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Senyora presidenta, 
Senyories, 
Senyores i senyors, 
 
Molt bons dies a tots. 
 
Comparec en aquesta cambra per a, d’acord amb l’article 176 del seu Reglament, donar 
comptes de l’acció del Govern en el debat anual de política general. 
 
Ho faig amb satisfacció, bàsicament per dues raons. La primera, perquè consider que 
debats com el que ara començam en aquesta cambra reforcen la democràcia, perquè com 
a representants de la societat que som, elegits per aquesta mateixa societat, estam obligats 
a fer aquest exercici de rendició de comptes. 
 
La segona, perquè també ha de contribuir a enfortir la transparència en la relació entre els 
polítics aquí presents i els ciutadans de les Illes Balears. Parl de transparència no com una 
obligació, ni com una moda; sinó de la transparència com a actitud. Practicar-la amb 
naturalitat serà fonamental per recuperar la confiança ja no en els polítics, que també, sinó 
en el sistema polític, que és el que avui està en joc. 
 
Senyories, democràcia i transparència, doncs, ens reuneixen avui aquí. 
 
Fa poc menys d’un any, concretament el 26 del novembre passat, celebrarem el debat 
anual de política general de 2013. Llavors, l’objectiu del meu discurs va ser el de demostrar 
que les coses anaven, en general, molt millor que anteriorment; que les coses estaven 
millorant. I ja llavors els vaig dir que, fins i tot pensant que com a president del Govern tenc 
certa obligació de transmetre optimisme a la societat, no ho faria de cap manera si no 
estigués basat en fets reals. 
 
És el realisme el que em va permetre l’any passat i em permetrà avui també explicar que per 
molt que quedi per fer —que hi queda, no ho neg—, el cert és que hem fet un gran avenç en 
aquests anys amb la gestió en el Govern del Partit Popular. Una gestió seriosa i 
responsable, que no ha cercat mai objectius a curt termini. El que ens ha duit a afrontar 
canvis estructurals, impensables fa poc temps, però imprescindibles en aquesta conjuntura 
social, econòmica i política. Uns canvis estructurals que sens dubte han suscitat 
resistències, que també estam superant per avançar cap a una societat millor i més justa. 
 
Una societat que no estigui preparada per afrontar els canvis amb els que els nous temps la 
repten és una societat condemnada al fracàs. Una societat que vulgui lluitar pel futur ha de 
deixar en el passat especialment allò que no funciona, encara que potser funcionàs en un 
passat més llunyà. El canvi, senyories, és llei de vida. Per això, fracassar en el canvi és perdre 
el futur. 
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Fa uns anys aquesta comunitat navegava per un rumb que efectivament l’allunyava del 
futur que volem la majoria. Parlar del futur d’aquesta comunitat per maig de 2011 hauria 
estat com plantejar-li una marató a un malalt amb parada cardiorespiratòria. Per això, el 
projecte que iniciàrem el juny de 2011 va ser un projecte de canvi. De canvi profund i de 
veritat. Un canvi que ens permetés guanyar el futur. 
 
Sent importants els números, la hisenda i la política econòmica, em permetran que no 
comenci parlant de la nostra política en relació amb tot això. Perquè, en la meva opinió, ha 
estat la conjuntura la que especialment ha conduït al primer pla de l’actualitat tot allò que 
hi fa referència, sense ser la més important. 
 
La bona gestió dels pressupostos i de l’economia és indispensable perquè el realment 
prioritari sigui possible i perdurable. És a dir, una mala administració dels recursos i de la 
política econòmica posen en perill totes la resta, i especialment allò que entenem per 
essencial en la nostra societat. Gestionar malament els números va posar en perill 
l’educació, la sanitat i els serveis socials. Gestionar bé assegura l’educació, la sanitat i els 
serveis socials per avui i per sempre. I això és el que està fent aquest Govern. Gestionar bé. 
Assegurar el futur. 
 
No fa falta que els recordi, senyories, el punt de partida d’aquesta legislatura en matèria 
educativa. Només el més anodí dels conformismes i una visió acomplexada del món 
podrien justificar no canviar res. Però aquest Govern no és ni conformista ni acomplexat. 
 
Per això, va proposar canvis que continuen sent necessaris per al nostre sistema educatiu. 
Canvis que passen en primera instància per separar la ideologia de l’educació i pel reforç en 
matèria d’habilitats lingüístiques. Serien dos grans avenços pels quals continuarem 
treballant. 
 
No volem política a les aules. De cap ideologia i de cap classe. I volem que els alumnes 
aprenguin perfectament i en equilibri les nostres dues llengües i l’anglès. No volem un 
sistema de moltes hores en una llengua, unes quantes en una altra i poquetes en l’altra. No 
creim en la immersió en català, perquè limita i no garanteix el coneixement de les tres 
llengües. I no volem una educació pública amb diferents velocitats. 
 
Volem igualtat d’oportunitats per als alumnes de la concertada i els de la pública. Per això, 
consideram que el que funciona en un cas pot funcionar també en l’altre. I quan ho 
consideram no sentim que estiguem seguint res més que el sentit comú. 
 
L’any passat ja es va aplicar el trilingüisme i els resultats demostren que va anar bé, lluny 
dels auguris dels qui no volen veure en l’educació res més que una plataforma política. La 
Conselleria va disposar i disposa de tots els recursos humans i materials necessaris per 
garantir-ne l’aplicació. 
 
Per a la formació del professorat, s’ha apostat per la línia d’ensenyament de, i en, llengües 
estrangeres. Es va signar un conveni amb el British Council per a la realització d’exàmens i 
un acord amb la UIB per impartir, a partir d’aquest passat setembre, el títol d’expert 
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universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres i, d’altra banda, 
es varen triplicar els auxiliars de conversa, i per al curs present ja comptam amb 265 
auxiliars. 
 
Les dues avaluacions de nivell de competència lingüística en anglès, castellà i català 
realitzades en primer, tercer i cinquè d’educació primària evidencien que s’ha produït una 
millora generalitzada. 
 
Per això, la Conselleria està treballant perquè s’apliquin els projectes aprovats, i també 
perquè en aquells centres en els quals estaven pendents d’aprovació o no s’havien aprovat 
s’afegeixin al trilingüisme, sota l’única premissa que millora l’educació. Sense cap altra 
obligació que aquesta. 
 
Aquest Govern defensa dins els marges de la llei allò en què creu i amb què és compromès. 
Fer-ho és respectar absolutament les decisions judicials, una cosa que és en el nostre ADN 
democràtic. La llei és per sobre de tot. Lamentam la incertesa que s’ha originat i apel·lam a 
la responsabilitat dels centres per seguir amb el full de ruta aprovat i causar el mínim 
perjudici als alumnes i a les famílies. 
 
També vull remarcar, i és una dada important, que durant aquesta legislatura la Mesa 
Sectorial d’Educació s’ha reunit en un total de 36 ocasions. La Conselleria treballa, abans i 
ara, per millorar les condicions sociolaborals dels docents i perquè la seva estabilitat 
laboral es tradueixi en millores de la qualitat de l’ensenyament. Cal destacar l’acord assolit 
del Pacte d’Estabilitat dels funcionaris interins, firmat amb el sindicat majoritari, l’STEi, i 
ANPE. 
 
Així, la falta d’acord en una matèria no pot ni s’ha de simplificar per una presumpta falta 
de diàleg. Perquè sense diàleg, sense feina conjunta, acords com el que m’acab de referir no 
haurien estat possibles. 
 
D’altra banda, i conscients del deficient estat de les infraestructures educatives que ens 
trobam, s’ha activat un pla de millora per valor de 27,7 milions d’euros que suposarà 
l’eliminació de les estructures de fibrociment amb amiant, la supressió de les barreres 
arquitectòniques, la construcció de nous centres i l’execució de les obres d’ampliació i 
millora. Aquest curs ja ha començat amb dos nous centres: Sa Bodega i Sa Joveria d’Eivissa 
i amb la reforma i ampliació de Sa Graduada, Santa Gertrudis i Son Fangos. Actualment, 
està en construcció el nou institut de Santa Eulària. A aquests 27,7 cal afegir-hi altres 27 
milions d’euros, per la qual cosa en aquesta legislatura el total de la inversió arriba als 54 
milions d’euros. 
 
Per tancar el capítol referit a l’educació, vull fer una proposta als partits de l’oposició. 
Demostrin que hi veuen més enllà de la llengua en el sistema educatiu, i reiterant nosaltres 
que apostam pel trilingüisme en equilibri, —és a dir, per un repartiment equilibrat de les 
hores lectives en les tres llengües—, diguin vostès clarament quin és el seu model, acceptem 
les nostres diferències. I a partir d’aquí ens posam a treballar en un Pacte per l’Educació 
orientat a millorar la qualitat de l’ensenyament, a rebaixar el fracàs i l’abandonament 
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escolar i, en darrera instància, a donar als nostres alumnes la formació necessària per 
competir en igualtat de condicions amb alumnes d’altres regions, d’altres països i d’altres 
ensenyaments, com la privada. 
 
Si per a vostès l’educació és més que una mera qüestió lingüística, acceptin-lo i facem feina 
junts per millorar l’educació i el futur de les Illes Balears. Si continuam fent d’una part el 
tot, perdrem el temps i, el que és pitjor, el farem perdre als nostres fills. Millorem primer 
l’educació i facem després que sigui la que dirigeixi a tota màquina nostra evolució com a 
societat. 
 
En matèria de cultura, en el primer any i mig de legislatura, vàrem haver de fer front a les 
dificultats econòmiques amb què ens varem trobar. Per això intentàrem prioritzar els 
projectes culturals clau d’aquesta comunitat autònoma, que tinguessin com a 
denominador comú l’excel·lència. 
 
A partir de 2013, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través de 
l’Institut d’Estudis Baleàrics, es crearen diverses línies d’ajuts amb la finalitat de tornar a 
estructurar la indústria cultural de les nostres illes. Uns ajuts que s’han destinat a l’edició, 
la projecció exterior, l’organització de fires i festivals, la subtitulació i la creació musical. Es 
pretenia així ajudar al teixit cultural illenc a obrir noves vies de projecció en una època 
canviant. D’aquesta manera, hem aconseguit mantenir els principals esdeveniments 
culturals d’aquestes illes, alhora que hem donat la possibilitat d’obrir noves propostes en 
tots els àmbits de la creació artística i cultural. 
 
 
Enguany hi hem destinat més de mig milió d’euros. Paral·lelament, hem treballat en la 
consolidació de la projecció exterior de la cultura, un compromís adquirit per aquest 
Govern des del principi de legislatura. D’aquesta manera, s’ha multiplicat el nombre 
d’activitats organitzades a l’exterior, s’ha incrementat l’assistència a fires de literatura, 
música o cinema, s’ha mostrat la gran qualitat de l’obra artística balear i s’ha fet una gran 
tasca en la traducció a altres idiomes dels autors illencs. 
 
D’altra banda, durant tot aquest temps s’ha treballat de manera incansable en la millora 
de les infraestructures culturals que, malgrat ser de titularitat estatal, tenen la seva gestió 
traspassada a la Comunitat Autònoma. D’aquesta manera, ja està reformada una secció 
del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i està previst que pròximament s’inauguri el 
remodelat Arxiu del Regne de Mallorca, amb unes noves instal·lacions adaptades al segle 
XXI. I al principi de l’any que ve obrirem les noves sales del Museu de Mallorca, per 
consolidar-lo com a centre de referència. 
 
La bona gestió dels comptes públics de què els parlava abans, l’equilibri pressupostari, 
també ens està permetent assegurar el Servei de Salut, que al llarg de la legislatura ha fet un 
important esforç d’optimització dels seus propis recursos. De fet, ha estat capaç 
d’aconseguir una millora substancial de la productivitat registrant un important augment 
de l’activitat assistencial. 
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I tot això, malgrat haver hagut de fer un exercici de control de la despesa amb mesures de 
gran calat. 
 
En conseqüència, els hospitals del Servei de Salut segueixen la senda registrada ja el 2013 
amb un increment significatiu de l’activitat assistencial, apostant per la recerca constant de 
l’eficiència. Aquest mèrit és dels propis professionals, que han sabut adaptar-se a les noves 
circumstàncies. 
 
Aquest augment generalitzat de l’activitat assistencial s’ha reflectit en diferents indicadors 
hospitalaris, com el nombre d’assistències fetes a urgències, amb un augment del 2,77 %, o 
de les altes hospitalàries, amb un augment de l’1,65 %. 
 
L’estada mitjana en els hospitals s’ha reduït i les consultes amb l’especialista han 
augmentat, sobretot les segones consultes, que són les que generen un diagnòstic. I s’han 
realitzat més intervencions quirúrgiques programades, amb un augment en relació amb 
2013 d’un 8,55 %. Això suposa aprofitar millor el rendiment de la sala d’operacions. Un 
gran resultat que il·lustra l’eficiència del sistema gràcies a la implicació dels professionals. 
 
Per adaptar-nos a les necessitats i a l’escenari actual, hem aprovat la borsa única del 
personal estatutari temporal del Servei de Salut, i ho vam fer amb el consens de la majoria 
dels sindicats. Es tracta d’unificar el sistema de selecció de personal, els criteris de selecció i 
la baremació en unes categories úniques per a totes les gerències en les mateixes condicions 
d’igualtat, mèrit i capacitat. Una borsa oberta de manera permanent i que inclou personal 
de l’àmbit sanitari i de gestió i serveis. El sistema informatitzat d’autobaremació garantirà 
més transparència i eficiència. 
 
També em satisfà molt poder parlar-los avui de la creació de l’Institut d’Investigació 
Sanitària de Palma, perquè suposa un pas endavant en la promoció de la investigació 
clínica a les Illes Balears. Neix de la firma d’un conveni entre la Universitat, el Servei de Salut 
i la Fundació d’Investigació Sanitària. La creació —i posterior acreditació per l’Institut de 
Salut Carlos III— permetrà als investigadors de les Illes optar amb més garanties a 
convocatòries de finançament millorant la qualitat de la investigació clínica que es fa 
actualment a les Balears. 
 
És innegable que a més de l’aposta per la investigació, els nostres centres hospitalaris 
disposen tant d’instal·lacions com d’equips d’última generació. Si hi afegim la 
importantíssima tasca que exerceixen els professionals tant d’atenció primària com 
hospitalària i l’esforç que es fa per a la formació contínua tindrem com a resultat que la 
Conselleria pugui transmetre missatges de tranquil·litat davant situacions de risc com és la 
detecció del virus de l’Ebola, l’activació dels protocols i el seu tractament. 
 
Aquest mes es posa en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, 
emmarcat en una de les línies estratègiques de l’Estratègia en càncer del Sistema Nacional 
de Salut Espanyol. Aquesta línia estratègica té l’objectiu de la detecció precoç del càncer 
colorectal en homes i dones de 50 a 69 anys sense antecedents personals ni familiars. 
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L’objectiu és detectar i tractar de manera precoç lesions premalignes i malignes per 
disminuir la incidència i la mortalitat del càncer colorectal. Avui en dia és el segon càncer 
més freqüent, després del de pulmó en homes i el de mama en dones. 

 
El programa es farà en col·laboració amb les farmàcies, ampliant la seva cartera de serveis. 
La seva implicació en el seguiment del programa és fonamental per aconseguir taxes altes 
de participació. 
 
A Eivissa, el servei de l’Hospital de Can Misses ja comença a ser una realitat. Malgrat les 
dificultats pressupostàries, aquest ha estat un projecte prioritari perquè suposa un enorme 
salt qualitatiu. Oferirà nous serveis i noves prestacions, i donarà resposta a les necessitats 
reals de la població de les Pitiüses. Un projecte que alguns varen anunciar per a 2012, i que 
ens varem trobar absolutament orfe de tot. Però que ja és una realitat, i aquesta realitat 
inclou la radioteràpia de què els parlaré més endavant. 
 
El juliol passat, amb l’inici de l’activitat assistencial en les consultes externes, el nou Can 
Misses ja va atendre els primers pacients amb l’inici de 7 dels 22 serveis dels quals disposa 
la cartera de serveis actual. S’ha optat per una posada en marxa progressiva. La part 
ambulatòria és la que ha fet els primers passos a les noves instal·lacions amb l’obertura de 
l’edifici de Consultes Externes. A més, s’han traslladat ja els serveis centrals d’informàtica i 
els serveis d’atenció a l’usuari, trasllats i prestacions. L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 
disposa, a més, de personal encarregat de guiar els pacients, resoldre’ls els dubtes i 
facilitar-los la circulació per les noves instal·lacions. 
 
I saben vostès que un dels projectes que amb més il·lusió personal afront és el de la 
radioteràpia a Eivissa i Menorca. Ambdues illes comptaran en un breu termini de temps 
amb un servei d’oncologia radioteràpica, en el nou Hospital Can Misses i en el Mateu 
Orfila respectivament. Per a aquest Govern era i és un compromís polític i de justícia social. 
A les persones que tant han lluitat, per disposar d’aquest servei, vull dir-los que lament el 
retard que l’Ib-Salut ha anunciat fa uns quants dies. Ho lament de veritat. Però també vull 
dir-los que es tracta d’això, d’un retard, que no modifica en res la decisió d’aquest Govern 
d’emprendre aquest projecte, i que les seves queixes fa ben poc eren perquè no esperaven 
que arribàs res. Hi arribarem més tard del que haguéssim volgut. Però que ningú no ho 
dubti... Hi arribarem. I els serveis de radioteràpia seran una realitat a Eivissa i Menorca. 
 
Els parlava, en començar les meves paraules, de democràcia i transparència. I acab d’afegir 
compromís i justícia social. Conceptes que han guiat la nostra política des del principi i 
amb una estratègia d’actuacions molt definida. 
 
 
Aquest compromís social, aquesta consciència del moment que vivim, és la que ens ha 
conduït a avançar en la política social d’aquesta comunitat. L’hem millorat gestionant 
millor, i també dedicant-hi més recursos. Augmentant-ne el pressupost en un 31,2 %. De 
107 milions el 2011 als 140,45 actuals. També s’ha donat un impuls legislatiu responent a 
les sol·licituds del sector, com amb la modificació de la Llei de serveis socials per permetre 
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el concert social o amb la llei que estableix i regula una xarxa de suport a la dona 
embarassada. 
 
Però potser sigui el de la dependència l’indicador que més interès suscita a l’hora de 
mesurar la política social. Doncs bé, enguany tenim un pressupost inicial de 75,7 milions 
d’euros a dependència, un 18,5 % més que el de 2011. Si hi sumam la quantitat que 
finalment hi afegirem per a nòmina de dependència, arribarem a 86 milions d’euros. 
D’aquests, n’hi ha un 27,6% més per a prestacions econòmiques respecte a 2011, i s’arriba 
a la xifra rècord de 41 milions d’euros. 
 
Però no hem d’oblidar que aquesta partida també ha servit per liquidar els retards de 
pagaments. Concretament, s’han abonat més de 24 milions d’euros en retards per a 
dependents, dels quals gairebé 16 s’han pagat entre 2013 i 2014. 
 
I, en aquest sentit, han de saber que l’any que ve no quedarà ni una persona que estigui 
rebent una prestació de dependència, ni cap hereu, amb cap retard de deute pendent. Tant 
si el deute prové de l’anterior legislatura com si s’ha generat en aquesta. 
 
És una mostra que malgrat els moments difícils que hem passat des del punt de vista 
econòmic, com la resta dels ciutadans, aquest Govern actua de manera responsable. 
 
Hem incrementat la cartera de dependència amb nous serveis que permeten donar un 
recurs més ben adaptat a la situació del dependent i, per tant, de més qualitat. S’ha creat el 
Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta Intensitat i el Programa per a la Promoció de 
l’Autonomia Personal. I s’ampliarà de nou la cartera de dependència amb el Servei de 
Teleassistència el pròxim any. 
 
Quant al finançament de places residencials i de centre de dia, aquest Govern ha destinat 
40 milions el 2014, la qual cosa suposa un 31 % més que el 2011. Posarem fi al dèficit 
històric de places existent a Eivissa, amb la pròxima obertura del centre de Sant Antoni, que 
tindrà 70 places públiques. Vull recordar que aquestes obres es varen acabar fa més de 
quatre anys i el desembre d’enguany estarà en funcionament, gràcies a l’esforç d’aquest 
Govern en col·laboració amb el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany. És a dir, la va començar un govern del Partit Popular, enmig i durant quatre anys 
hi va haver un govern del Pacte que no va fer res, i és un altre Govern del Partit Popular el 
que hi troba la solució i la posa en funcionament. 
 
D’altra banda, s’aprovaran el decret que unifica i actualitza normativa de dependència i el 
de promoció d’autonomia personal i prevenció de dependència. 
 
Això significarà que, per paradoxal que pugui resultar, aquesta Comunitat per fi complirà 
amb la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. També permetrà que el sistema sigui més just, aportarà seguretat 
jurídica i millorarà l’atenció a la persona dependent. 
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Mesures com les que he esmentat ens han anat donant les xifres que avui tenim. Xifres que 
suposen un rècord quant a persones beneficiàries d’alguna prestació. I també les xifres més 
baixes fins ara quant a llista d’espera. No obstant això, no ens conformam. Continuarem 
en aquesta línia de treball fins que no quedi ningú pendent de rebre un recurs o nòmina de 
dependència a les Balears. 
 
Un altre dels deutes pendents que hem saldat és amb les entitats que treballen amb 
persones amb discapacitat. D’una banda, hem liquidat els pagaments que arrossegàvem de 
la legislatura anterior i que varen posar a entitats i Govern en una situació realment 
dramàtica que semblava tenir una solució molt difícil. Però la hi vam donar. El deute està 
satisfet i les entitats socials tenen avui prioritat a l’hora de cobrar. 
 
També hem donat resposta a altres demandes d’aquest sector. El Govern ha aportat en 
2014 als consells un 24 % més de finançament per incrementar places per a persones amb 
discapacitat i tot això mitjançant la Llei de finançament de consells insulars, la qual cosa 
permet que gestionin directament aquesta competència i siguin autònoms quant al seu 
finançament. Aquest increment pressupostari ha possibilitat la posada en marxa, per 
exemple, a l’illa de Mallorca, de 413 places noves per a persones amb discapacitat. 
 
També en aquest àmbit s’ha potenciat la tasca professional que es fa amb els més petits, 
de manera que el Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca ha passat d’un 
pressupost de 845.000 euros el 2010 als gairebé 2 milions el 2014. 
 
S’ha treballat per agilitar els processos administratius de manera que el termini d’espera 
per a l’obtenció del certificat de discapacitat ha passat de ser d’entre 7 i 9 mesos el 2011 a 
ser d’un mes i mig ara com ara. 
 
Un altre àmbit en el qual hem actuat donant resposta a les justes reivindicacions del sector 
és el de la salut mental. Per això, tenim previst, a més, un augment pressupostari per a l’any 
que ve. 
 
Es tracta de mesures, totes, que consider importants i que, repetesc, s’han pres en una 
situació econòmica totalment adversa. Així era per al Govern, però també per a moltes 
persones d’aquestes Illes. 
 
Estic parlant de persones sense feina, amb família a càrrec seu, que no podien fer front a la 
hipoteca, a despeses corrents o altres desemborsaments necessaris per a la subsistència. 
Bona part d’aquestes persones es trobaven en aquestes circumstàncies per primera vegada 
en la seva vida. 
 
En aquest punt, permetin-me fer un petit parèntesi per reconèixer en aquesta cambra la 
gran tasca de les entitats i les ONG que han estat i són permanentment al costat de les 
persones amb més dificultats. I també la dels treballadors dels ajuntaments, administració 
que actua com a vertadera porta d’entrada dels serveis socials, que han donat i continuen 
donant la millor i més àgil atenció als seus veïnats que estan en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 
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I el Govern també ha actuat amb responsabilitat davant la conjuntura econòmica i social 
viscuda en la nostra comunitat. La manera més gràfica de mostrar-ho és amb el pressupost 
destinat a inclusió social. 
 
El programa destinat a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques s’ha incrementat en 
un 142 %, i ha passat de 3,7 milions d’euros el 2011 als gairebé 9 milions d’euros. I també 
es destinen més doblers a les rendes mínimes d’inserció, concretament un 152 % més, de 
2.957.218,40 euros el 2011 als 7.457.216 € previstos per a enguany. 
 
Per primera vegada hi ha hagut una convocatòria única i global per a entitats socials sense 
ànim de lucre de 2,5 milions, mig milió més que l’any passat, en substitució de les 
subvencions directes i amb menys dotació. 
 
Seguim, a més, amb programes que ja existien i que continuen sent necessaris com el de la 
targeta bàsica, que enguany ha passat a ser una prestació i, per tant, que ha suposat una 
garantia i estabilitat per als seus usuaris, que el 2014 han assolit una xifra rècord: 8.126. 
 
I no ens aturam, som conscients que la situació és molt complicada encara i que queden 
moltes persones per sortir de la crisi. Per això, no deixam de treballar en noves iniciatives 
que puguin solucionar els problemes de la ciutadania. Un exemple és el conveni entre la 
FELIB i Endesa per facilitar i agilitar ajuts municipals per a llum i gas a les persones en 
situació de vulnerabilitat, que aquest Govern va promoure i que a tantes famílies podrà 
ajudar. 
 
I per continuar adoptant programes adequats a la realitat social de la nostra comunitat, 
com aquest que acab d’esmentar, treballam juntament amb les entitats. Així, ja hem 
presentat al tercer sector l’esborrany de l’Estratègia d’Inclusió Social, que serà la guia per 
afrontar accions futures adreçades a persones en situació de pobresa i exclusió, tenint en 
compte, sens dubte, el pacte que firmàrem recentment en aquest Parlament grups 
parlamentaris i entitats. 
 
Tant en l’Estratègia d’Inclusió Social i en el Pacte esmentats, així com en pràcticament tots 
els programes, ajuts i línies d’actuació que impulsam, tenim sempre presents els més petits, 
que són la prioritat en la protecció. 
 
Un exemple són els gairebé 880.000 euros que rebrem de l’Estat, que es destinaran als 
menors de la nostra comunitat en situació de risc, especialment per a ajuts a l’alimentació, 
i que gestionaran els ajuntaments, que són els que millor coneixen les necessitats de les 
famílies que viuen en el seu municipi. També s’ha inclòs una línia específica amb aquest 
propòsit en el Pla de Prestacions Bàsiques d’enguany. D’altra banda, en aquest sentit, 
estam preparant l’Estratègia d’Infantesa i Família. 
Aquesta legislatura serà també la del gran impuls al voluntariat, a totes aquestes persones 
que desinteressadament ofereixen el seu temps i recursos a ajudar els altres. Després de 
setze anys d’existència de la Llei del Voluntariat, es regula per decret el Registre General 
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d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears i el Fòrum Balear del Voluntariat. Una altra 
petició del sector que hem complert. 
 
Així mateix, en poc més d’un mes, la nostra comunitat acollirà el Congrés Estatal de 
Voluntariat, que permetrà, entre altres objectius, difondre i reconèixer la inestimable tasca 
de tantes i tants voluntaris a les Balears i a la resta d’Espanya. 
 
Aquesta és una altra qüestió que necessitava d’una actuació reglamentària i així es farà. Per 
fi, tindrem un decret de tutela de les persones adultes impossibilitades judicialment. Aquest 
permetrà regular els estàndards de qualitat mínims que han de reunir les entitats tutelars 
per garantir que les seves actuacions s’adapten a les necessitats socials i jurídiques d’aquest 
col·lectiu especialment vulnerable. Se supera, també, el buit normatiu existent fins ara en 
l’àmbit de la tutela. Una altra demanda del sector a què donam resposta. 
 
Com es pot veure, aquest és un Govern que en l’àmbit social ha pres decisions valentes i 
necessàries. Decisions que fins i tot han donat lloc a canvis importants. Canvis que estaven 
pendents des de fa molts d’anys. 
 
I un dels pilars de les nostres polítiques socials ha estat la família, de la mateixa manera que 
ho és per a la societat. Per això, i conscients com som del paper essencial que ha tingut en 
l’època de crisi, ha estat un factor que hem incorporat de manera transversal en diversos 
programes del Govern, com pot ser el dels ajuts públics. 
 
En aquest sentit, s’està elaborant el Pla Integral de Suport a la Família per a la seva pròxima 
aprovació, que establirà les bases per a les actuacions futures relacionades amb la família a 
les Illes Balears. 
 
S’han potenciat serveis enfocats a enfortir les famílies de la nostra comunitat com, per 
exemple, el de mediació familiar, que és des d’enguany gratuït a totes les illes. 
 
Respecte a la política de menors, en l’àmbit en el qual el Govern té competència, vull 
destacar que s’han fet també passos històrics. 
 
A més de l’increment de places d’internament, s’ha eliminat la llista d’espera d’ingrés en un 
centre, i estam tramitant la construcció del nou centre de menors en Son Tous, que 
permetrà disposar de més de 30 noves places. 
 
Una altra millora és el nou servei d’emancipació per atendre joves infractors, en el qual 
s’han incorporat dos pisos per facilitar-ne l’emancipació i, per tant, una nova oportunitat 
per refer la seva vida en societat. A més, estam treballant en la posada en marxa de 
l’Estratègia d’Infantesa i Adolescència. 
 
Volem igualtat real d’oportunitats entre dones i homes, i s’està elaborant el IV Pla 
Estratègic d’Igualtat. Però a més, treballar amb compromís i justícia social duu implícit 
lluitar contra la violència de gènere. Un problema contra el qual consider que hauríem de 
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treballar tots de manera conjunta i sense friccions. Fa falta aquí unitat i capacitat per 
sumar. 
 
En aquest sentit, cal recordar que el Govern destina el 2014 gairebé dos milions d’euros a 
l’assistència multidisciplinària per a dones afectades per violència de gènere utilitzant els 
models més avançats (com és el projecte Ariadna), i garantint la igualtat territorial. Els 
consells han rebut per fer-ho un finançament de 560.000 euros. 
 
Parlar de polítiques socials és fer especial referència a persones que mereixen més atenció, i 
en matèria de cooperació directa aquest Govern ha mantingut el pla d’assistència tècnica, 
els convenis amb l’Agència de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i el 
conveni amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí. En cooperació indirecta, convenis 
amb els tres fons de solidaritat insulars, subvencions en matèria de cooperació al 
desenvolupament i en matèria de sensibilització dirigides a les ONGD. 
 
Quant a projectes de sensibilització, continuarem col·laborant en les campanyes de comerç 
just i en l’àmbit d’emigració, durem a terme actuacions adreçades als balears residents en 
l’exterior i a les comunitats associades en cases i centres balears, amb l’objectiu de 
promoure la difusió de la cultura balear. 
 
Vull destacar els ajuts individuals establerts en el programa sociosanitari per a balears i els 
seus descendents en situació de greu necessitat, vellesa, dependència, exclusió social i 
cobertura de medicaments. 
 
En matèria d’immigració vull subratllar que, malgrat l’important ajust pressupostari, 
mantenim els convenis amb els ajuntaments per dur a terme projectes i actuacions en 
matèria d’integració amb la població immigrant; es mantenen les oficines d’informació i 
assessorament i servei de mediació sociosanitària, en concret amb els mediadors de salut. 
 
I vull ressaltar que també s’executa per primera vegada a totes les Illes el Programa de 
Retorn Social Humanitari dirigit a immigrants extracomunitàries en situació de 
vulnerabilitat social, i residents a les Balears. 
 
Per tant, hem aconseguit mantenir i fins i tot activar noves línies d’ajuda, però, el més 
important: ens hem dedicat a pagar el deute que hi havia amb les entitats. Un deute heretat 
de 16 milions d’euros, que actualment ja s’ha liquidat. 
 
I si les persones són l’eix de totes les nostres decisions de gestió, no vull deixar d’esmentar 
les polítiques desenvolupades en matèria d’habitatge. És compromís social el fet d’haver 
oferit pisos de lloguer a qui més el necessita per 150 euros al mes, o haver adjudicat gairebé 
100 habitatges de protecció oficial a famílies amb dificultats o haver interromput des de fa 
dos anys la interposició de demandes per falta de pagament. Els record que l’anterior 
Govern va deixar sense pagar i sense tramitar ajuts per un import de 45 milions, amb més 
de 5.000 famílies esperant, i hem aconseguit reduir aquesta xifra a gairebé 17 milions i 
continua baixant. 
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Són exemples que l’esforç pressupostari s’ha fet mantenint els serveis bàsics, apostant per 
les polítiques socials, però a més no s’ha mirat cap a una altra banda i també s’ha 
aconseguit que les polítiques de suport a la joventut, o a l’esport, no minvassin. 
 
Respecte a les nostres decisions i polítiques en matèria de joventut, fins i tot veient ajustat 
el pressupost, s’ha realitzat un important esforç, tant orientat a la formació per a joves 
desocupats a través del SOIB, com en la realització d’activitats que desenvolupin la seva 
competitivitat i la seva preparació. Campanyes com “Internet segura”, el suport constant 
per afavorir la formació en altres països i el coneixement d’idiomes, així com la motivació 
que s’impulsa per a la seva participació en programes culturals com Art Jove són només 
alguns exemples de gestió eficient sense abandonar polítiques actives que inverteixen en el 
futur dels nostres joves. En el futur, en definitiva, de la nostra societat. 
 
I, com esmentava, els ajusts pressupostaris ben gestionats han tingut un doble vessant: ser 
capaços d’optimitzar espais i recursos, un vertader equilibri del qual és bon exemple la 
política en matèria esportiva. 
 
L’optimització de l’espai en la creació del Centre d’Interpretació de l’Esport, la realització 
de cursos EBE en línia per als alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera, o els convenis de 
col·laboració amb federacions esportives espanyoles per a formació són algunes petites 
accions que han permès implantar noves actuacions com el programa per promoure, 
fomentar i coordinar el voluntariat esportiu perquè desenvolupi la seva acció en el camp de 
l’esport. 
 
O el que és més important, haver estat capaços de mantenir els ajuts als esportistes i 
desplaçaments interilles. 
 
La col·laboració publicoprivada és fonamental per a qualsevol sector d’activitat. Els 
antecedents en l’esport són tremendament positius, gran part de l’apogeu de l’esport 
espanyol ha vingut acompanyat d’aquesta col·laboració i aquest suport de les 
administracions públiques i del sector privat a través dels ajuts privats. 
 
Des del Govern apostam per l’esport, ho hem fet millorant el pressupost específic d’esports 
i donant suport a totes les iniciatives que contribueixen al seu avenç, per la seva 
importància per al desenvolupament de la persona, per a la salut, per a la integració i 
participació social, i, com no, per la gran importància turística que té per a nosaltres amb 
la celebració d’esdeveniments esportius tot l’any a les nostres illes. 
 
Farem un pas més perquè la inversió en esport —i per als qui hi inverteixen— tengui un 
incentiu, com a agraïment de la societat balear a tot el que ens aporten ajudant esportistes. 
La futura llei de mecenatge de les Illes Balears inclourà bonificacions en les taxes, en el tram 
autonòmic de l’impost de l’IRPF, com també en l’impost de patrimoni. 
 
Estam convençuts que tots aquells que ja ajuden els nostres esportistes podran continuar 
amb aquesta gran tasca, i sens dubte que la Llei de Mecenatge de les Illes Balears motivarà i 
contribuirà a fer augmentar de forma significativa els ajuts que rebran l’esport i els nostres 
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esportistes. 
 
En matèria esportiva, estam tramitant un decret per ajudar l’activitat esportiva d’alt nivell, 
amb la finalitat de fomentar la dedicació a l’esport d’alta competició dels qui l’exerceixen, 
així com la seva inserció en la vida laboral i social. I també el Decret d’esport escolar, en 
desenvolupament de la Llei de l’esport balear. Té per objecte l’organització de l’esport en 
edat escolar, la seva organització i planificació per facilitar l’accés a la pràctica esportiva de 
la població en edat escolar així com la seva formació integral. 
 
Aquests esforços pressupostaris, absolutament justs, han estat i són possibles gràcies a la 
bona gestió realitzada, especialment coordinada en matèria d’hisenda. Acabar amb les 
despeses supèrflues ens ha permès dedicar els nostres recursos al veritablement important: 
les persones. Complir amb el nostre pressupost és, sens dubte, una de les grans fortaleses 
de la nostra gestió, i un fet que posa les bases no del present, sinó del futur de la 
comunitat. L’esbojarrada carrera del deute, de gastar més del pressupostat, no tenia ja més 
pista per davant. Era anar enlloc. O, més aviat, anar cap al precipici. 
 
I per no gastar-ne més del pressupostat calia afrontar una profunda reforma de 
l’Administració i a les relacions entre les diferents institucions per evitar despeses i 
duplicitats. Els resultats d’haver pres decisions molt ràpides i contundents ja s’han fet 
plausibles i hem estat pioners en tot l’Estat en moltes de les mesures, que m’enorgulleix 
esmentar, algunes premiades a escala nacional o que estan prenent com a exemple altres 
comunitats autònomes. 
 
Repetiré tantes vegades com sigui necessari que hem eliminat 113 empreses públiques amb 
un estalvi en dos anys de 352 milions, que férem un vertader ERE polític ajustant 
l’estructura del Govern al necessari i que implantàrem un codi ètic en el dia a dia per 
acabar amb els malbarataments. 
 
Però el veritablement important va ser enfrontar-nos a la vertadera reorganització de 
l’Administració. Realitzant la primera auditoria interna es va poder prendre consciència 
dels recursos i necessitats, per dur a terme a continuació un concurs de trasllats eficient. 
 
El meu agraïment a l’esforç professional dels funcionaris en moments difícils. La nostra 
política ha tingut en compte millorar les seves condicions laborals, amb l’execució del I Pla 
d’Igualtat, el Decret de teletreball i tantes altres mesures de modernització, així com el 
consens assolit en el conveni col·lectiu del personal laboral o els decrets d’horaris especials 
o de mobilitat intraadministrativa. 
 
L’Administració semblava una caixa sense fons. Posant ordre també és possible comprar 
millor i controlar la despesa. En aquests processos de reforma es pot també destacar la 
posada en marxa de la central de compres, amb un estalvi d’1,7 milions en la centralització 
de contractes. 
 
Com també és possible, no només dins de la mateixa Administració, sinó també esforçant-
nos entre tots millorar la despesa supèrflua que significa l’existència de tantes 
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administracions. Evitar duplicitats és possible, com ho ha estat una millor gestió i 
interrelació tant de gestió pressupostària com en el fet de compartir recursos. Els n’esment 
alguns exemples. 
La Llei de finançament dels consells insulars: 39,6 milions que suposen una millora en el 
seu finançament actual, que passa dels 215.328.503 euros del model anterior als 254.824. 
914 euros del nou. 
 
En aquesta legislatura hem solucionat una reivindicació històrica, com era la millora del 
finançament dels consells, i ho hem fet aprovant una llei consensuada amb els consells 
mateixos. És la primera vegada que el finançament dels consells s’elabora d’acord amb les 
quatre institucions insulars. Una llei que defineix de manera objectiva i transparent les 
variables de repartiment dels recursos, fent un pas important en favor de l’autonomia dels 
consells sobre la base que tots som comunitat autònoma. 
 
La reducció sistemàtica del deute amb les institucions fins al punt que el deute pendent 
amb els consells insulars serà història en acabar la legislatura. 
 
D’altra banda, s’ha aprovat un nou decret per regular la possibilitat als batles 
d’ajuntaments de poder exercir una dedicació parcial o total i ser sufragats segons el tipus 
de dedicació. Aquest decret serà d’aplicació als ajuntaments de menys de 6.000 habitants 
que tenguin un pressupost inferior a 3 milions i mig (28 a Balears compleixen actualment 
amb aquests requisits). Fins ara la possibilitat de ser sufragat per una dedicació parcial no 
es preveia. 
 
I un altre exemple de coordinació entre Govern i altres administracions ha estat la constant 
relació amb l’associació de municipis, la implantació del policia tutor o del Servei Policial 
d’Atenció al Turista per prevenir els delictes que més afecten als turistes, millorar la tasca 
d’informació al turista per part de la policia local, així com donar formació específica als 
policies per afrontar problemàtiques relacionades amb el turista. Aquest és només un 
exemple, però no oblidem la necessària coordinació quan hem d’estar a l’altura de les 
circumstàncies, i no fa falta que els recordi que el Govern, des del primer moment, va 
actuar per seure en una taula tots els sectors implicats i coordinar solucions amb consens 
per garantir la lluita contra activitats incíviques a les nostres zones turístiques. 
 
Parlava al principi de la transparència com una actitud. I aquesta actitud dóna resultats. 
Tangibles. La nostra comunitat autònoma ha millorat en nou posicions la classificació de 
transparència entre les comunitats autònomes, ha passat de la posició núm. 15 el 2010, a 
la núm. 6 el 2014, segons l’organització independent Transparència Internacional. Ara, el 
nivell global de transparència del Govern autonòmic balear és excel·lent, amb 93 punts 
sobre 100, ha millorat així 10 punts respecte a la valoració de 2012 (83,8) i 37 davant la 
valoració de 2010 (56), que superava l’aprovat per poc. 
 
Però igual que he esmentat l’acord de la Llei dels consells, no vull donar menys rellevància a 
una altra demanda històrica: l’acord de la Llei de capitalitat de Palma, que compensa el 
que estava pendent des de 2011. Mitjançant plurianuals i un sistema de compensacions en 
ambdues direccions el compliment de la llei queda al dia. Aquestes paraules es tradueixen, 



 

16/31 

per exemple, en haver fet possible la reforma de Son Moix, amb una aportació del Govern 
de 15 milions d’euros. 
 
Per tant, crec que queda patent que les reformes donen fruits; que analitzar, ajustar i 
compartir recursos és optimitzar la gestió; que complir compromisos i pagar el que es deu 
és de sentit comú. 
 
Tot l’esmentat no és fútil ni paper banyat. Per primera vegada, Balears ha complert amb els 
límits de dèficit autoritzats. Després de trobar-se el 2011 amb un desfasament de 1.116 
milions d’euros, el 4,19 %, el Govern ha aplicat un profund programa de reformes que va 
permetre a les Illes gairebé complir amb el màxim establert per al 2012 (1,8 %, davant 
l’1,5 % permès) i fins i tot no arribar-hi en el 2013 (1,24 %, davant l’1,47% autoritzat). 
 
Sempre que hi hagi dèficit, continuarà augmentant el deute. El deute dels darrers tres anys 
de la legislatura ha crescut un 46,8 % (de juny de 2011 a juny de 2014), davant el 125 % 
que cresqué durant tota la legislatura anterior. I ho ha fet només com a conseqüència dels 
límits de dèficit de cada exercici més la conversió dels més de 1.600 milions de deute 
comercial en deute financer. 
 
Els tres plans de pagament a proveïdors que ha posat en marxa el Govern el darrer any i mig 
han permès cancel·lar, en el primer trimestre de 2014, fins a un total de 1.344 milions 
d’euros de factures pendents d’anteriors legislatures i, en menor mesura, d’aquest mandat. 
 
Si consideram la vida mitjana dels préstecs contractats a través del Fons de Liquiditat 
Autonòmica, es calcula que l’estalvi total en interessos en el període 2012-2014 serà de 
142 milions d’euros. Les noves condicions contractuals aplicades a aquests préstecs 
suposaran un estalvi estimat total d’interessos de 75,28 milions d’euros (15,06 milions el 
2014 i 60,22 milions el 2015). 
 
La línia d’avals específica que tenim en marxa gràcies a un conveni amb la societat de 
garantia recíproca ISBA permet donar avals per valor de 30 milions d’euros a emprenedors i 
empreses de les Illes. 
 
Reivindicam que la reforma del REB compensi, en la mesura possible, els sobrecosts per la 
insularitat que va detectar l’estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears per 
encàrrec del Govern. 
 
El Consell de Govern va aprovar el passat 4 de juliol el Projecte de llei de finances de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears —ara en tramitació parlamentària—, amb què 
s’assegura el compliment efectiu de la nova normativa en matèria d’estabilitat 
pressupostària, mitjançant la introducció de mecanismes que aporten més control i 
transparència en la gestió de la despesa pública. 
 
El Fòrum Balears Competitiva s’ha consolidat com un espai públic de debat permanent 
entre el Govern i els principals agents econòmics i socials de la comunitat autònoma. En el 
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V període de sessions s’ha incorporat un grup de treball específic per tractar temes 
europeus sota la fórmula Balears 2020. 
 
Durant tota la legislatura, l’actual executiu autonòmic ha treballat i continua treballant per 
no reintegrar ni un euro dels fons finalistes estatutaris que varen ser transferits en els 
exercicis 2009 i 2010, fons que el II Pacte d’Esquerres va destinar a sufragar despesa corrent 
i altres “infraestructures silencioses”; no hem deixat mai de reclamar la transferència dels 
fons pendents davant el Govern d’Espanya. 
 
Però permetin-me una reflexió. La relació amb l’Estat moltes vegades va més enllà de 
dotacions pressupostàries, i em satisfà enormement haver aconseguit en aquesta legislatura 
dues reclamacions històriques. D’una banda, el reconeixement de la delimitació de 
Formentera en la Llei de Costes i, de l’altra, el traspàs del Llatzeret al Govern, el qual ja ha 
iniciat al seu torn els tràmits per al traspàs immediat al Consell de Menorca. 
 
Els pressupostos generals per a 2015 que ja estam preparant constitueixen l’expressió del 
compromís polític del Govern amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació. 
 
Hem hagut de desenvolupar un intens programa de reformes en la nostra economia perquè 
les Illes Balears sortissin del descrèdit; perquè l’Administració deixàs de ser un obstacle 
pagant el molt que es devia. I hem hagut de fer tot això mitjançant el control dels comptes 
públics, fent una cosa que mai no es feia, i que resulta òbvia: complir amb els pressuposts i 
amb el dèficit públic autoritzats. 
 
Aquesta forma de gestionar ens ha permès tornar la confiança, rescatar la nostra 
comunitat de la fallida i la desmotivació per situar-la de nou al capdavant de la recuperació 
econòmica al nostre país. 
 
I en aquest camí la màxima obsessió del Govern ha estat situar-se a l’altura de l’esforç dels 
ciutadans. Hem encertat en el diagnòstic i en la presa decisions i avui podem dir que el 
descomunal dèficit públic de la nostra comunitat producte de polítiques equivocades es 
troba controlat i en la senda correcta de la seva reducció. 
 
Aquest ha estat un dels grans motors de la recuperació que avui viuen les Illes Balears: la 
profunda reforma de l’Administració i el control del dèficit públic, amb l’ajust de les 
nostres despeses als nostres ingressos. 
 
Avui la nostra comunitat tancarà l’exercici amb una xifra de creixement propera a l’1,1 % i 
les previsions de creixement de la nostra economia per a l’exercici 2015 se situen en el 
2,1 %. Hem tornat al creixement i a la generació d’ocupació. 
 
L’inici de la recuperació en la nostra comunitat ha vingut per via del sector exterior, fruit 
d’una economia eminentment turística com és la nostra. Però és evident que perquè els 
efectes del creixement econòmic de la nostra economia se estenguin molt més i a més gent 
hem d’avançar més per evitar el risc de creixements tènues prolongats en el temps. 
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Però a més del sector exterior i la inversió hem d’estimular el motor de la demanda interna, 
rellançant la nostra economia a través, també, de l’estalvi i el consum. 
 
 
Per això vull anunciar a la cambra que el Projecte de llei de pressuposts per a l’exercici 2015 
contindrà una àmplia reforma fiscal. Una reforma fiscal que afectarà fonamentalment la 
imposició directa respecte de la qual el Govern té capacitat normativa, com també el règim 
de taxes de la Comunitat Autònoma. 
 
Una reforma fiscal que té un doble objectiu. D’una banda, tornar als ciutadans part del 
gran esforç que han fet en aquests anys per superar una greu situació de crisi econòmica. I, 
de l’altra, apuntalar i estimular el creixement econòmic que avui viu la nostra comunitat per 
assolir taxes d’ocupació més altes. 
 
Una reforma fiscal per estimular i fomentar l’estalvi i el consum mitjançant la reducció dels 
tributs directes que afecten la renda disponible. 
 
És el motor que ara necessita la nostra economia. Una reducció en l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, sobre el patrimoni i en l’impost sobre successions i donacions, 
amb l’esmentada finalitat d’estimular i posar doblers a les butxaques dels ciutadans, 
perquè siguin ells qui rellancin una activitat econòmica que ja està en creixementi que 
permet generar més ocupació. 
 
I igualment una bonificació del 100 % en les 47 taxes administratives de la Comunitat 
directament vinculades amb l’inici o l’ampliació de les activitats econòmiques a les nostres 
Illes; com també la bonificació del 20 % de totes les restants taxes de la Comunitat perquè 
el creixement mantingui el ritme ascendent iniciat. 
 
La reforma fiscal en l’àmbit de la tributació directa té com a objectiu fer un sistema 
tributari més equitatiu, amb més progressivitat, que permeti lluitar —a través de la política 
fiscal— contra la desigualtat i, alhora, fomentar dos dels eixos de la política econòmica del 
Govern, com són potenciar el R+D+I i les energies renovables com a factor de valor afegit a 
la nostra activitat econòmica, dotant de més competitivitat els nostres sectors productius. 
 
La reforma de l’IRPF pivota sobre tres grans eixos. El primer, la reducció generalitzada dels 
tipus autonòmics per a tots els contribuents, avançant al 2015 per al tram autonòmic la 
reforma en dos anys del Govern central. El segon eix, l’increment dels mínims personals i 
familiars en els àmbits de la discapacitat, la nostra gent gran i les famílies en la nostra 
comunitat. I el tercer, a més de mantenir les ja existents relatives a adquisició de llibres, 
business angel i assegurances sanitàries, introduïm tres noves deduccions, una per tal de 
potenciar l’estudi d’idiomes estrangers i dues per incrementar la competitivitat dels nostres 
sectors productius i fomentar que afegeixin valor als seus productes a través de l’R+D+I, així 
com als seus processos a través de la utilització d’energies renovables. 
 
En aquest sentit, el Govern proposarà a la cambra que a partir de l’any 2015 tots els 
ciutadans de les Illes Balears paguin menys IRPF. Així, es modifica el nombre de trams de 
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l’escala, que passa de 4 a 6 i es redueixen els tipus entre 3,75 i 2,5 punts respecte dels 
actuals tipus de l’escala autonòmica. 
 
Aquesta reducció té especial incidència en les rendes mitjanes i baixes, i menys incidència o 
es manté el tipus per a les rendes altes, fet que contribuirà a fer que el nostre sistema 
tributari sigui més equitatiu. 
El tipus mínim passa del 12 % al 9,5 % ja a l’exercici 2015, amb el que això suposa, com ses 
senyories coneixen, ja que aquest és el tipus mínim que s’aplica al primer tram de tots els 
contribuents. 
 
En aquest sentit, per als declarants de rendes inferiors a 15.000 euros, que suposen el 51 % 
en la nostra comunitat, aquesta rebaixa fiscal els suposa una baixada del 16 % en la quota 
autonòmica de l’impost. 
 
De la mateixa manera, la rebaixa de tipus proposada suposa una baixada de tipus que 
oscil·la entre el 21 % i el 9 % per a les rendes la base liquidable de les quals sigui inferior a 
53.000 euros, que suposen el 93 % dels declarants en la nostra Comunitat. 
 
Alhora, en la perspectiva d’una greu crisi econòmica com la viscuda és necessari que la 
política econòmica —via fiscalitat— presti atenció als sectors socials de la nostra societat 
que més ho necessiten per no ser generadors de renda. 
 
Amb aquesta finalitat s’han incrementat al màxim que permet la normativa bàsica de 
l’impost els mínims personals i familiars en consideració a tres criteris bàsics: la 
discapacitat, la nostra gent gran i les famílies amb fills a càrrec a partir del tercer 
descendent. 
 
La reforma proposada implicarà universalitzar els beneficis fiscals a aquests sectors amb 
independència del seu nivell de renda, per tal com incrementa el mínim personal i familiar. 
 
Aquest 10 % d’increment del mínim personal i familiar es tradueix en un increment de 
l’esmentat mínim d’entre els 115 i els 900 euros. Per a una persona major de 65 anys amb 
una pensió de 15.000 euros anuals la reforma de l’IRPF en el seu conjunt li suposa una 
minoració en la quota autonòmica a pagar de fins al 46 %. 
 
Per aquells contribuents amb fills a càrrec suposa un increment del mínim personal i 
familiar de 400 euros a partir del tercer fill i fins a 450 euros pel cinquè i successius.  
 
Per a un matrimoni amb tres fills i una renda de treball conjunta de 54.000 euros, l’estalvi 
fiscal total en IRPF per a l’exercici 2015 és de 1.844 €. 
 
Quant a les deduccions, el projecte incorpora tres deduccions noves, a més de les que 
abans he esmentat: 
 

- Deducció per estudi d’idiomes estrangers de fins a 100 euros, perquè resulta vital 
universalitzar l’estudi d’idiomes en una economia turística com és la nostra. 
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- Deducció en la quota per a inversions en energies renovables del 10 % de la 

quantitat invertida en equips que permetin utilitzar energies renovables i els que 
afavoreixin l’estalvi en els consums d’aigua.  

 
- Deducció en la quota que afavoreixi les inversions en R+D+I del 15 % de les 

donacions que es facin a la UIB i a altres entitats sense ànim de lucre. 
 

En l’impost sobre patrimoni s’incrementa el mínim exempt, que passa de 700.000 a 
800.000 euros. És a dir, s’ampliarà el nombre de contribuents exempts dels 6.500 
declarants per aquest impost que ho van fer el 2014, mentre es redueix la quota per 
ingressar entre un 0,25 i un 2,5 % en consideració al patrimoni de cada contribuent. 
 
Aquest benefici d’ampliar la base exempta s’aplicarà igualment als declarants no residents 
a les Illes Balears fruit de la reforma legislativa introduïda pel Govern central. 
 
En l’impost de successions i donacions, reducció del 20 % col·laterals tram III i del 15 % 
col·laterals tram IV. Es manté la tributació a l’1 % dels fills, descendents i cònjuges. Però era 
necessari reduir la tributació als parents col·laterals inclosos en el III i IV tram de l’impost 
perquè aquesta tributació en l’actualitat podria ser considerada com a clarament 
confiscatòria. 
 
Així, en les herències entre germans, i a favor de nebots, es fa una reducció de tipus del 
20 % de manera generalitzada, cosa que comporta una disminució entre 2,5 i 13 punts 
percentuals. Es passa d’un tipus màxim del 65 % a un del 52 % i d’un tipus mínim del 
12,15 % a un d’un 9,7 %. 
 
Però aquesta reducció de tipus, no acaba aquí, s’amplia a tots els hereus, sigui quin sigui el 
parentiu (primers) o sense parentiu. En aquests supòsits la disminució de tipus és d’un 
15 % respecte als tipus actuals. 
 
Igualment, s’introdueix un tractament fiscal més favorable a les operacions de donació 
d’habitatge a canvi d’aliments i manutenció, una figura que ha tingut un desenvolupament 
en aquests darrers anys i que contribueix a donar més fortalesa a la solidaritat en la nostra 
societat. 
 
En l’àmbit de la transmissió de vehicles de segona mà en l’impost sobre transmissions 
patrimonials es redueixen els tipus un 20 % per a tota l’escala, reducció que s’amplia al 
50 % per a vehicles de més de 10 anys i al 100 % per a vehicles de més de 25 anys. 
 
Finalment, com ja els he anunciat, es preveu una bonificació del 100 % en les taxes 
administratives de la Comunitat vinculades a l’inici o a l’ampliació de les activitats 
econòmiques. Bonificació del 100 % que s’estén igualment a les taxes relacionades amb la 
revisió de graus de discapacitat i dependència als efectes de reduir els costs i tràmits 
vinculats a l’obtenció d’ajuts socials; com també una bonificació general per a la resta de 
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taxes administratives del 20 %, excepte en taxes de joc i de ports, que tenen el seu règim 
propi. 
 
En conjunt, senyories, pretenem posar en marxa a la nostra comunitat una reforma fiscal 
àmplia i de gran abast que suposa en l’àmbit autonòmic posar a les butxaques dels 
ciutadans 60 milions d’euros als efectes, com els deia, d’estimular la nostra demanda 
interna per assegurar el ritme ascendent del nostre creixement econòmic. 
 
Als efectes de la rebaixa fiscal en l’àmbit de l’IRPF autonòmic cal sumar la reforma fiscal de 
l’impost en l’àmbit estatal, que també afecta positivament els ciutadans de les Balears i que 
equival, en conjunt, a un increment de la renda disponible de 250 milions d’euros a dos 
exercicis. 
 
Aquesta reforma fiscal podem fer-la ara perquè avui som creïbles; perquè gaudim de la 
confiança dels inversors i saben que l’estímul fiscal que plantejam permet ampliar les bases 
imposables. Tenim un creixement econòmic que permet sostenir a l’alça la recaptació de la 
resta de la tributació de gestió autonòmica; tenim estalvis en el pagament d’interessos 
perquè som creïbles en el programa de consolidació fiscal i de reducció del dèficit que hem 
posat en marxa, i mantindrem una evolució semblant dels ingressos i les despeses 
públiques pròxima a l’equilibri pressupostari. 
 
Ho feim avui perquè hem compromès en primer lloc el rigor pressupostari i hem ordenat els 
comptes públics, i avui ens disposam a utilitzar la política fiscal amb prudència i igual 
credibilitat en la seva projecció, demostrant que és possible i que les polítiques i decisions 
que hem adoptat donen els seus fruits. 
 
Tot aquest gran esforç, a més, està aclarint dubtes a les persones que varen creure, 
interessadament o no, que el control de la despesa pública suposaria una cosa semblant a 
una apocalipsi. Hem controlat la despesa i, alhora, en aquesta comunitat, s’ha estat creant 
ocupació. 
 
Vull recordar que qualsevol estudi sociològic sobre la realitat de les nostres illes assenyala 
com a primer problema l’ocupació. No hi ha res que preocupi més. I aquest Govern ha dut 
a terme polítiques que han donat solucions a aquest problema. 
 
El 2013 iniciàrem la recuperació econòmica, trencant la tendència negativa dels darrers 
anys. I el 2014 les dades positives s’estan consolidant i el creixement s’està estenent des del 
motor —el turisme— a la resta de sectors. 
 
La nostra política no és intervencionista, però amb les mesures impulsades hem aconseguit 
crear ocupació, insistesc, un dels nostres objectius primordials des de l’inici de la 
legislatura. 
 
Primer vàrem frenar la sagnia de l’atur, després començàrem a generar ocupació i ja duim 
23 mesos consecutius de descens de l’atur i 17 d’augment de les afiliacions a la Seguretat 
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Social. A més, cada vegada hi ha més feina per a col·lectius prioritaris, com els joves. 
Encadenam ja 27 mesos consecutius de descens de l’atur entre els menors de 25 anys. 
 
Encara sabent que la situació de moltes famílies continua sent difícil, les dades són 
irrefutables. No es pot qüestionar la reactivació econòmica de les Illes. Lideram la 
recuperació econòmica d’Espanya. Això no significa que tots els ciutadans ja ho notin. De 
fet, igual que la majoria va tardar a sofrir els efectes de la crisi —que ja es mesurava en 
magnituds macroeconòmiques feia temps, quan d’altres negaven l’evidència—, ara la 
sortida tampoc no es percep de manera automàtica, sinó paulatina. 
 
Aquest Govern ha estat capaç d’arribar a acords amb sectors que han tingut voluntat 
d’assolir-los. És el cas d’importants lleis, que, d’altra banda, doten de més seguretat 
jurídica les seves respectives activitats. I dotar de seguretat jurídica era un objectiu prioritari 
també. 
 
Calia ser valents i afrontar processos legislatius per cobrir buits legals, pels quals ja ens 
havien cridat l’atenció fins i tot des dels tribunals. 
 
Així, hem aprovat les primeres lleis de joc i mines, sectors econòmics importants, que es 
temia legislar amb un marc clar, com hem fet. A més, en ambdós casos les redaccions finals 
han estat fruit de l’esforç i voluntat d’acord; i han estat aplaudits per totes les parts dels 
respectius sectors. 
 
També amb el sector del comerç s’ha aconseguit un acord sense precedents. Hem 
aconseguit tirar endavant una llei que neix amb l’acord de tot el sector: grans i petits. Hem 
aconseguit un equilibri en el qual tots fan concessions per un pacte de què també s’han de 
beneficiar els consumidors. 
 
La nova Llei de comerç pensa en el comerç petit i mitjà, al qual d’altra banda s’ajuda amb 
plans de dinamització en nombrosos municipis de les Illes. Però no hem deixat fora de 
l’acord les grans superfícies, ni les hem afavorit, tal com se li ha criticat a aquest Govern de 
manera demagògica i sense atenir-se a la realitat. 
 
Hi ha una liberalització parcial del sector i una adaptació a les obligacions de l’Estat i de la 
Unió Europea, però amb les nostres peculiaritats. Creim en el comerç tradicional, també 
com a element vertebrador de la nostra societat i el seu paper en el manteniment de 
costums, tradicions i paisatge. 
 
Vull parlar-los ara d’un sector estratègic: l’energètic. A les Balears ja tenim un primer règim 
especial d’energies renovables. Ho hem aconseguit amb unes condicions avantatjoses per a 
un sector estratègic i de futur. 
 
Les nostres Illes es constitueixen en un territori especialment atractiu per a les inversions en 
renovables, unes energies més netes i per les quals aquest Govern aposta més que cap altre, 
per molta etiqueta ecologista o verda que es vulguin posar. 
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Avui som referència europea en mobilitat elèctrica. Gràcies a un acord amb l’IDAE 
instal·larem fins a 2.000 punts de recàrrega per a vehicles menys contaminants i de futur. 
Cap regió pot oferir unes característiques més idònies per explorar la mobilitat elèctrica, un 
valor que suma i ens ofereix un plus diferenciador i de valor afegit. 
 
A més, gràcies a les inversions estatals en connexions elèctriques amb la Península guanyam 
en seguretat i tranquil·litat. Els riscs de grans apagades es redueixen; ens integram al 
sistema nacional i podem apostar decididament per les renovables. 
 
Les noves tecnologies ens ofereixen nombroses possibilitats i, molt conscients d’aquestes, 
les volem i estam aprofitant al Parc Bit i la seva fundació, així com amb estratègies com el 
RIS3 i amb el nostre Pla de Ciència, Tecnologia i Emprenedoria. Les tecnologies han de 
servir al Comerç, i també a les pimes, a les quals ajudam amb una factoria de la innovació i 
col·laborant en la recerca de finançament. 
 
En aquest sentit el nostre suport als emprenedors no només es limita als que volen obrir 
nous negocis. Per a ells tenim programes específics per ajudar-los a preparar els seus plans 
de viabilitat i en la recerca del finançament amb ISBA i diferents entitats. 
 
Tots els empresaris són emprenedors i per això volem estar al seu costat a tota hora. Ho 
fem en la mesura de les nostres possibilitats; al manco escoltant i no posant traves, com 
tantes vegades s’han lamentat que succeïa. 
 
Moltes vegades miram Europa per criticar-la i lamentar-nos que no ens arriben diners. 
Doncs bé, aquest Govern ha aconseguit un increment notable dels fons FEDER i FSE 
procedents de la Unió. 
 
Pràcticament hem doblat els fons del període 2007-2013 passant a disposar de 221 
milions des d’enguany fins a 2020. Seran doblers que invertirem fonamentalment en 
inversions en renovables, depuradores i noves tecnologies, així com en ocupació. 
 
En aquest apartat he d’incloure també el Programa de Garantia Juvenil, dotat amb 33 
milions de la Unió Europea i que pròximament ajudarà a incorporar-se a milers de joves al 
mercat laboral o a formar-se adequadament. 
 
Entre tots estam fent unes Illes més competitives i amb més ocupació. En aquest apartat 
també he de fer una menció especial al Pla d’Ocupació, que s’ha posat en marxa enguany, 
fruit igualment d’un ampli consens. 
 
Un apartat especial mereixen els aturats de llarga durada i majors de 45 anys per als quals 
tenim un programa de reinserció laboral, que preveu oferir-los feina amb alta en la 
Seguretat Social, per facilitar-los la tornada a un món que els necessita. 
 
Vull també recordar en aquest punt que el Consell de Govern del passat dia 10 d’aquest 
mes va autoritzar la convocatòria del Pla de Suport als Autònoms, amb una dotació de 
589.176 euros. 
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L’objectiu de la convocatòria, que es publicarà a final d’aquest mes, és fer més atractiva 
l’opció de la feina per compte propi entre les persones en demanda d’ocupació i reforçar 
l’incentiu destinat a determinats col·lectius, com per exemple les dones sotmeses a 
violència de gènere, les persones amb discapacitat, els joves menors de 30 anys i les dones 
desocupades. 
 
Un gran projecte que no ha fet més que començar i en el qual coincidiran amb mi que ha 
de ser clau —no només per als pròxims anys, sinó també per a les generacions següents— és 
la plataforma de coneixement estratègic i interacció que impulsam juntament amb la CAEB 
i els empresaris més importants de les Balears, amb la creació de la Fundació Impulsa. 
 
D’altra banda, volem ser creatius i cercar solucions pràctiques a problemes quotidians i a 
termini més llarg. Per exemple, impulsant les cooperatives, com un model diferent i que 
s’ha mostrat més fort en aquests temps difícils que ens ha tocat viure. 
 
Sempre volem continuar escoltant tots els sectors econòmics, dialogant-hi i donant-los 
suport, perquè ells mouen l’economia i així es genera riquesa i ocupació. I no ens volem 
oblidar de ningú. Permetin-me en aquest cas que esmenti als artesans, per a qui hem 
aprovat recentment un decret que regula la seva activitat en tot l’àmbit autonòmic. 
 
D’altra banda, m’agradaria destacar la repercussió que han tingut els plans específics 
d’ocupació desenvolupats per aquest executiu per millorar l’accés al mercat laboral. El 
SOIB, amb els seus diferents cursos, plans i programes de formació i coneixement, ha atès 
més de 33 mil persones. Els resultats han superat totes les expectatives. Tot això, exercint 
uns mecanismes de control de la despesa molt exhaustius perquè no es doni mai més la 
circumstància, els record, vàrem haver d’afrontar: un possible bloqueig de gairebé 38 
milions de fons europeus per una nefasta gestió en el control del procediment. 
 
Conscients de la creixent exigència de titulacions i requisits de professionalitat per poder 
accedir al món laboral, hem posat en marxa un programa de certificacions per a 
desocupats, amb un pressupost de més de deu milions d’euros; més de 1.400 accions 
formatives, que han donat com a resultat multitud de certificats de professionalitat amb 
àmplia demanda en la nostra comunitat, com són, el d’hoteleria i turisme, electricitat, 
energia, aigua, medi ambient, transport i molts altres més. 
 
Així mateix, s’ha treballat en tallers d’ocupació, centrats en activitats forestals, jardineria i 
sector serveis i s’han impulsat les accions formatives d’aprenentatge d’anglès. Més del 60 % 
de les ofertes de treball a les nostres illes sol·liciten el coneixement d’aquest idioma, com es 
pot esperar en una comunitat turística. 
 
Perquè ningú no té cap dubte que el turisme és el motor de l’economia de la nostra 
comunitat. Ho és. I en aquests anys cal reconèixer que ha estirat l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic. Ha estat important per a això l’aprovació el juliol de 2012 de 
la Llei de turisme. 
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Amb ella afrontam l’ordenació, la planificació, la promoció, el foment i la disciplina del 
turisme i de la qualitat en la prestació de serveis turístics en el marc de l’Estatut 
d’autonomia i de la resta d’ordenació jurídica. 
 
Des de la seva aprovació s’han presentat més de 300 projectes de reforma i millores 
importants d’establiments turístics d’allotjament, amb una inversió total en la planta que 
ascendeix a més de 500 milions d’euros entre 2012 i 2014. S’han tramitat més de 250 
augments de categoria. La majoria d’aquests establiments augmenten de 3 a 4 estrelles i de 
4 estrelles a superior. Quant a turismes rurals i agroturismes, el 2011 únicament es varen 
sol·licitar 4 llicències, el 2012 se’n varen sol·licitar 18; el 2013, 30 i en el que va de 2014, 
36. En total 84 llicències entre 2012 i 2014. 
 
S’ha tancat el text de l’esborrany del Decret de desenvolupament de la Llei de turisme i ja 
ha finalitzat el període d’al·legacions. 
 
El Pla Integral de Turisme concep l’activitat turística com una gestió coordinada a tres 
indicadors bàsics: equitat social, eficiència econòmica i conservació mediambiental i 
aposta per l’ordenació; el foment i la promoció del turisme mitjançant la planificació, la 
innovació en la reconversió, la rehabilitació de zones turístiques madures o saturades, la 
modernització permanent, i el control de qualitat. 
 
Aquest Pla opera a través de sis palanques d’actuació: territori, producte, qualitat, 
intel·ligència de mercat, promoció, i projectes europeus i formació. 

 
S’ha redissenyat la presència de les Balears a les fires amb una reducció de despeses 
propera al 70 %, s’ha canviat el model de promoció, s’han potenciat al màxim les noves 
tecnologies i s’ha deixat d’utilitzar el format paper. El Projecte Aparador Turístic Intel·ligent 
ens ha posicionat com a líders en aquesta matèria. 

 
Feim més amb menys. I no són només paraules, permetin-me que els esmenti els números: 
El pla d’acció promocional de 2014 s’està duent a terme amb un total de 145 accions, amb 
un cost mig de 19.126 euros. A tall d’exemple comparatiu, vull destacar que el 2009 es 
varen dur a terme 60 accions que varen tenir un cost mitjà de 120.860 euros per acció, 
gairebé un 450% més del que costaran de mitjana enguany. 

 
És important també recalcar que ja s’han iniciat els tràmits per al traspàs de les 
competències de promoció turística als consells insulars, un compromís que va adquirir 
aquest Govern i que serà una realitat abans de final de la legislatura. 
 
Aquest traspàs suposa passar d’aproximadament 1,5 milions d’euros, dotació que es tenia 
fins avui en promoció, a 5,3 milions l’any 2015 (més d’un 200 %), 8,3 milions l’any 2016 
(més d’un 330 %) i 11, 3 milions l’any 2017 (més d’un 450 %). 
 
S’han regularitzat a la borsa de places un total de 3.579 places, que suposaran uns 
ingressos de 16.309.344,90 euros, que s’hauran de reinvertir en zones turístiques madures 
de l’illa de Mallorca. És important detenir-nos en la comparativa. El 2011, 108 places; el 
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2012, 1.941; el 2013, 760, i de gener a l’agost de 2014, 681. 
 
En poc temps s’han aprovat 28 projectes de millores en zones turístiques. El finançament 
d’aquests projectes és compartit amb els municipis afectats i, en algun cas, amb l’aportació 
puntual del sector privat. 
 
Amb el Decret llei de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls a les zones turístiques 
madures, hem impulsat de manera urgent l’activitat econòmica, la desestacionalització i 
diversificació de l’oferta turística, el foment de la qualitat i la millora general de les zones 
turístiques declarades madures. 

 
I el Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma, aprovat provisionalment el 19 d’agost, ha 
potenciat una filosofia radicalment contrària a la de l’anterior. Mentre que l’anterior 
apostava per grans obres públiques i les expropiacions, l’actual aposta per facilitar la 
inversió privada i la reconversió. En el Pla de Modernització i Qualitat a la Platja de Palma, 
fins avui són 360 establiments els que han presentat un pla de modernització. 
 
I gràcies a l’esforç pressupostari, hem pogut desbloquejar la paralització de les obres del 
Palau de Congressos, que estarà acabat el juliol de 2015, preparat per donar-li més valor i 
aportar competitivitat a la nostra oferta en un segment en el qual estam clarament limitats. 
Per acabar aquesta infraestructura, el Govern aporta 91 milions d’euros, si descomptam els 
20 milions que hem posat en compensació dels fons estatutaris que el Pacte va enviar a 
despesa corrent i que mai no arribaren a la seva destinació final, el Palau de Congressos.. 
 
Però la política turística també passa per la bona gestió de la política de connectivitat, 
alhora que els residents veim compensats els costs de la insularitat. En aquestes dues línies 
hem estat treballant. 
 
El Govern central ha incrementat la partida pressupostària del sistema de bonificació per 
descompte de resident en un 11,8 % i s’ha procedit per primera vegada en la història a la 
universalització de la bonificació del descompte al transport marítim i aeri a tots els 
residents insulars i, a més de mantenir les bonificacions existents, s’han augmentat els 
descomptes per al passatger en connexió, que han passat a ser del 30 % el 2014, i la 
previsió és que sigui del 35 % el 2015 y del 40 % el 2016. 
 
 
A més de tot l’anterior s’ha posat en marxa per a enguany una sèrie de bonificacions, 
acumulatives a les anteriors, amb un incentiu en les taxes a les aerolínies que contribueixin 
al creixement total de passatgers, incentivant també les noves rutes de qualsevol 
companyia. El Govern ja ha anunciat la congelació de les taxes aeroportuàries durant els 
pròxims deu anys. 
 
S’han constituït enguany el Comitè de Coordinació Aeroportuària i els comitès de rutes dels 
aeroports de Palma, Eivissa i Maó, un pas endavant en la coparticipació en la presa de 
decisions en matèria aeroportuària. 
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Un aspecte important i que ha suposat una fita en el sistema aeronàutic balear ha estat la 
posada en marxa en temps rècord de la ruta en OSP Menorca-Madrid i s’ha tornat a 
adjudicar garantint el servei fins a maig de 2016. 
 
Quant a la política en matèria de ports, vull destacar la Llei de ports, que substitueix els 
plans directors de cada port per un pla general. 
 
Feia falta la regulació, però també és molt necessària la millora de les infraestructures, i els 
vull anunciar una inversió de més de 7 milions d’euros de l’empresa pública Ports IB, amb 
actuacions als ports d’Andratx, Cala Bona, Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Sóller, Port 
de Pollença, Porto Cristo, Cala Rajada, Sant Antoni de Portmany i Ciutadella, port, aquest 
darrer, en el qual les inversions previstes inclouen els tantes vegades sol·licitats “Duques de 
Alba”. D’aquesta manera es dotarà al dic de Son Blanc d’uns elements necessaris per 
assegurar l’augment i l’estabilitat de la política de captació de creuers turístics. 
 
Paral·lelament al nostre impuls a la indústria turística i a unes instal·lacions de nivell, 
posam el focus en un altre dels nostres sectors estratègics i, si m’ho permeten, passaré ara 
de la mar a la terra, per parlar-los del sector agrícola. 
 
I el primer que vull dir és que aquest Govern, en coherència amb la importància que li 
atorga, ha agilitat els tràmits perquè el camp balear fos el primer a cobrar els ajuts 
europeus de la PAC 2011, 2012 i 2013. A Mallorca, 19,1 milions d’euros a l’any, per a 
8.300 beneficiaris; a Menorca, 3,1 milions d’euros a l’any per a 400 beneficiaris, i a Eivissa i 
Formentera, 600.000 euros a l’any per a 300 beneficiaris. 
 
A més, aquest Govern, al contrari del que va fer el del Pacte, que no va cofinançar el 
pagament als ajuts del Pla de Desenvolupament Rural durant 2009/2010, amb el risc de 
perdre finançament d’Europa, els ha recuperat i, amb un gran esforç, s’han pagat 20 
milions d’euros. 
 
Respecte a l’aprovació de la PAC 2014-2020, la negociació ha estat reeixida, amb millora 
del finançament per a les Illes Balears, a compte del tancament de l’acord definitiu. S’han 
incrementat un 27 % els fons finançats per Europa corresponents als ajuts del Pla de 
Desenvolupament Rural. També s’han intensificat gestions amb Madrid i Brussel·les per al 
reconeixement del fet insular i un increment de les compensacions per a les Balears. 
 
Tanmateix, a més de tramitar correctament els ajuts i els pagaments, és fonamental posar 
ordre en la legislació. Amb l’aprovació de la Llei agrària donarem al sector eines per fer 
rendible l’activitat, evitar l’abandonament de les explotacions, assegurar la preservació del 
medi rural i del patrimoni natural i cultural. Obre les portes al desenvolupament d’activitats 
complementàries agroturístiques de diversificació de l’activitat agrària i regula la venda 
directa de productes a les mateixes explotacions. 
 
Vull recordar també l’aprovació de la Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura. Una 
llei aprovada amb el consens dels consells i el sector que preveu mesures modernes de 
conservació i gestió dels recursos marins vius; regula la pesca marítima recreativa; ordena el 
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sector pesquer professional; endureix les sancions en pesca recreativa, i adapta les sancions 
en la pesca professional a la realitat insular i a les característiques de la flota. 
 
També en aquesta legislatura hem aprovat, i amb el màxim consens possible, el Pla 
Hidrològic, que manté la protecció de totes les zones humides incloses en el de 2001 i que 
cerca aconseguir equilibri entre el bon estat ecològic d’un recurs fonamental com l’aigua i 
la demanda. En aquests moments es revisen i actualitzen les dades per complir amb la 
Directiva Marc de l’Aigua i treballam, a més, per ser una de les primeres comunitats 
d’Espanya a aprovar-lo. 

 
En la línia de l’ordenació jurídica no vull deixar d’esmentar la primera llei que regula el 
transport per carretera, una llei necessària per al sector, que cobreix un buit normatiu 
existent. 
 
I també hem donat una solució al que era un problema que ens trobàrem sobre la taula al 
principi d’aquesta legislatura. Parl de l’obertura de la via verda Manacor-Artà. El Govern ha 
transformat aquest corredor ferroviari en la primera via verda de les Illes Balears. Sí, va 
trobar un problema i l’ha convertit en una gran solució. Un itinerari amb una longitud de 
28,6 km, que suposa la recuperació de més de 24.000 m2 de zones boscoses. Inversió de 
5,5 milions d’euros. Serà molt aviat una realitat. 
 
Tot això reflecteix que la política de transport públic de l’anterior legislatura encara l’estam 
pagant. I, repetesc, no són només paraules. Encara tots estam pagant uns vagons d’una via 
fantasma o la realització de projectes que no varen veure mai la llum. 
 
Tanmateix, i per oposició, hem desenvolupat una eficient gestió per mantenir els serveis de 
transport públic, tant de metro com de tren o autobús, gestió eficaç i responsable que 
adapta l’oferta a la demanda real i el resultat és que augmenta el nombre de viatgers 
mentre hem hagut d’ajustar les partides pressupostàries. 

 
Fa un any vaig iniciar el meu discurs donant les gràcies a tot el personal de l’Ibanat per la 
seva feina en l’extinció de l’incendi en la serra de Tramuntana. Avui, abans que em refereixi 
a alguns fets de la nostra política en aquesta matèria, vull donar-los les gràcies de nou. 
Hem tingut una temporada molt millor quant a incendis, i em consta que per a això és 
fonamental la tasca de prevenció que duen a terme. 
 
Malgrat la situació econòmica a què hem hagut de fer front, s’ha millorat i modernitzat 
l’operatiu de mitjans d’extinció i mantingut l’operatiu de mitjans aeris i terrestres, apostant 
per tecnologies d’última generació. 
 
En matèria d’emergències, al llarg d’enguany s’ha unificat en el centre de sa Coma tot el 
material i la part administrativa del Govern balear a Eivissa. Actualment, hi ha 3 membres 
de la unitat operativa que donen suport als diferents organismes que intervenen en 
declarar-se una emergència. Per primera vegada, Eivissa comptarà presencialment amb dos 
gestors telefònics per augmentar el suport als organismes que allà actuen. En aquests 
moments s’està preparant la seva contractació. Es preveu fer una selecció el pròxim mes de 
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novembre per iniciar la seva formació i que puguin començar a principi de 2015. 
 
Però les nostres polítiques de protecció del medi ambient van molt més enllà i, per primera 
vegada, en aquesta legislatura s’estan abordant plans rigorosos de conservació i ordenació 
en el nostre patrimoni natural. Hem elaborat el primer Pla Forestal —els record que érem 
l’única comunitat que no disposava d’aquesta planificació. Doncs bé, entrarà en vigor el 
2015. Un compromís electoral i una necessitat per a la gestió activa del 45 % del territori de 
la comunitat autònoma. Gestió activa dels boscs, impuls de la biomassa com a energia 
renovable.  
 
Així mateix, hem elaborat el Pla d’Acció de Canvi Climàtic, document que recull mesures 
necessàries per a la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera. L’objectiu és la 
reducció del 20 % de les emissions l’any 2020. Els sectors més importants en els quals s’han 
de dur a terme aquestes mesures de reducció són l’energètic i el de transports. 
 
Una cosa molt important i que reflecteix el caràcter d’aquest Govern i les seves ganes de 
canviar les coses és el que ha succeït en el si de la Comissió Balear de Medi Ambient. 
Durant aquesta legislatura s’han agilitat els tràmits per decidir sobre els projectes i s’ha 
resolt així la paràlisi d’aquest organisme durant la passada legislatura. S’han reduït 
notablement els terminis per resoldre aquests expedients. Tots volíem una administració 
més eficient i és el que hem fet. L’agost de 2011 hi havia 777 expedients oberts; l’agost de 
2014, 300. 
 
És precisament en la Comissió Balear de Medi Ambient on més clarament s’han posat de 
manifest els arguments d’aquest Govern contra les prospeccions. No tenim dubtes respecte 
a això, i vull reiterar avui en aquest debat que no volem prospeccions, que ho hem dit 
clarament, per activa i per passiva, i que estam treballant perquè no se’n facin. Li ho hem 
dit al Govern d’Espanya i li ho direm tantes vegades com faci falta. No volem prospeccions 
a les nostres aigües. 

 
I per a acabar amb aquest capítol referit al territori, em referiré a un altre compromís que 
hem complert. En començar la legislatura hi havia una única comunitat autònoma 
mancada d’una llei del sòl. Inexplicable, llevat de per als qui patírem un govern amb sis 
direccions, o el que és el mateix un Govern sense direcció. 
 
La Llei reguladora de l’ordenació i ús del sòl, és doncs la primera regulació íntegra de 
l’ordenació urbanística a les Illes Balears. Un altre compromís complert. Una llei que 
simplifica els tràmits administratius d’actuacions menors, unifica la normativa dispersa 
vigent actualment i endureix les sancions per indisciplina urbanística. No suposa ni un pas 
enrere en la protecció del territori, perquè aquest Govern sí que protegeix la nostra terra. 
 
Els parlaré ara de la nostra política en relació amb la Unió Europea. En col·laboració amb 
totes les conselleries, referent als assumptes europeus, estam treballant al capdavant de la 
Presidència de la Delegació Espanyola del Comitè de les Regions, assumida per primera 
vegada el passat 8 d’octubre i que lideram fins a desembre de 2014. 
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En les actuacions en defensa dels interessos de les Illes Balears en la legislació europea, 
incloent un tractament específic per a la insularitat, i en la Presidència de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània que el Govern balear presideix des del 5 de maig i fins a octubre de 
2015. Durant aquest mandat, el nostre repte més gran és convertir aquesta Euroregió en un 
vertader territori de projectes cofinançats amb fons de la Unió Europea. Hem de ser 
capaços d’obtenir encara més fons europeus per poder desenvolupar els nostres projectes. 
 
Des del Govern balear, treballam activament amb l’objectiu de traslladar a les institucions 
europees les nostres necessitats específiques, com el reconeixement del fet insular com a 
factor diferenciador; així com la nostra reivindicació d’un tractament específic i 
compensatori dels desavantatges permanents i estructurals que pateixen les regions 
insulars. 
 
Treballam per construir un projecte social europeu, en el desenvolupament i execució de les 
Balears 2020, en la creació d’un cos tècnic especialista en assumptes europeus, en 
reenfocar el Consorci Centre Balears Europa (CBE), potenciar la Delegació del Govern a 
Brussel·les i augmentar la nostra influència a través de la participació en la CRPM, via les 
seves comissions Intermediterrània i Illes, i en col·laboració amb el sector empresarial, a la 
xarxa de EuroCambres, la xarxa de Cambres Insulars i el Consell Econòmic i Social Europeu. 
 
És aquesta una legislatura de canvis. Canvis de veritat. Estructurals. Pròximament entrarà 
en el tràmit parlamentari el Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern el 10 d’octubre 
en el que proposam una reducció del nombre de diputats en aquesta cambra. És una 
proposta bona, que no resta democràcia sinó que ens permetrà fer el mateix amb un estalvi 
de 7 milions d’euros. Passaríem de 59 a 43 diputats. És a dir, 16 diputats menys. Aquesta 
és una legislatura de canvis, i ho serà més si donam suport a aquesta proposta. Els deman 
una nova reflexió, perquè és, ni més ni menys, el que la societat ens està reclamant. No 
amaguin després amb excuses el seu no a una demanda de la majoria. 
 
Aquesta, senyories, és la legislatura de la gestió. I en el darrer debat de política general de la 
legislatura vull agrair i reconèixer la feina dels consellers, i dels directors generals, als actuals 
i als que han format part d’aquest Govern durant aquests tres anys, que en les pitjors 
circumstàncies possibles han treballat sense parar per situar les Balears al capdavant de la 
recuperació. Aquestes circumstàncies adverses, aquestes dificultats que hem tingut i tenim, 
aquest atreviment per afrontar canvis de veritat, és el que ens ha de fer sentir més 
orgullosos. Ho hem fet contracorrent. El camí no ha estat gens fàcil. Però ho hem fet. Avui, 
la nostra gestió ens avala. Vull acabar donant les gràcies per això, per haver sabut estar a 
l’altura dels ciutadans de la nostra terra. 
 
Vull recordar que quan començàrem la legislatura i per no haver-hi no hi havia ni 
pressupostos aprovats, sinó prorrogats per la incapacitat de l’anterior Govern per afrontar 
la crisi. Per això, aprovàrem la Llei de cobertura d’operacions financeres en període de 
pròrroga pressupostàra. Aquest Govern va aprovar els pressupostos per a 2012, per a 
2013, per a 2014 i pròximament aprovarà els corresponents a l’exercici de 2015. El normal 
per a uns i l’impossible per a d’altres. 
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Vull recordar que, quan començàrem, aquesta comunitat era l’única d’Espanya que no 
tenia Llei del sòl. I l’hem aprovada. Igual que hem modificat i millorat la Llei de caça i pesca 
fluvial, la Llei del sector audiovisual i la Llei de capitalitat de Palma. Hem aprovat el Pla 
Hidrològic de les Illes Balears, la Llei de transport, la Llei de símbols, la Llei de serveis 
socials, la Llei del sector públic instrumental, la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió, la Llei 
de suport a l’emprenedor i a la micro, petita i mitjana empresa, la Llei de funció pública, el 
Decret llei de mobilitat intraadministrativa, la Llei de simplificació administrativa en 
matèria d’activitats, la Llei de coordinació de policies locals, la Llei d’emergències, la Llei de 
turisme, la Llei de suport a la dona embarassada, la Llei de cans d’assistència, la Llei de 
pesca marítima, marisqueig i aqüicultura, la Llei de finançament dels consells, la Llei de 
ports, la Llei de mines, la Llei del joc, la Llei de comerç, la Llei agrària... 
 
I en aquesta legislatura s’aprovaran la Llei de finances, la Llei de refosa de normes, la Llei de 
successió intestada i la Llei de mecenatge. 
 
Senyories, aquesta comunitat necessitava un gran canvi. I aquest gran canvi s’està produint 
gràcies a una gran feina. Una feina ben feta. Hem complert amb el nostre programa. Els 
canvis estructurals comencen a donar resultats. I que el camí que ens queda per recórrer, 
que és molt, no ens impedeixi ni veure ni recordar d’on venim. Perquè és precisament això el 
que dóna valor a allò que s’ha fet en aquesta legislatura. 
 
Senyories, si continuam treballant en aquesta línia, si seguim sent atrevits i ambiciosos en 
els canvis, res ni ningú no ens impedirà guanyar el futur que la majoria vol per a les Balears. 

 

 

 

 

 

 

 

 


