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Sessió d’investidura de la persona candidata a
president o presidenta de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, un cop transco rregudes les 24 hores de la
interrupció de la sessió d’investidura, recomença la sessió.
El primer de tot és dir que aquesta presidència manifesta
que la votació es durà a terme no abans de les set del
capvespre, no abans de les set del capvespre, d’acord amb el
previst a l’article 158.3.6è del Reglament.
Els grups parlamentaris intervendran, com vostès saben, de
major a menor, durant 30 minuts cadascun. El grup del qual
forma part la candidata a presidenta del Govern intervé en
darrer lloc.
I, en aplicació de l’article 158.3.5è, que diu que la
candidata proposada a presidenta del Govern podrà fer ús de la
paraula quantes vegades ho sol·liciti. Quan contesti
individualment o en forma global als o a les representants dels
grups parlamentaris, cadascun d’aquests tendrà un torn de
rèplica de deu minuts.
En conseqüència, deman a la candidata que es pronunciï
amb caràcter previ si desitja contestar individualment a cada
grup parlamentari o contestar globalment al final de totes les
intervencions.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Bon dia a tots i a totes, gràcies, Sr. President, faré una
resposta global a tots els grups. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Com acaba de manifestar la
candidata, vol co ntestar globalment al final de totes les
intervencions.
Per tant, començam les intervencions de trenta minuts que
té cada grup parlamentari i començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats i
diputades d’aquesta X legislatura del Parlament de les Illes
Balears.
Senyora candidata a la presidència i presidenta, en
funcions, del Govern, els resultats de les passades eleccions
autonòmiques i municipals de dia 26 de maig varen dibuixar un
paisatge polític més fragmentat que mai a les Illes Balears i li
varen atorgar a vostè la possibilitat de reeditar un nou pacte de
govern amb els seus socis preferents. Ja li vaig donar
l’enhorabona tot d’una de conèixer els resultats i avui ho
tornaré fer després que vostè hagi rebut la confiança

majoritària d’aquesta cambra com a presidenta del Govern
durant els propers quatre anys.
Però vull que les meves primeres paraules siguin per donar
les gràcies a les 95.000 persones que el dia 26 de maig varen
dipositar el seu vot a les urnes a favor de la nostra formació
política i dir-los que sabrem exercir la tasca que ens toca amb
intensitat, amb rigor i respecte a aquesta institució, que és allà
on queda representada la voluntat popular. Amb 16 diputats en
aquesta cambra triplicam o quintuplicam altres formacions de
l’arc polític i això, sens dubte, ens ato rga major
responsabilitat que cap altre grup polític. Els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears ens varen atorgar el paper de
liderar l’oposició i això és el que farem des del minut 1
d’aquesta nova legislatura, perquè la realitat po lítica és
evident, l’única alternativa possible a aquest govern
d’esquerres que es conformarà els pròxims dies és el Partit
Popular i només el Partit Popular.
Per això vull dir que, des del Grup Popular, en aquesta
cambra farem una oposició constructiva, respectuosa, com he
dit en el principi, i col·laboradora si allò que se’ns planteja és
bo per als interessos generals d’aquestes illes. Però al mateix
temps també serà una oposició activa, vigilant, fiscalitzadora
i implacable amb aquelles actuacions i polítiques que
considerem nocives i perjudicials per al futur d’aquesta terra.
Com a president del Partit Popular i portaveu del Grup
Parlamentari Popular en aquesta cambra aquest és el meu
primer compromís: fer política des del respecte institucional
i amb respecte personal com a principal i majoritari grup
parlamentari de l’oposició que som. I pel que hem conegut de
l’acord de governabilitat al qual ha arribat vostè, i també pel
que ens va dir ahir, però, sobretot pel que va callar,
segurament, en el seu discurs, crec que tendrem molta feina
com a oposició.
La veritat és que no han començat vostès massa bé, tenint
en compte que ja es coneixien d’abans i que venen de
compartir institucions els darrers quatre anys, no es pot dir
que hagin protagonitzat unes negociacions amistoses per
aconseguir un acord de govern, ha tornat evidenciar-se, una
vegada més, que l’únic interès de cadascun dels partits
d’aquest pacte d’esquerres era quedar-se amb el tros més gros
del pastís i veure qui aconseguia més quota de poder, un
mercadeig per acaparar més càrrecs per repartir entre els seus
i, com que no bastava el pastís, això ha ocasionat fins i tot
haver de tornar engreixar l’administració, una cosa habitual
quan governa l’esquerra.
I especialment trist ha estat el paper dels seus socis, dos
partits, a una època reivindicatius algun dels quals que venia a
assaltar els cels i a ensenyar-nos una nova política i que es
domestiquen amb facilitat quan es tracta de trepitjar moqueta
o pujar al cotxe oficial. Sobretot els seus líders que veiem
aquests dies, perquè les seves bases no semblen coincidir
massa amb les darreres actuacions d’aquests líders.
(Alguns aplaudiments)
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Semblen no haver après res dels darrers quatre anys, com
a “polis” dolents de la presidenta, mentre vostès removien
l’arbre la Sra. Armengol recollia els fruits en forma de vots i
així ha anat a uns i altres, i ara tornen travelar amb la mateixa
pedra i ho vendran a les seves bases i als seus votants com
vulguin, però aquest és un pacte que encara els debilita més i
els converteix en convidats de pedra de la Sra. Armengol en
molts casos.
Ahir vaig escoltar el seu discurs amb atenció, que és
l’atenció que es mereix qui ha guanyat les eleccions i serà la
presidenta del Govern, mentre l’escoltava pensava que hi ha tot
un món entre el que ens va prometre el 2015 i el que després
ha intentat fer, no li dic quina és la distància entre el que ha fet
i el que va prometre, sinó entre el que va intentar fer, perquè
em sembla que la major part de coses que ens va dir ni tan sols
les va intentar.
A l’any 2015 va prometre una educació pública i de qualitat
i seguim a la cua d’Espanya en fracàs i abandonament escolar,
vostè ahir no va dir res de res en un tema tan greu i tan
important, i també continuam amb més barracons que mai.
Una llei d’educació que ara la torna prometre, va prometre
a l’any 2015 més finançament per a les Illes Balears i estam
encara pitjor, o va prometre millorar el comerç, allà on no ha
canviat res i, en tot cas, ha empitjorat amb la proliferació de
la venda a la manta i la permissivitat dels seus socis.
També va prometre un pla antidesnonaments els primers
cent dies i encara esperam. I a l’any 2015 també va dir que la
creació de més habitatges públics seria una realitat i no n’han
construït cap en quatre anys.
També ens va parlar d’un transport públic modern i en
quatre anys han estat incapaços de posar en marxa les noves
concessions d’autobusos a Mallorca els quals haurien d’estar
en funcionament des de l’1 de gener d’enguany. També va
prometre agilitar tràmits administratius i resulta que es torben
uns dotze mesos a donar llicències i més de dos anys i mig a
pagar les ajudes als pagesos, per posar alguns exemples.
O criticava que les Balears creaven ciutadans pobres, i
quatre anys després jo li deman què és el que ha canviat, ja no
hi ha pobres? Sra. Armengol, el darrer informe de FOESSA, de
la Fundació d’Estudis Socials i de Sociolo gia Aplicada de
Caritas de l’any 2018 diu que Balears és la tercera comunitat
amb el percentatge més elevat de persones amb risc
d’exclusió social, un 21%, ha crescut durant aquesta
legislatura.
I aquesta és la realitat, Sra. Armengol, però, sobretot, vostè
va prometre un canvi de model econòmic per redistribuir la
riquesa i jo em deman, i deman a tota la cambra: de veres hi ha
hagut un canvi de model? De quin model parlava? En què
consistia aquest canvi?
Sra. Armengol, li reco nec que ahir vaig escoltar la seva
intervenció amb l’escepticisme de qui ha vist com vostè i el
seu govern han completat una legislatura de molts d’anuncis i
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propaganda però escasses realitats, tot i dispo sar de 4.000
milions més per gestionar. I després d’escoltar-la amb atenció
ahir, després d’escoltar els seus silencis i després de veure les
mesures de l’acord de governabilitat firmat amb els seus
socis, he de dir-li que se’ns generen encara molts més dubtes.
El seu discurs va ser una autoesmena a la totalitat de
l’acció del seu govern en aquests darrers quatre anys, els grans
reptes que ens va plantejar ahir són els seus grans fracassos
dels quals vostè ha estat presidenta en aquesta comunitat
autònoma.
(Alguns aplaudiments)
Però, a més, va ser un discurs buit de propostes,
insubstancial, sense compromisos ni mesures concretes,
perquè en quatre anys hem passat del seu discurs dels somnis
de l’any 2015, en el qual vostè no deixava de somniar, a un
discurs somnolent com el d’ahir, sincerament, Sra. Armengol,
esperava més concreció i menys filosofia tant en el seu
discurs d’investidura com en el document firmat per vostès
com a full de ruta del futur govern, sobretot perquè vostè ja
sap què es trobarà al govern, ara l’herència rebuda és la seva
herència i no requereix de cap aterratge progressiu en el
càrrec ni de cap període de cortesia per continuar manant, ara
es trobarà el que vostè mateixa s’ha deixat, ni més ni manco.
I hi ha assumptes que consideram de vital importància per
al futur de la nostra societat i als que el nou govern que es
conformi hauria d’enfrontar-s’hi amb solucions efectives i
concretes, i ho hauria de fer sense perdre temps, perquè en
alguns casos vostès arrossega quatre anys de retard, Sra.
Armengol, i perquè els ciutadans necessiten respostes
immediates. Necessiten un govern més executiu, menys
ideològic, necessiten un govern més eficient i menys
contemplatiu, un govern que solucioni problemes i no en creï
de nous, un govern més possibilista i menys prohibicionista,
un govern que funcioni com a un tot i no com a un regne de
taifa, en definitiva, Sra. Armengol, es necessita un govern de
tots i per a tots.
Per això m’agradaria plantejar-li algunes qüestions i
preguntes, preguntes que necessiten respostes que ens ha de
servir a tots, però sobretot a tots nosaltres i a la gent de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per saber amb més
detall quines són les accions polítiques que vostè i els seus
socis pensen realitzar.
En primer lloc, parlem d’economia. Vostè va rebre, el
2015, unes Illes Balears que creixien al 4% i ara ho fan entorn
del 2%, i les previsions per a enguany apunten a un creixement
encara menor. La seva herència ha estat situar la nostra
comunitat autònoma a la cua del creixement a Espanya, quan
era la locomotora al principi de la legislatura, aquests són
informes oficials que tots coneixem. Ens ho ha deixat amb un
dèficit desbocat una altra vegada i amb un endeutament rècord,
el més alt de la història quan un acaba una legislatura, potser
es referia a això quan el 2015 ens parlava de canvi de model.
Per això és important ara que ens digui quines mesures
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concretes pensa adoptar per reactivar l’economia de les Illes
Balears que vostè ha fet que torni anar per avall.
Des del Partit Popular, al contrari que vostès, consideram
que una baixada d’impo sts hauria de ser el primer pas per
tornar generar confiança i per impulsar el consum i la inversió
privada, perquè Balears és una de les comunitats autònoma on
el ciutadà paga més imposts. Vostè està disposada a baixar els
imposts a les rendes mitjanes i baixes, Sra. Armengol, sí o no?
Vostè està disposada a llevar l’impost de successions i
donacions, sí o no? Això serien mesures que començarien a
activar l’economia sense cap dubte.
I pensant en les rendes mitjanes i baixes, contempla una
baixada del tram autonòmic de l’IRPF a rendes de menys de
30.000 euros, sí o no, Sra. Armengol?
Els doblers, Sra. Armengol, haurien de ser a la butxaca dels
ciutadans i de les empreses perquè és des del consum i des de
la inversió des d’on es dinamitza l’economia; està disposada
a fer passes en aquesta direcció o continuarem veient co m
s’incrementen els imposts en aquesta comunitat autònoma, tal
i com demanen els seus socis i tal i co m vo stè mateixa ha
firmat en els acords de governabilitat, pujar imposts?
I perquè les nostres empreses siguin més competitives
també és necessari que s’aprovi un veritable règim econòmic
i fiscal per a les Illes Balears, un REB amb mesures fiscals
que compensin els sobrecosts de la insularitat i ajudi o
permeti que el nostre sector empresarial pugui competir amb
igualtat de condicions amb les empreses de la península; un
REB que ja podria trobar-se en marxa i aplicar-se des de
principis d’any si vostè no hagués antepo sat el seu interès
polític a l’interès general, en realitat ja va passar a l’any 2015,
quan vostè, en un cas inèdit, se’n va anar a Madrid a tornar els
doblers que Madrid ens donava.
Les mateixes mesures fiscals que ara ens ha llevat Pedro
Sánchez, que les ha deixat per aquí, que no sabem on són,
do ncs, tenim a la vegada un règim especial sense do tació
econòmica, que vostè ha acceptat i que caldrà esperar a veure
quan s’aprova. I és que hem passat, Sra. Armengol, vostè ha
passat d’aquell “Madrid ens mata”, amb el qual vostè va viure
molt còmoda els tres primers anys de legislatura, al “Madrid
ens ignora”; i també continua estant còmoda.
Sra. Armengol, es pot comprometre que les mesures
fiscals del règim especial de les Illes Balears entraran en vigor
el gener de l’any 2020 com a molt tard? Sí o no? Aqueixes són
les conclusions que es necessiten, i més d’una presidenta que
du quatre anys governant.
I amb la reforma del sistema de finançament, permeti’m
que li digui, no la vaig veure ahir tan reivindicativa com en el
seu discurs d’investidura de fa quatre anys; en realitat no la
vaig escolar gens reivindicativa ahir, li va dedicar dues
retxetes, poca cosa més.
El 2015 vostè demanava valentia al Partit Popular per
defensar a Madrid un règim especial millor i un nou sistema

de finançament més equitatiu per a les Illes Balears. Serà
vostè igual de valenta per mantenir aqueixes reivindicacions
ara que governen els seus o continuarà acotant el cap?;
continua mantenint que els ciutadans d’aquestes illes ens anirà
infinitament millor amb Sánchez a La Moncloa?, perquè fins
ara l’únic que ha fet ha estat llevar-nos coses. Comptarà la
nostra comunitat amb un finançament autonòmic que tengui en
compte, com va dir vostè, que som la segona comunitat que
més aporta?
Són preguntes que no només ens feim des de l’oposició,
també li fan els seus socis de Govern després de veure la seva
docilitat davant Sánchez en els darrers mesos de legislatura;
deu ser que tampoc no es fien de vostè i que la noten canviada
des que els seus governen a Madrid. És normal que no se’n
fiïn, Sra. Armengol, ni de vostè ni del president Sánchez, si no,
basta recordar la retallada de 20 milions d’euros en inversions
per a Balears a l’únic projecte de pressupost general de l’Estat
que fins ara ha elaborat el Govern del PSOE i que els seus
socis de moció de censura li varen rebutjar. Sort que ara tenim
un govern de l’Estat compromès i en sintonia com l’actual,
això és el que vostè ahir ens va dir.
Però miri, Sra. Armengol, des del Partit Popular, com hem
fet en tota la legislatura anterior, té el meu suport per anar a
mantenir el grau de reivindicació davant Madrid perquè les
nostres illes tenguin els recursos que necessitam i ens
mereixem. En el seu mo ment ja em va demanar lleialtat i
compromís per negociar a Madrid, i jo la vaig tenir, i ara li
deman a vostè que sigui valenta i es comporti amb la mateixa
exigència davant el Govern central del PSOE.
Parlant de sintonia amb Pedro Sánchez, permeti’m que faci
un parèntesi, no puc deixar de referir-me a l’ocorregut després
de dia 26 de maig, quan Moncloa ha plantejat conflictes
d’inconstitucionalitat a cinc lleis aprovades pel seu govern la
passada legislatura. Supòs que vostè em dirà que ha estat
casualitat que comencin a publicar-se passades les eleccions
i, per altra banda, que aquestes discrepàncies són normals,
sempre ha passat això; bé, en primer lloc, entendrà que no
m’ho cregui perquè és massa coincidència, o és una
coincidència que el Govern central avisàs el Govern el mes de
març passat que el pagament de la carrera professional, que
estableix la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma,
presenta dubtes legals, i que no es publicàs això al BOIB fins
després de dia 26 de maig, l’endemà de les eleccions
autonòmiques. Sra. Armengol, això és casualitat o és
instrumentació del butlletí oficial?
(Alguns aplaudiments)
Per cert, no he vist que s’hagi reunit amb els sindicats ni
els hagi convocat a una mesa informativa amb llum i
taquígrafs, com sí va fer l’any 2018 quan uns altres governaven
a Madrid. Li varen fer exactament el mateix i a vostè li va
faltar temps per convocar totes les forces d’aquí, de sindicats
de les Illes Balears, per anar en contra del Govern del PP de
Madrid; podria fer el mateix per anar en contra del Govern del
PSOE de Madrid, i ja no ho ha fet. No acoti el cap, Sra.
Armengol, davant Madrid perquè es veu massa.
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El segon que em deia de les discrepàncies, em diu que les
discrepàncies són normals i sempre han passat; totalment
d’acord, Sra. Armengol, l’Estat defensa les seves
competències i vigila les lleis que s’aproven en els parlaments
auto nòmics, però quan aquests mateixos conflictes
d’inconstitucionalitat es plantejaven per part del Govern del
Partit Popular a Madrid, per a vostès eren “injustificats,
absurds -segons paraules de la Sra. Pilar Costa, portaveu del
Govern- un atac a l’autonomia de les nostres institucions”. I
clar, ara que les presenta el Govern del PSOE es tracta, entre
cometes li dic, de temes tècnics que no afecten el fons de la
llei sinó que és una qüestió competencial, també en paraules
de la Sra. Costa. Tot un exercici de coherència i transparència
política. Aquell doble discurs de l’esquerra que els retalls es
converteixen en ajustos i els barracons en aules modulars.
Però continuam amb turisme. Sra. Armengol, què pensen
fer amb turisme? D’entrada li vull dir que ens sembla una bona
notícia que les competències en aquesta matèria ja no estiguin
en mans de MÉS com a la passada legislatura, però no pot
quedar-se en una simple formalitat, el sector es mostra
preocupat des de fa mesos i adverteix pèrdues de fins a un
milió de turistes aquesta temporada.
Tenim un problema de competitivitat amb altres
destinacions, també de modernització i millora de les nostres
zones turístiques més madures, i res no s’ha fet en els darrers
quatre, tot el contrari, es va aprovar, més ben dit, es va duplicar
una ecotaxa que perjudica la competitivitat a més que la
recaptació no reverteix íntegrament a millorar l’oferta
turística i el medi ambient, com vostè va reconèixer ahir.
També es va derogar la disposició addicional quarta de la
Llei de turisme de 2012, aprovada pel Partit Popular, per la
qual es va impulsar la reforma de la planta hotelera, amb una
inversió de més de 1.700 milions d’euros que va permetre a
més de dos-cents hotels augmentar de categoria. Això és
apostar per un turisme de qualitat.
La inversió pública en aqueixa passada legislatura ha brillat
per la seva absència malgrat disposar de 4.000 milions més.
Té algun pla d’inversió per recuperar les zones madures, Sra.
Armengol? Ens el copiï, no passa res, l’únic que li deman és
que ens el copiï bé, però torni a agafar aqueixa disposició
addicional quarta, que era bona, i que vostè la va tombar just
perquè l’havia fet el Partit Popular.
Els missatges contra el turisme han estat constants en
aquests darrers quatre anys. La Sra. Busquests és una de les
que ha impulsat que si sobren turistes, que si cal limitar
creuers -com va insinuar encara ahir-, que si cal prohibir
lloguer de vacacions..., per cert, sobre aquell tema de lloguer
de vacances, miri, li diré textualment el que vostè deia, Sra.
Armengol, dia 30 de juny de 2015, deia: “... i per això volem
regular i modificar la Llei turística, per tal de fer possibles els
allotjaments de vacances, perquè entenem que aquesta és la
força de la riquesa que té la comunitat autònoma i que l’hem
de repartir una mica millor perquè tots els ciutadans, tots,
tenen dret a viure una mica millor”, paraules seves.
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De veritat és això el que han fet amb la famosa Llei
Frankenstein? Repartir la riquesa? Permetre que més gent
pugui beneficiar-se del turisme a través del lloguer de
vacances? Sembla que ha estat el contrari.
Tampoc no ha regulat el tot inclòs, que ja varen prometre
el 2015; ho faran ara?, ja els han dit com fer-ho?, ens ho pot
concretar, per favor?
Sra. Armengol, el turisme hauria de ser una qüestió d’estat,
per això jo ara aquí, avui, li propòs un gran pacte en política
turística perquè tots els partits arribem als majors consensos
possibles per arribar a desenvolupar el model turístic
d’aquestes illes per a les pròximes dècades, un gran pacte per
recuperar el prestigi de les Illes amb un mercat turístic com
a destinació de primer nivell internacional.
Parlant d’habitatge, també es requereix una política d’Estat
per afrontar el greu problema de l’accés a l’habitatge a la
nostra comunitat. Vostès s’han passat quatre anys cercant
culpables mentre els preus per comprar o llogar un habitatge
es disparaven. Comprar-se un habitatge a les Illes Balears avui
és un 60% més car que a la península i durant aquests darrers
quatre anys, Sra. Armengol -els seus quatre anys de govern-,
el lloguer aquí, en aqueixa comunitat autònoma, ha pujat un
40%.
I la seva mesura estrella per resoldre aquest problema a la
seva llei d’habitatge és confiscar piso s a grans propietaris,
mesura que per cert el Govern de Pedro Sánchez també ha
qüestionat per la seva possible inconstitucionalitat. Quants
d’habitatges d’aquests grans tenidors s’han posat ja a
disposició dels ciutadans a través del parc públic de l’IBAVI,
Sra. Armengol? Cap. Vostè l’únic que té són mil inscrits, però
vostè té un bullit jurídic a l’IBAVI, si no ho sap li ho dic jo, i
no saben com posar-los a disposició de la gent amb seguretat
jurídica. Per tant, vostè que braveja que ja en té mil, com si ja
la gent en pogués disposar, això és mentida, Sra. Armengol, no
en té ni un, en té mil que per qüestions legals s’han inscrit,
però vostè té dificultats per veure com ho fa per després donar
possibilitats a la gent per accedir-hi.
I quines són les mesures extraordinàries que segons el
programa electoral del seu partit i l’acord de governabilitat es
comprometen a implementar en els sis primers mesos de la
legislatura per donar resposta a la falta d’habitatge? Perquè
ahir no ens en va quedar cap de clara, més vaguetats. Passarà
el mateix que amb el pla antidesnonaments que vostè va
prometre en els primers cent dies de la passada legislatura i
que mai no s’ha fet? Sap quants de desnonaments hi va haver
l’any passat, Sra. Armengol? Cinc cada dia, i vostè havia
promès que acabaria amb els desnonaments; cinc cada dia
l’any passat.
Ens va anunciar com a mesures estrella per facilitar l’accés
a un habitatge la creació d’un observatori per regeografiar el
mercat immobiliari barri a barri. Això és una disposició
addicional de Pedro Sánchez, no és invent seu, ho dic perquè
els que ho vulguin... és un reial decret que existeix.
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Vostè ens diu que ha de crear un “xiringuito”, més encara
per col·locar als seus; això és tot el que ens proposen?, crear
un “xiringuito” que no servirà de res?, un observatori per fer
radiografies? Venga, vagin-se a Son Espases a fer radiografies,
Sra. Armengol.
(Alguns aplaudiments)
Per cert, el punt 163 dels Acords de governabilitat -el punt
163 dels Aco rds de governabilitat- diu que tota política
pública ha d’incloure un estudi d’avaluabilitat, i record que a
la legislatura 2007-2011 ja varen fer estudis, de tot tipus, i no
els sortien els comptes.
Ja sé que vostè però sobretot als seus socis el tema de la
mobilitat no els va massa bé. La mobilitat és un dels seus
grans fracassos d’aquesta legislatura i ens ara ens diuen que
els resoldran fent una sèrie de trens a Felanitx, Manacor-Artà,
etc., però vostè té un problema greu sobretot d’embossos a
Palma i a les grans ciutats que tenim a la nostra comunitat
autònoma.
Ja sé que vostè, però sobretot als seus socis no els agraden
les carreteres, les utilitzen com tothom, però no els agraden,
però convindrà amb mi en la necessitat d’escometre algunes
infraestructures necessàries per evitar un col·lapse general i
sobretot per millorar la seguretat viària.
Ara tendran quatre anys més per acabar algunes obres que
han estat incapaços de realitzar i que s’han convertit en
interminables per la seva ineficiència i per absurds perjudicis
ideològics, tot i que sembla que un dels acords del pacte
d’esquerres al Consell de Mallorca és la paralització del segon
cinturó de Palma.
Jo li demanaria que recapacitassin, Sra. Armengol, perquè
ara dels que ens estiguin escoltant n’hi ha, segur, embossats a
la via de cintura; a totes hores als Passeig Marítim i a la via de
cintura hi ha gent que està embossada. Alguna solució haurien
de veure si donam a aquest assumpte que és un assumpte greu
i que amb vostès s’ha agreujat en la passada legislatura.
Vostè ahir, Sra. Armengol, ens va dir textualment que
asseguraran el dret a la mobilitat i jo li dic que no ens ha
d’assegurar cap dret a la mobilitat. El que ens ha d’assegurar
és la mobilitat, ens basta la mobilitat, el dret ja el tenim, vostè
no ens n’ha de donar cap ni un. El que ens ha de donar són les
possibilitats que ens puguem moure molt millor del que ens
movem ara.
I una cosa que sí que ha estat de la seva competència és
reclamar... i els 240 milions de carreteres de 2004, que vostè
va vendre a bombo i platerets que duria i que encara no ha duit
i que el PSOE, el seu partit, ens va llevar, aquí, a aquesta
comunitat autònoma, del conveni de carreteres de l’any 2004.
En educació el repte fonamental és fer que la nostra
comunitat deixi de liderar el fracàs escolar a Espanya amb un
25 % de fracàs escolar a l’ESO i un 26% d’abandonament
escolar prematur, davant un 18% de mitjana nacional, així com

les baixes competències en matèria lingüística dels nostres
escolars i a aquest greu problema ahir vostè no li va dedicar ni
mig minut, Sra. Armengol. A aquesta lluita contra
l’abandonament escolar ha de jugar un paper fonamental
l’impuls de la formació professional i de la formació
professional dual, hi estam d’acord. Això ja s’està fent des de
fa anys a la Unió Euro pea i també a tota una sèrie de
comunitats autònomes d’Espanya. Per cert, li vull dir que la
formació professional dual es va implantar per primera vegada
a les nostres illes a l’any 2013 amb un govern del PP. Ja sé
que li sap greu haver-ho de reconèixer i no ho voldrà
reconèixer, però va ser així.
També és d’esperar que redueixin de manera considerable
el nombre de barracons als col·legis perquè no es repeteixi
allò ocorregut a l’inici del darrer curs escolar, amb més de
3.000 nins i nines fent classes a aules fabricades.
Ahir ens va parlar d’implementar l’educació universal de 03 anys, ahir..., però tampoc no ho va concretar. Miri, jo li
deman, Sra. Armengol: quin terminis maneja?, quin curs serà
una realitat?, com ho pretén implementar?, aprofitarà l’actual
xarxa d’escoletes privades o les obligarà a tancar just perquè
són privades? Això són preguntes, contesti-les aquí amb tota
tranquil·litat i així la gent estarà molt més tranquil·la, però
concreti-ho.
En aquesta mesura, com en altres que suposin ajudar les
famílies per reduir les despeses escolars, o mesures per
afavorir la conciliació laboral i familiar, o mesures que ens
duguin cap a la plena igualtat entre homes i dones o mesures
per lluitar contra la violència masclista, vostè sempre tendrà
el suport del Grup del Partit Popular.
I una bona educació, una bona preparació és el millor llegat
que podem deixar als nostres fills i hem d’aconseguir entre
tots els partits trobar punts on ens entenguem per millorar el
sistema educatiu anteposant sempre l’interès de l’alumne
sobre qualsevol altra qüestió.
Per això des del Partit Popular li dic que nosaltres
defensam una educació basada en la llibertat de les famílies
per triar el model d’educació per als seus fills amb una zona
única d’escolarització perquè puguin triar també el centre i
també amb la llibertat de les famílies per triar la llengua
vehicular amb què escolaritzar els seus fills en la primera
etapa de l’ensenyament. Defensam un model lingüístic
plurilingüe amb una convivència equilibrada de les dues
llengües oficials enfront de les imposicions, tant d’una banda
com de l’altra. En tot això convindria que ens posàssim també
d’acord en benefici de tots els nostres alumnes.
I parlam de sanitat, jo li demanaria que aquell decret de
sanitat, aquell decret de català, perdó, que va fer a sanitat la
passada legislatura, jo li demanaria que recapacitàs i que el
derogàs perquè no li ha duit més que problemes. Això ha estat
per haver de fer cas als seus socis minoritaris i els ha duit un
greu problema a la que ha estat la consellera de Sanitat,
problemes que en aquest cas s’agreugen a Menorca, Eivissa i
Formentera com a conseqüència de la doble o triple insularitat

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019

i que fa que en determinades especialitats, com atenció
primària o pediatria, faltin professionals i amb 4.000 milions
d’euros més en sanitat de què vostè va disposar, no es pot
admetre que a sanitat tenguem centres d’atenció primària en
condicions tercermundistes sense equips de condicionament
o d’aire o en un estat de manteniment lamentable.
Li vull recordar que li vàrem presentar una proposició no
de llei a l’anterior legislatura i que vostès ens la votaren en
contra, tot per posar les mesures necessàries per condicionar
aquells centres de salut que estaven en pitjor estat.
Amb tot, i maldament comptar amb més doblers que mai,
han continuat produint-se saturacions al Servei d’Urgències,
llistes d’espera... i les llistes d’espera tampoc no han
disminuït. Li vull fer esment a unes dades de la mateixa
conselleria: els pacients que esperen més de 60 dies per a una
consulta s’han incrementat un 113%, la mitjana era de 3.048
persones i el mes de maig n’hi havia 6.501, se’ls estan
disparant les llistes d’espera.
I no vull deixar passar aquesta ocasió per mostrar el nostre
suport, del Partit Popular, als metges interins als quals se’ls
reconeix el dret a cobrament del complement de la carrera
professional en una sentència que el seu govern ha esperat que
passassin les eleccions per recórrer-la.
Com també volem mostrar el nostre suport als
comerciants, als autònoms i també als pagesos d’aquestes illes
als quals tampoc no s’ha tractat gairebé aquesta legislatura.
Vostè ahir va dir que volia estar al costat del sector i, sap
com es fa això, Sra. Armengol?, idò ajudant-los, pagant-los les
ajudes quan toca i no tenint-los dos anys i mig de retard que
mai no s’havia vist en aquesta comunitat autònoma, ha batut
rècords en aquest tema amb el seu conseller que estima més
els ocells que els pagesos.
En medi ambient ens preocupa, Sra. Armengol, que vostè
confiï el cent per cent de la política territorial i
mediambiental d’aquesta comunitat a un partit que representa
el 6% dels votants. Aquells tipus de pactes, Sra. Armengol, no
estan bé.
A vostè, al PSIB-PSOE li han donat una confiança per tenir
almenys alguna cosa a dir dins aquestes conselleries i vostè
què fa?, entrega el cent per cent de tota una conselleria i fa
caixons estancs on després aquells partits fan el que volen, a
més ja ho han dit als diaris aquests darrers dies: que faran el
que volen dins els seves co nselleries. Vostè ha entregat el
cent per cent de Medi Ambient i Ordenació del Territori a un
partit que just, just representa el 6%. Recordi la darrera vegada
que varen tenir aquestes responsabilitats i varen ocasionar 220
milions d’euros d’indemnitzacions com a conseqüència de la
Llei 4/2008.

anunciar l’obertura d’una finestra única empresarial, fa 25 anys
-crec- que es parla d’això, Sra. Armengol.
Però l’Acord de governabilitat el que recull és l’aprovació
de 18 noves lleis, la creació de 12 nous organismes entre
observatoris, oficines, institucions, centres, agències, ens,
etc., més burocràcia i més despesa pública, Sra. Armengol, i
encara ho vàrem veure ahir a l’Ajuntament de Palma.
Li ho he dit en més d’una ocasió i li ho torn repetir: moltes
lleis, pèssim govern.
I vaig acabant, Sra. Armengol, perquè vostè ha optat una
vegada més per aconseguir un pacte de govern amb partits
populistes, sobiranistes i que alguns qüestionen el marc
constitucional, són els companys de viatge que ha triat per
assegurar-se quatre anys més al Consolat i un té la impressió
que sempre s’ha sentit molt còmode amb aquests socis i ens
planteja un nou govern amb més conselleries i, per tant, amb
més assessors i càrrecs polítics per satisfer les exigències
dels seus socis i que el repartiment de cadires arribi a tots.
Un pacte sobre el qual planegen tants o més dubtes que els
confirmats al llarg de la passada legislatura per un altre acord
al qual els socis de govern es varen passar més temps discutint
entre ells que gestionant i molt ens temem que ara tornarà
passar el mateix o pitjor, perquè ara ja han començat a
discutir, no va ser igual al 2015.
I és precisament una gestió eficaç, un go vern amb
solucions, una política de fets el que demanen i esperen els
ciutadans perquè, com he anat exposant en aquesta intervenció,
hi ha massa problemes pendents de resoldre de la passada
legislatura que requereixen d’una intervenció immediata i
sobretot encertada.
Per totes aquestes qüestions, Sra. Armengol, no podem
atorgar-li la nostra confiança en aquesta investidura, hi
votarem en contra. Però en el nostre vot no significa que no
estiguem disposats a arribar a acords, en benefici dels
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.
De fet, avui, aquí i ara, com ja li he proposat durant la meva
intervenció, li oferesc la col·laboració del Partit Popular per
arribar a acords i polítiques necessàries que suposen un
benefici per a la nostra comunitat. És un oferiment sincer,
responsable i necessari en aquests temps d’una política
convulsa i volàtil, en el qual les minories condicionen governs
i alguns no tenen clar què volen ser quan siguin grans.
Nosaltres en el Partit P o pular ho tenim clar, des d’una
oposició centrada, moderada i responsable, que és el paper
que ens toca exercir ara, volem ajudar a fer que les nostres
illes avancin cap un futur millor per a tots i totes. I aquí. Sra.
Armengol. sempre ens hi trobarà.
Moltes gràcies.

I també es va parlar ahir de fer una administració més
eficient, com un dels seus grans reptes, reconeixent
implícitament que res s’ha fet aquests quatre anys. Ens va
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Company. Correspon ara el to rn al
Grup Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula el Sr.
Yllanes.
EL SR. YLLANES I SUÁREZ:
Gràcies, president, senyora candidata a la Presidència de
la comunitat autònoma, bon dia a totes i a tots.
Primer de tot vull agrair a tota la gent que el 26 de maig va
anar a votar, per reeditar un pacte de progrés per primer cop en
aquesta comunitat autònoma, una fita històrica que hem de
saber gestionar i retornar la confiança que ha dipositat la gent
en nosaltres. És per a mi un gran honor poder avui parlar en
nom d’un grup que representa més de 41.000 persones i
utilitzant les paraules de Jovellanos, que va estar exiliat al
Castell de Bellver: “el verdadero honor es el que resulta del
ejercicio de la virtud y del cumplimiento d e los propios
deberes”. Y eso pensamos hacer en el Grupo de Un idas
Podemos, cumplir no sólo con nuestros votantes, sino con
el conjunto de la ciudadanía de estas islas. Y sin duda que
será un gran honor.
La gent ha votat pacte i nosaltres tenim l’obligació de ferho possible i ho hem fet, cercant sempre posar la vida de les
persones en el centre de les polítiques públiques, defensant
els serveis públics com a eina essencial del progrés social.
Han sido seman as de muchas noticias, de muchos
rumores, pero también de mucho trabajo de unos equipos
que en estas negociaciones han dado el do de pecho, cada
uno desde su propia perspectiva, para redactar unos
acuerdos que sigan mejorando la vida de la ciudadanía y
sigan protegiendo a nuestras frágiles islas. Este proyecto,
como se dijo ayer, está en marcha y es irreversible para el
bien de la ciudadanía.
La gent ha votat resoldre l’emergència habitacional,
l’emergència climàtica, estem davant d’una emergència
climàtica, apostam pels drets socials i per la fraternitat en
contra de l’odi. I avui com va dir vostè Sra. Armengol, som
més forts per fer front a aquests reptes.
En los Acords de Bellver hemos podido incluir una
buena parte de nuestro progra ma , para que estas islas
tengan un horizonte morado y verde, caminando hacía una
sociedad más feminista y más fraterna y a la vez hacía una
sociedad cada día más ecologista. Aquests acords són la
continuïtat dels acords pel canvi que marquin el camí de futur
de les democràcies, sense majories absolutes i fent bandera
del diàleg i el saber escoltar tots els actors socials i que
afrontin els grans problemes de la societat com el canvi
climàtic, la transició energètica, la manca d’habitatge, la
precarietat laboral, l’atenció a la dependència o la lluita contra
la violència masclista.
Pero esto no se puede confu n d ir con el conformismo,
permanecemos y lo hemos dicho durante toda la campaña

electoral y lo hemos transmitido durante las negociaciones,
vig ilan tes pa ra q ue se produzca una efectiva
profundización d e las políticas de progreso en esta
comunidad, porque -ya lo hemos dich o repetidamentesomos la garantía de que este gobierno ponga el foco de
atención en los derechos de quienes fueron los grandes
perdedores de la crisis.
Somos una comunidad plural e insular, tener en cuenta
la realidad de Meno rca , de Mallorca, de Ibiza y de
Formentera, es básico para gobernar de forma cercana a
la ciudadanía, desarrollar el Estatuto, planificando los
traspasos de competencias a los consejos insulares y
mejorando la Ley de consejos, será fundamental para que
ta mbién cada una de nuestras islas tengan gobierno s
fuertes y de proximida d , de acuerdo a cada realidad
insular. Desd e Unidas Podemos, un partido con
representación en Menorca, en Ibiza y en Mallorca,
entendemos este punto como clave en esta leg islatura.
Como he dicho antes, tenemos grandes retos y uno de los
principales es la emergencia habitacional, que hay que
combatir con medidas claras y con tu n dentes. Luchar sin
desmayo contra los fondos buitre y contra los grandes
tenedores que especulan, ha de ser uno de los pilares para
que esta comunidad tenga una bolsa de vivienda pública a
precio asequible y para que ponga la vista en los colectivos
con factores de vulnerabilidad.
Quiero hacer una especial mención a la Ley de vivienda
que tanto se peleó por parte del Grupo de Unidas Podemos
en la pasada legislatura, precisamente para reconocer el
derecho a la vivienda como un derecho subjetivo de toda la
ciudadanía de esta comunidad. El desarrollo de esa ley, así
co mo la compra de vivienda en territorios donde la
construcción sea inviable, es lo que nos permitirá
precisamente tener un parque de vivienda social más
amplio. Y otro gran problema que debemos afrontar es la
limitación de los precios de alquiler, no estamos hablando
de ninguna medida bizarra, estamos hablando de lo que ya
es una realidad en la mayoría de los países europeos, sin
esa intervención el mercado está destrozando barrios y
pueblos con décadas de trad ición y está expulsando a la
gente de sus casas.
Quiero recordar, queremos reco rdar que la piedra
angular de cualquier proyecto de vida se basa en tener un
techo donde cobijarse y donde desarrollar la vida personal
y familiar. Así que debemos garantizar el derech o a
cualquier persona a tener una vivienda digna. Es más, es
uno de los compromisos que hemos a d q u irido en el
Gobierno del Estado, el de modificar la Constitución para
que el derecho a una vivienda digna no sea un principio
rector de las políticas públicas, sino que se convierta en un
derecho fundamental, que todos lo s ciudadanos puedan
defender ante los tribunales de justicia. Y además habrá
que reforzar la inspección en los pisos turísticos ilegales,
que tanto influyen, pese a que se niegue por parte de otros
grupos políticos, en los precios de la vivienda, porque de
nada sirve tener leyes, si después no nos encargamos de
que esas leyes se cumplan.
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Hemos de cuidar nuestro planeta, nuestra juventud nos
lo exige así y si hay un movimiento en donde los jóvenes
han demostrado verdadera implicación es el movimiento de
Fridays For Future y, por lo tanto, hemos de legarles a
estos jóvenes un planeta y sobre todo unas Islas Baleares
en donde puedan vivir. Lo hemos dicho repetidamente, no
somos dueños de estas islas, somos sólo usufructuarios de
las mismas y cuidarlas pasa por reducir la producción de
residuos y de tender al residuo cero. Además de caminar
hacía una transición energética que revierta la situación insisto- de emergencia climática que actualmente vivimos.
Esta tran sición en nuestras islas nos debe llevar a un
horizonte de soberanía energética y además transformar el
modelo productivo, creando puestos de trabajo estables y
de calidad. Es un objetivo perfectamente conseguible y por
eso vamos a pelear en esta legislatura.
¿Cómo haremos ese cambio de modelo?, debemos
seg u ir implantando energía verde en todo nuestro
territorio, priorizando su instalación en tejados, para que
ello no suponga el consumo de un territorio enormemente
limitado. Y si eso n o fuera posible se priorizará su
instalación en aparcamientos o en zonas de escaso valor
agrícola y paisajístico , porque la implantación de este
modelo energético alternativo se tiene que hacer siempre
respetando nuestro medio natural. No olvidemos que nos
encontramos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, en
un territorio finito y sensible. Para ello el sector energético
irá muy ligado a los sectores productivo s qu e en esta
legislatura deben ganar protagonismo para diversificar
nuestro modelo eco nómico, un modelo de economía
circular, transversal a todos los sectores económicos.
Queremos ser punteros, queremos seguir siendo
p unteros en movilidad eléctrica de cero emision es,
mejorando la que ya es la mayor red de puntos de recarga
en todo el Estado español, y alimentando esa red de puntos
de recarga con energía renovables. El sol puede ser y debe
ser el combustible de nuestros vehículos, y desde este
govern vamos a tener una infraestructura de recarga que
facilite la transición a esta modalidad de transporte que no
emite ni contaminación acústica ni provoca contaminación
atmosférica. Y además quiero anunciar, porque será una de
nuestras competencias en este govern, que desarrollaremos
el Institut Balear de la Energía para fomentar el uso de
energías renovables y para comercializar esas energías
renovables, así como para garantizar el suministro a toda
la ciudadanía, acabando con a lg o que nos preocupa
especialmente, esa pobreza energética que tanto d a ñ a a
una sociedad que quiere ser justa e igualitaria, sabiendo
también y teniend o siempre presente que tenemos la
energía más cara de Europa y que Baleares tiene todavía
una de las tasas más bajas de renovables. De ahí que este
Instituto Balear de la Energía se convierta en una
herramienta clave para afro ntar estos retos que nos
debemos marcar como prioritarios.
Transición energética y apuesta por la diversificación
del mo d elo productivo y la calidad de las condiciones
laborales que sustentará el desarrollo económico, no tan
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basado en el crecimiento simplemente, sino basado en que
la ciudadanía también pueda desarrollarse personalmente.
Un ejemplo claro de eso es el ca so de las camareras de
pisos; en la pasada legislatura se avanzó, es cierto, pero no
caeremos en la autocomplacencia y debemos seg u ir
peleando para que se les reconozcan todas las
enfermedades profesionales a este colectivo, para mejorar
las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del
sector turístico, sobre todo centrando nuestra atención en
el colectivo más maltratado, con diferencia, que son las
“kellys”.
Además esta legislatura ha de ser la que valore la
cuestión de los cu id a dos, el ingente y desgraciadamente
invisible trabajo de las mujeres que hace de estas islas un
lug a r mejor y que tantas veces se escapa de las grandes
cifras macroeconómicas.
Hemos de caminar hacia una diversificación del modelo
productivo, y esto no se puede quedar en un buen titular de
prensa. Turismo, sí, sostenible, de calidad, democratizando
los beneficios, que haga que si somos un destino de primera
tengamos condiciones laborales en el colectivo que trabaja
en el turismo de primera, siendo valientes para regular el
turismo de excesos y la llegada de cruceros. Queremos un
turismo inclusivo, donde también los residentes durante
todo el año en estas islas podamos disfrutar de ese trozo de
paraíso que también tenemos derecho a disfrutar en plena
temporada turística.
Pero también hemo s de apostar por la producción
industria l en nuestra comunidad, siguiendo criterios
amb ien tales, sabiendo que aquí debemos producir y
a u mentar la exportación de nuestros productos, e
igualmente reducir imp o rtaciones para dejar de ser una
economía tan dependiente. Para ello el sector indu strial
debe dar un paso al frente, y este govern estará a su lado
o debe estar a su lado aco mpañando y facilitando ese
crecimiento. Y en esta legislatura -ayer lo dijo usted en su
discurso de investidura- podemos decir que desde el minuto
cero se pondrá en marcha un plan industrial para las Illes
Balears, y ya dotado económicamente, que es lo más
importante, precisamente para impulsar este sector.
Pero esa diversificación del modelo productivo también
pasa por potenciar la agricultura y la ganadería, así como
la pesca, para caminar hacia algo que creemos muy
importante, la soberanía alimentaria, consiguiendo de paso
evitar las emisiones que producen los transportes de
mercancías cuando esas mercancías las podemos producir
o cosechar aquí. En este sentido el régimen especial
agrario para Baleares que se quiere introducir dentro de
la política agraria común y que se negociará en Bruselas es
absolutamente esencial para poder compensar los costes de
la insularidad y hacer competitivo nuestro sector primario.
La pagesia ha de ser protagonista también de ese cambio de
modelo productivo que no apueste, como le gusta decir a
alguien que también ocupa un escaño en este parlamento,
por colocar tots els ous a la mateixa panera. Será
protagonista también de ese cambio de modelo productivo

36

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019

que veamos como puede hacer aumentar los límites de
nuestros horizonte laboral como sociedad.
Esta apuesta se ha de reforzar mediante la promoción
de la pequeña y mediana empresa, que son los que mueven
la economía y el mercado laboral; un comercio de
proximidad, que conoce a sus clientes, que les saluda con
un bon dia, que sabe lo que quiere y lo que necesita, y no un
modelo basado en la depredación del territorio y que tiene
que ver con convertir nuestras islas en un parque temático
lleno de grandes centros comerciales. Tenemos claro que el
modelo que crea emp leo de calidad y estable es el que
tenemos nosotros en mente y por el que aposta rá este
gobierno.
Y la última pata para diversificar este modelo
productivo es la innovación, que será clave tan to en el
sector industrial como en el sector primario y en el mundo
rural. Sólo desde la innovación podremos hacer frente a los
retos climáticos de estos sectores productivos y garantizar
su desarrollo sostenible.
Este territorio frágil y limitado no puede soportar un
nivel de casi un coche por habitante. Es un nivel que sólo
soporta Estados Un id o s, co n un territorio tan
inmensamente grande que no puede ser jamás comparable
al territorio de las Islas Baleares. Por eso cuando
hablamos de transición energética también hablamos de un
cambio en el modelo de movilidad de esta comunidad. Para
ello resulta imprescindible vertebrar Mallorca a través del
ferrocarril, conectando a través del metro primero Son
Espases y el Parc Bit, y después garantizar la conexión
mediante transporte público de calidad y ecológico entre
Palma y el aeropuerto, y además planificar la llegada del
tren a aquellos lugares donde todavía no ha llegado: a
Alcudia, a Cala Ra ja d a , a Felanitx... Pero también
habla mo s de mejorar las frecuencias de autobús en
Mallorca, en Menorca y en Ibiza, y de mejorar las
infraestructuras existentes. Esto debe ir de la mano del
fomento de dicho transporte abaratando los trayectos,
integrando tarifas, premiando el uso frecuente y tendiendo
-como no puede ser de otra manera- a la gratuidad.
Todo ello, todo lo que he referid o hasta ahora -la
emergen cia habitacional, la emergencia climática, el
cambio de modelo de la movilidad- no puede ser que sólo
se financie a través de medios propios de la comunidad.
Venimos padeciendo históricamente un trato desfavorable
por parte del Estado que debemos revertir de una vez por
todas. Debemos pasar d e un modelo de financiación
autonómica que a veces resu lta a b so lu ta men te
incompresible a uno en el que se tenga como prioridad el
principio de ordinalidad. Además hay que desarrollar el
régimen especial, sin duda, para que se incluya el eje fiscal
y se determinen las inversiones en materia de movilidad, de
energía y, ¿por qué no?, también en vivienda. El próximo
gobierno de España, en el que esperemos que se llegue a
un acuerdo parecido al que hemos conseguido completar
aquí, donde Unidas Podemos esté en el gobierno, deberá
afrontar esta deuda histórica que tiene el resto del Estado

con esta comunidad autónoma, y ya decimos que seremos
desde nuestro grupo absolutamente implacables a la hora
d e reclamar lo que creamos que es justo, aunque ello
debamos hacerlo a nuestro s propios compañeros en ese
gobierno del Estado. No nos temblará la mano, queremos
lo que es justo y lo que históricamente se les debe a la s
Islas Baleares. Además defenderemos un nuevo modelo de
financiación económica que se rija precisamente por ese
p rin cipio de ordinalidad y mejore -insisto- esa
infrafinanciación histórica de nuestra comunidad.
Sra. Candidata, espero qu e en el Estado se repita un
pacto como el que tenemos aqu í, y estoy absolutamente
seguro de que eso facilitará todas las negociaciones con el
Gobierno central p ara afrontar retos de los que usted
habló ayer en su discurso de investidura, para reformar o
derogar leyes que nos so n enormemente perjudiciales,
como la Ley de reforma laboral, la LOMCE o la Ley
Montoro.
Volem un model social feminista, que es basi en les cures
de les persones, que es basi en el diàleg i l’acord, que es basi
en el respecte. No volem una competitivitat caníbal que només
cerca la victòria d’uns pocs sobre la derrota de molts. Esto
pasa por hacer una nueva forma de hacer política, desde la
discrepancia y desde el respeto. Somos el modelo de mucha
gente, somos el modelo para mu ch a gente de esta
comunidad autónoma, y por lo tanto demos ejemplo. A
Unides Podem volem que els perdedors de la crisi deixin de
ser-ho, volem que les desigualtats es redueixin, que qui més
té més pagui, i garantir serveis bàsics i drets a tothom,
independentment del que cobri una perso na, del color de la
seva pell o del lloc on hagi nascut. Esto pasará
necesariamente por mayor inversión en sanidad, educación
y servicios sociales, porque en esta comunidad no
queremos que nadie se quede atrás y nuestra tarea es que
no vamos a dejar a nadie atrás, tra ba ja remos para que
toda la ciudadanía tenga a ten ción sanitaria de mayor
calidad y no renunciamos a que la educación desde los cero
años hasta la etapa universitaria sea gratuita en unos
pocos años, garantizar derechos a la ciudadanía nos hará
crecer en democracia.
La corrupción, lamentablemente, no está del todo
superada aunque en estos últimos cu a tro años se hayan
h ech o gobiernos responsables en contra de lo que
está b a mo s a co stu mb ra d os en esta co munidad;
lamentablemente, tenemos no ticia s recien tes que
demuestran qu e la corrupción sigue siendo un mal
endémico de esta comunidad, oír a determinados partidos
políticos presu mir de sus políticas, de lo que han hecho
cuando estaban en el gobierno, cuando muchos de ellos se
dedicaron a saquear las arcas públicas de esta comunidad
es, desde luego, un contrasentido.
La Oficina Anticorrupción y las áreas de transparencia
y participación ciudadana son muy importantes para
prevenir esta lacra que ha padecido toda la ciudadanía y
que en mi vida profesional anterior he tenido la desgracia
y la oportunidad de juzgar. La participación ciudadana y
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la transparencia mejoran nuestra democracia y nos acerca
a las sociedades más avanzadas, no p o demos bajar la
guardia en este sentido porque si lo hacemos les puedo
asegurar que volverán aquello s oportunistas que se
dedicaron a enriquecerse fraudulentamente a costa de la
ciudadanía y que lo único que hicieron fue desprestigiar a
nivel estatal a todas nuestras instituciones.
Mil dones assassinades, mil, i la nostra comunitat,
lamentablement és puntera en aquesta xacra que cal eradicar,
i contra tots aquells que ho volen obviar tenim el deure de
seguir fent una política real contra la violència masclista, contra la violència masclista-, sense utilitzar altres llenguatges
que no són i que no parlen d’això, de violència masclista, ni
violència intrafamiliar ni violència de gènere, violència
masclista.
Tenemos que fomentar relaciones basa d a s en la
igualdad y el respeto, sin dejar que la publicidad cosifique
a la mujer, solo así podremos caminar hacia una sociedad
rea lmente igualitaria. Y aquí no solo interpelo a la S ra .
Armen gol, a la candidata a la presidencia del Govern,
interpelo a todos los partidos político s, nos interpelo a
nosotros mismos, claro que sí, y a la sociedad, solo juntas
y juntos podremos desalojar el machismo, eso que tanto
trabajo les cuesta a ustedes pronunciar, de su trono.
Hem de continuar recordant qui no ha tengut
reconeixement durant quaranta anys de dictadura, només amb
veritat, justícia i reparació es tanquen ferides. Nu estra
ciudadanía se merece saber qué pasó, cómo pasó, a quién
le pasó y por qué pasó, porque los pueblos que olvidan su
historia -recordémoslo- están obligados a repetirla. La
memoria democrática es fundamental para preserva r la
democracia, para que nadie pueda creer o siga creyendo
que sus ideas están por encima de las del resto.
La llengua ha de ser eina de cohesió social i de connexió,
mai d’enfrontament, jo som foraster i entenc i parl català
perquè és la llengua d’aquesta terra, voldria que respectin totes
les llengües i que ningú no faci trinxeres ni guerres amb els
elements culturals que tant estimam i apreciam, perquè
estimar una llengua no pot ser menysprear una altra.
La cultura no será la gran olvidada de esta legislatura
y no podemos menospreciar el valor añadido que dan las
creadoras y los creadores cu lturales a esta comunidad
autónoma. El impulso en materia, precisamente de eso, de
creadores y creadoras, así como la mejora del impulso de
nuevas infraestructuras puede llevar a cabo una revolución
en nuestro concepto de a p uesta cultural, necesitamos
profesionales de la cultura con un horizonte laboral
estable y digno y para ello hay que impulsar el Consejo de
la Cultura y, además, desarrollar y llevar a cabo la ley de
mecenazgo.
Además, el acceso a la cultura es clave para tener una
sociedad crítica e ilustrada y, por ello, queremos revisar
las leyes de archivo, biblioteca s y museos, con el fin
precisamente de eso, de acercar la cultura a la gente.
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Este g obierno debe dar respuesta a la demanda más
clara de los jóvenes de estas islas, quieren un futuro y
muchos no quieren marcharse de aquí, de su ca sa , para
poder desarrollarlo.
Ya hemos hablado de lo que haremos e impulsaremos a
nivel energético y climático, p ero hay que trabajar para
hacer la vivienda asequible a los jóvenes, para que los
jóvenes puedan construir su proyecto de vida e igualmente
fomentar el transporte público como alternativa real al
transporte privado, educando a esa ju ventud en una
movilidad sostenible.
Debemos darles una educación y una sanidad d e
calidad para que puedan diseñar su futuro personal y
laboral, reduciendo la precariedad y basándonos en un
cambio de modelo productivo que impulse mejora en todos
los sectores productivos. En definitiva, debemos proponer
a nuestra juventud un futuro con garantías, u n futuro
social, femin ista y verde, un futuro en donde merezca la
pena vivir.
Unides Podem somos el eje fundamental para tener
gobiernos de progreso, lo hemos demostrado durante estos
últimos cuatro años desde fuera del gobierno de esta
comunidad y en la X legislatura, tal y como nos habíamos
comprometido, damos un paso más entrando en el Govern.
Sin Unides Podem ha habido dos pactos en esta comunidad
que fueron, lamentablemente, mermados por una banda de
saqueadores de lo público, con Unides Podem se acaba el
depender de partidos bisagra que se van con el mejor
postor, con el que más les ofrece, somos la gara ntía de
políticas de progreso, lo he dicho antes, y de poner la vida
de las personas en el centro de la política.
Aquesta passada legislatura hem fet grans avanços en lleis
importants on també, des de Podem, encara que des de fora
del Govern, hem ajudat que siguin millors per a la ciutadania
i per a la nostra terra, unes lleis que ara, des del Govern,
ajudarem a consolidar i desenvolupar. Uns exemples són la
Llei LGTBI, la Llei d’igualtat, la Llei d’habitatge, la de residus,
la de canvi climàtic i transició energètica, la de camins, la Llei
de fosses, i tantes altres que han assentat les bases d’un
projecte de millora de la nostra comunitat. I seguirem
contribuint a millorar la vida de la ciutadania, perquè aquesta
és l’única, la nostra única motivació per ser a la política.
Voy terminando, presidente, miren, creemos qu e la
política debe servir para poner la vida de las personas en
el centro de las iniciativas de gobierno, creemos firmemente
que hoy puede nacer una niña, un niño, en esta comunidad
o en cualquier otra y estar bien atendido, tanto durante su
infancia como cuando vaya creciendo, en la salud y en la
educación pública ; q u e puede amar a quien quiera
mientras sea con respeto; que pueda desarrollar su
vocación profesional con un sueldo digno; que pueda tener
su propia vivienda en donde desarrollar su propia vida sin
pagar más de un 30% de su salario -esta mañana hemos
sabido que en Baleares se ha de emplear más del 41% del
sala rio pa ra acceder a lo que debe ser un derecho
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fundamen ta l de toda la ciudadanía de estas islas, una
vivienda digna, estamos 8 puntos por encima de la media
nacional en el esfuerzo que deben hacer lo s jóvenes, las
personas, la ciudadanía de esta comunidad autónoma para
acceder a algo tan esencial como es una vivienda digna-;
que también puede y debe cuidar su entorno, comprando en
tiendas de barrio y comprando productos de nuestra tierra;
que puede envejecer de forma activa y saludable; y que,
finalmente, merece morir de una forma digna.
En definitiva, creo que la política, creemos que la
p o lítica sirve para mejorar la vida de la gente. Y, S ra .
Armengol, queremos hacer este camino juntos, pero no por
el bien de nuestros propios p a rtidos, sino por el bien de
este territorio fantástico y maravilloso en el que vivimos y
de su ciudadanía. Por lo tanto, contará usted con nuestro
apoyo en este debate de investidura, porque queremos
realizar juntos esas políticas, y porque, de verdad , que,
desde nuestro grupo parlamentario, creemos que en estos
cuatro años, sin duda, con este esfuerzo, ¡sí se puede!
Gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Presiden t, senyores i senyors diputats, senyora
candidata, convidats, periodistes i funcionaris, ciutadans i
ciutadanes que ens segueixen des de ca sa , vu ll que les
meves primeres parau les siguin d’agraïment als més de
40.000 ciutadans de Balears que ens van donar la seva
confiança el 26 de maig, que fa que avui siguem un grup
parlamentari amb representa n ts de Mallorca, Menorca i
Eivissa.
Nuestra intención es trabajar para mejorar las condiciones
de vida de todos los ciudadanos de estas islas, sin diferencias,
representaremos a los que nos han votado y a los que no, a
diferencia del sectarismo que ha caracterizado al actual
gobierno en funciones y a los partidos del pacto que está a
punto de reeditarse y que, cuando gobiernan, so lo lo hacen
para sus votantes.
Sra. Armengol, usted ha ganado las elecciones, y aunque en
algunos momentos da la sensación que tiene mayoría absoluta
y que durante unos días parecía que pretendía go bernar en
minoría, la realidad es que el pacte ya se había fraguado antes
de las elecciones. Tras el bochornoso espectáculo de
mercadeo de sillones y despachos que hemos presenciado
todos los ciudadanos, usted ha escogido ya a sus compañeros
de viaje para alcanzar una...
(Remor de veus)

... supuesta estabilidad. Con este acuerdo, el PSOE, el PSIBP SOE sanchista que usted lidera, abraza hoy, además del
nacionalismo de MÉS, al populismo de Podemos. Se trata de
un mal revival, de un pacto sectario, caracterizado por su
único afán de imponer, prohibir y limitar, al que se incorporan
ahora los populistas. Le añaden, incluso innecesariamente,
solo por la mera inercia pactista de su partido para con el
nacionalismo, un pacto incluso con MÉS per Menorca, y le
conceden 20 puntos de intervencionismo, imposiciones
lingüísticas, cesiones de competencias a los co nsejos y
creación de más chiringuitos, tal vez demasiado para dos votos
que ni siquiera son necesarios para su gobernabilidad.
Ustedes presumen de diálogo so cial, pero ustedes no
dialogan, ustedes imponen y prohíben, porque cada vez que su
gobierno habla de regular nos encontramos con una
prohibición o con una nueva imposición, en esta reedición del
pacte ya no tendrán excusa de la herencia recibida, han
contado con los presupuestos más altos de la historia de
Baleares, y aunque la gestión de la administración pública no
es solo aumentar el presupuesto, sino gestionar los recursos
públicos de manera eficiente y eficaz.
Le voy a citar a usted algunos ejemplos de la herencia que
nos han dejado ustedes tras sus cuatro años de gobierno: uno,
un REB, que ya es catalogado por todos como un fraude para
los ciudadanos, un REB hipotecado por Pedro Sánchez, cuya
prioridad es dar concesiones a los nacionalistas que le
permitan dar estabilidad en su gobierno. Este parlamento ha
sido testigo de su nula capacidad de negociación e influencia
para los intereses de nuestras islas, como ejemplo lo tenemos
en los presupuestos generales fake que perjudicaban a
Baleares por las concesiones de Sánchez a los separatistas
catalanes.
(Remor de veus)
Dos, como hemos venido anunciando en campaña, cero
viviendas sociales de IBAVI, más barracones en las escuelas,
sin poner solución a las condiciones de salubridad y seguridad
de las infraestructuras educativas de Baleares.
Tres, grafitis y actos vandálicos alentando la turismofobia,
por cierto, acciones alentadas por algunos de sus socios de
gobierno.
Cuatro, la pérdida de talento y de especialistas facultativos
en sanidad, po r su imposición lingüística del catalán como
requisito. Y estos son solo algunos.
Ayer, en su intervención, Sra. Armengol, hizo un discurso
de retroalimentación, ausente de autocrítica, al parecer el año
cero de la política y del pro greso lo marca usted. Sra.
Armengol, su acuerdo de supuesta gobernabilidad, parece más
un programa de precampaña electoral que el de un proyecto
estable de gobierno, como ustedes han escenificado
ostentosamente a las puertas del Castillo de Bellver.
Leído su acuerdo de gobernabilidad, desde Ciudadanos
mostramos nuestra preo cupació n ante una nueva
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sobredimensión de la administración pública y hemos perdido
la cuenta de lo s nuevos entes públicos que ustedes quieren
crear, atendiendo a razones de cuotas y de ideología para
contentar y colocar a los partidos del pacto y amiguetes;
agencias, observatorios, institutos de nueva creación, que en
la mayo ría de los casos no son para dar mejor y mayor
servicio, sino que sirven para imponer y prohibir, además de
servir como una agencia de colocación de sus compromisos
de partido.
Nosotros, desde Ciudadanos, en la línea de racionalizar el
gasto y no engordar más la administración, apostamos por una
reestructuración del sector público instrumental, eliminando
duplicidades y no creando más altos cargos. Vuelven a
prometer muchas medidas que ya anunciaron en el 2015,
vuelven a prometer solucionar problemas como el de las
depuradoras que no han solucionado durante esta legislatura,
y todos sabemos cuántos vertidos hemos sufrido en estos
últimos años en nuestras playas. Usted ha tenido cuatro años
para financiar aquellos ayuntamientos que necesitasen renovar
urgentemente su red de aguas residuales. Más adelante hablaré
de la opacidad del destino de la recaudación de su impuesto
estrella sobre el turismo, la mal llamada ecotasa que, como
sabemos, ni es eco ni es tasa.
Vuelven a prometer facilitar vivienda social a nuestros
jóvenes cuando en cuatro años no han desarrollado ni siquiera
un 10% de lo que prometieron en su programa del 2015, ¿con
qué credibilidad se presenta a este Parlamento anunciando
soluciones a problemas que ya tenía esta comunidad en 2015,
Sra. Armengol? Demasiados parches han ido poniendo en esta
legislatura. Usted y sus socios siempre acuden a la
financiación del Estado para todo, y cuando no se cumplen sus
objetivos plasmados en su brindis al sol lo fácil es echar la
culpa a Madrid, es decir, a todos los españoles, lo cual a sus
socios nacionalistas ya les va bien.
Echamos en falta en su discurso y en el acuerdo que no
hayan considerado prácticamente en ninguna de sus acciones
de gobierno la figura de la colaboración público-privada. En
Baleares tenemos un gran tejido productivo empresarial,
empresas tecnológicas, empresas financieras, PIME muy
solventes, empresas de servicios punteras a nivel mundial,
como es sabido su socios de gobierno, Podemos, ningunean
la importancia del sector empresarial. Y usted, hoy aquí
incorporándoles a su gobierno, ha comprado las tesis
intervencionistas de Podemos sobre el libre mercado en
contra de los principios de libre competencia y de la libre
circulación en el mercado interior, que, como usted sabe, son
los pilares de la Unión Europea.
Volviendo a lo que anunciaban en su proyecto de
gobernabilidad, mire, una medida estrella anunciada en
educación es solicitar la derogación de la LONCE, la sexta ley
educativa en nuestra democracia y, al parecer, habrá una
séptima, ya que el PP y el PSOE no escuchan el reclamo de la
sociedad españo la para alcanzar un pacto de Estado en
educación.
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En relación con elaborar un plan integral que anuncian para
ampliar la oferta de FP en todas las modalidades, desde
Ciudadanos le vamos a exigir que lo haga implicando a las
empresas para aumentar las plazas de FP dual. Asimismo, le
exigimos que se acuerde de Ibiza y Menorca, donde ya
prometieron hace cuatro años, donde se iban a crear sus
módulos especializados de FP, siendo otra de las promesas
que no han acabado de concretar en la pasada legislatura.
Su pacto sigue enrocado en no garantizar la igualdad de
oportunidades a los padres que deseen que sus hijos inicien su
escolarización en su lengua materna. En Ciudadanos
defendemos siempre la libre elección de lengua en la primera
enseñanza, defenderemos el derechos de las familias a elegir
la educación y el centro de enseñanza para sus hijos.
Apoyaremos la gratuidad de la educación concertada, por
ello nos preo cupa que en su gobierno entre un partido que
exige suprimir los conciertos con la enseñanza concertada.
Usted ya se ha puesto de perfil en grotescos casos como
el de Godofredo en Ibiza. Usted ya se ha puesto de perfil en
lo s numerosos casos de adoctrinamiento denunciados po r
nosotros ante su conselleria de Educación y que hemos
llevado a la Oficina del Defensor del Pueblo.
Ya le digo que nosotros desde Ciudadanos vamos a apostar
siempre por incorporar progresivamente la enseñanza en
inglés, medidas que ustedes no contemplan en su acuerdo de
gobernabilidad excepto refuerzos por las tardes.
Usted aseguró ayer en su intervenció n que nuestra
sociedad es una sociedad suficientemente formada y culta, sin
embargo Baleares lidera las cifras de abandono escolar en
España y en la Unión Europa.
Nos sorprendíamos la semana pasada con la noticia de unas
posibles becas Erasmus Plus que enviaban alumnos de
Baleares a Valencia como destino de lo que llaman los Països
Catalans cuando el espíritu del proyecto de Erasmus es el
intercambio europeo y la cohesión europea.
Sra. Armengol, no podemos obviar que nos ha sorprendido
muy negativamente en su discurso las pocas referencias a
sanidad cuando es uno de los pilares de nuestro estado del
bienestar. A Ciudadanos nos interesa resaltar una vez más la
dificultad para conseguir desde especialistas sanitarios hasta
personal de servicios en las islas, sobre todo en Menorca,
Ibiza y Formentera, y que se agrava con la imposición del
requisito del catalán, añadido ya al problema de la vivienda.
Cuando usted habla de crear más puestos de enfermeros
nos preocupa la ausencia de consideración por parte de la
Conselleria de Salud de los auxiliares de enfermería
completamente abandonados durante esta legislatura.
Cuando usted habla de las nuevas dotaciones para el
Hospital Can Misses y el Mateu Orfila queremos también
recordarles la existencia de centros de atención primaria
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infradotados en Ibiza y en Menorca que no disponen de
servicios de urgencia ni de ambulancias propias.
Sra. Armengol, sus políticas de asuntos sociales cumplen
con todas las expectativas del mejor de los mundos posibles
del Dr. Pangloss al que encontrará en El Cándido de Voltaire.
No resulta creíble que nuestra administración pueda cargar
sobre sus espaldas todos los compromisos que adquieren en
este acuerdo plagado de promesas electoralistas más que de
medidas realistas de gobierno. No proponen soluciones reales
ante la dramática situación que viven nuestro s ciudadanos
vulnerables con discapacidad y dependientes. La realidad
actual es que para una evaluación de discapacidad en pacientes
de Menorca e Ibiza, donde deben desplazarse facultativo s
desde Mallorca, los usuarios se enfrentan a una lista de espera
de hasta seis meses.
Todo el co ste que anuncia con sus medidas no se
corresponde con el modelo económico que usted está
proponiendo junto a sus socios nacionalistas y populistas.
Únicamente les queda una posibilidad para cuadrar cuentas:
subir los impuestos. Ustedes saben gastar, pero no saben
cómo se crea la riqueza.
Le pedimos, Sra. Armengol, que no caiga en el error
creer que el crecimiento está garantizado, tal como se
recordaron a usted hace unos días los empresario s en
escenario muy conocido por usted como es el Castillo
Bellver.

de
lo
un
de

En su discurso de ayer obvió que los datos constatan una
desaceleración económica en Baleares. Desde Ciudadanos le
pedimos que no se olviden desde su gobierno de que las
empresas son los grandes contribuyentes al bienestar social y
al crecimiento económico, la principal vía de generación de
empleo junto a pymes y autónomos, en definitiva, los
contribuyentes a la generación de riqueza para poder luego
distribuirla. Le pedimos por tanto, Sra. Armengol, que genere
desde su gobierno un clima favorable necesario para permitir
el crecimiento económico y aumentar la competitividad de las
Islas Baleares. Empresas, pymes y autónomos que como usted
dice s’aixequen a trenc d’alba y que abren la persiana de su
negocio y que no pueden vivir y trabajar con miedo pensando
en qué prohibiciones y limitaciones encontrarán esa mañana
en el BOIB.
No estamos de acuerdo en su receta de izquierdas para
acabar con el desempleo juvenil, que sea contratar por la
administración a jóvenes sin trabajo durante seis meses. Aquí
tenemos un plan E de Zapatero a la balear.
Desde Ciudadanos consideramos que estamos ante un
pacto de retroceso en innovación. Regiones europeas nos
están adelantando en I+D+I y en otros indicadores. Tanto es
así que hemos perdido en los últimos años varias posiciones
en el ránquing con respecto a las demás regiones europeas que
apuestan más por la innovación que el Gobierno de las Islas
balear. Le reconozco el esfuerzo, pero no podemos quedarnos
atrás.

Desde Ciudadanos le agradecemos que manifestara ayer en
su intervención una apuesta clara por el turismo como motor
económico de nuestras islas, pero nos vemos en la obligación
de advertirle que sus socios del pacte no siempre son de la
misma o pinión. ¿Va usted a reprobar a sus socios cuando
desde las instituciones hagan declaraciones demonizando el
turismo?
Desde Ciudadanos creemos que es necesario empezar a
trabajar desde ya en iniciativas para mejorar la imagen turística
de Baleares, tras las acciones vandálicas de turismofobia que
se han venido sucediendo durante esta legislatura.
Ya que ustedes van a seguir adelante con el impuesto sobre
turismo, les exigiremos transparencia en su gestión ante la
opacidad demostrada hasta ahora y les instaremos a eliminar
el impuesto en temporada media y baja y a reducirlo a la mitad
en la temporada alta.
Nuestro grupo parlamentario está preparado para ejercer
una posición firme y contundente y a la vez constructiva y leal
a los intereses de todos los ciudadanos. Ejerceremos desde la
lealtad institucional una labor de oposición, de control a su
gobierno y girando sus variaciones de gasto, su endeudamiento
y sus modificaciones de crédito.
En nuestra formación tenemos muy presente que los
ciudadanos nos vo tan para ser útiles y para sacar adelante
políticas útiles.
La política actual hoy más que nunca necesita de sentido
común y responsabilidad, y Ciudadanos es garantía de ello.
Sra. Armengol, le diremo s no , no a la lengua como
requisito para acceder a la administración y como factor de
división social.
Sra. Armengol, le diremos no a una arquitectura
institucional que suponga un engrosamiento de la
administración a base de la creación de más entes públicos
para pagar fidelidades a sus socios del pacte.
Sra. Armengol, le diremos no a un modelo donde el
Gobierno pretenda ser el principal factor de crecimiento
económico o bviando el papel de las empresas, pymes y
autónomos.
Sra. Armengol, le diremos no a limitar los precios del
alquiler. Y le diremos no a la práctica de la turismofobia y a la
utilización partidista de nuestras necesarias normas sobre
territorio y medio ambiente para prohibir, limitar e impedir el
normal y libre desarrollo de las actividades.
Y le diremos no a la inseguridad jurídica que representen
ustedes con sus peligrosos socios que no permiten a empresas
y personas ser osados en la toma de decisiones.
P o r esos motivos, entre otros, votaremos no a su
investidura.
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P ero tras su investidura le diremos sí, Sra. Armengol, y
aquí nos encontrará, nos encontrará en las políticas que
realmente contribuyan al desarrollo y a la prosperidad de la
so ciedad balear y a la lucha responsable contra el cambio
climático.
Y le diremos sí, Sra. Armengo, cuando en cultura hablemos
de lo que nos une, nos acerca y podemos reconocer, pero
todos, como propio.
Y le diremos sí a un verdadero REB que co mpense
completamente las desventajas y los sobrecostes derivados de
la insularidad y no el papel mojado que nos presentó con tintes
electoralistas el pasado mes de febrero, y a un sistema de
financiación justo para nuestros islas.
Le diremos sí, Sra. Armengol, a la promoción de las
modalidades lingüísticas de nuestras islas tal como queda
establecido en el artículo 35 de nuestro Estatuto.
Le diremos sí, Sra. Armengol, a hablar en serio , sin
demagogia, de la vivienda social, y siempre nos tendrá a su
lado.
Le diremos sí, Sra. Armengol, al apoyo de todos los
modelos de familia, defendiendo los derechos de las personas
LGTBI.
Le diremos sí, Sra. Armengol, a la conciliación, a la
igualdad y al feminismo liberal.
Y le diremos sí, Sra. Armengol, a ciudadanos libres e
iguales en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Y le diremos sí, Sra. Armengol, a la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos de las Islas Baleares.
Muchas gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Mo ltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sr. President; Sra. Francina Armengo l, presidenta en
funcions i candidata a presidència; diputats i diputades, amics
i amigues; com bé saben vostès, i també ho saben tots els
mallorquins i les mallorquines, des de MÉS per Mallorca
sempre hem insistit que faríem tot el possible per impedir un
govern liderat per la dreta i amb el suport d’aquells que posen
en perill el nostre autogovern i aposten per retrocedir en drets
i en llibertats. En aquest context la nostra formació compareix
avui amb la mà estesa a la resta de forces progressistes; es
tracta d’un gest que no és altra cosa que l’expressió de
col·laboració i de treball conjunt.
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Partint d’això des de MÉS per Mallorca hem actuat amb
responsabilitat i per damunt de sigles polítiques i de
personalismes. Teníem l’obligació d’aprofitar un moment
històric encaminat a acostar-nos més a la societat i oferir
solucions als seus problemes i necessitats. Aquestes
eleccions hem guanyat les forces que defensàvem la igualtat
i la llibertat, però també hi ha hagut un vot per a la pluralitat,
els matisos i les diferències. El mandat de les urnes va ser clar
en el sentit que havia de sorgir d’aquest parlament un govern
dedicat a combatre les desigualtats en qualssevol de les seves
dimensions, i avui tractam de donar compliment a aquest
mandat. Treballarem per conformar un govern conjunt de
progrés que garanteixi la representativitat de tots i totes les
votants progressistes de les Illes Balears i que, a més,
garanteixi l’estabilitat perquè aquesta terra i la seva gent
arribin molt lluny.
Si els acords del canvi varen ser uns bons acords, els de
Bellver són més ambicioso s perquè, com deia Bauman, la
societat justa és aquella que sempre es considera insuficient.
Plenament convençut d’això, el meu compromís i el de MÉS
per Mallorca és seguir construint un país d’avantguarda amb
una legislació i unes polítiques pioneres. No fer aquesta passa
suposaria condemnar les Illes Balears a ser el que
malauradament han estat durant molts d’anys, espectadors
muts i sords a l’espera de temps millors.
Això s’ha d’acabar. Les Illes Balears necessiten deixar de
ser invisibles i han de ser presents a l’agenda institucional,
especialment allà on es prenen decisions que ens afecten, i per
això hem de ser capaços de teixir una aliança que aparti les
confro ntacions partidistes. En aquest context els propers
quatre anys seran claus per avançar en la millora del nostre
finançament o desplegar de manera definitiva el règim
especial.
Ens hem d’adaptar als grans canvis i fenòmens globals,
com ara l’emergència climàtica, o definir polítiques clares per
resoldre l’accés a l’habitatge o millorar la mobilitat. La
innovació, un turisme sostenible i la cultura han de ser els
principals motors de futur, però no només perquè actuïn com
a motors econòmics, sinó perquè actuïn també com a motors
de l’estat del benestar social. Sra. Armengol, és ben cert que
tots aquests aspectes apareixen reflectits als acords que hem
signat, i per això donarem suport a la seva investidura i ens
oferim a donar suport al Go vern per poder, conjuntament,
treballar des d’ara mateix i fer realitat tots aquests
compromisos.
No obstant això, el nostre vot favorable té condicions, i
vostè ho sap. No hem vengut aquí per fer de comparsa de
ningú; no ens resignarem a contemplar i a esperar; volem ser
part activa, fonamental i decisiva en la transformació que
vàrem iniciar ara fa quatre anys, i per això serem exigents en
el compliment dels acords signats. Aquests acords seran
d’obligat compliment sí o sí, no seran ni han de ser paper
banyat, i des del Parlament estarem atents i vigilants, fil per
randa, per a la seva consecució. No ens valdrà allò que diuen,
que qui dies passa, anys empeny, així que des d’avui mateix li
reclam que posi fil a l’agulla i treballi un calendari per assolir
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els objectius fixats. Aquest ha de seguir essent un govern de
gent valenta i decidida; no hi ha temps per ser covards i acotar
el cap davant Madrid, més prest que tard hem d’obtenir una
resposta satisfactòria i solucionar tot allò que tenim pendent;
insistesc: el REIB, la millora del finançament, el conveni que
permeti tirar endavant les depuradores, la cogestió
aeroportuària o el conveni ferroviari són necessitats
imperioses per a aquestes illes, i no ens podem permetre més
anys sense millores substancials.
Em consta, Sra. Armengol, que tot i les diferències
compartim objectius. Tan vostè com jo mateix volem que les
Illes Balears siguin una societat de referència que garanteixi
la igualtat d’oportunitats. Això no serà po ssible si no
aconseguim més i millor finançament. D’aquesta manera, i des
de la lleialtat a un govern que ha de ser plural i divers,
aportarem el nostre sentit crític i vigilant. Aquest calendari i
la seva execució, repetesc, serà vital per continuar disposant
de la nostra confiança.
Amb tot, el nostre compromís inicial és de futur, miram
lluny, i aquest futur -ja ho saben vostès- no és de majories
absolutes; és un futur de negociació, de diàleg i d’entesa, en el
qual no ens valdrà donar l’esquena als reptes que tenim davant.
Entre tots hem de seguir construint el nostre petit país enmig
de la mar des de la diversitat de la seva gent. No es pot
entendre de cap altra manera. La diversitat ens fa més rics com
a societat, i més preparats en un món cada dia més globalitzat,
i aquesta diversitat s’enriqueix des de la base de la personalitat
i d’identitat pròpia del no stre po ble, amb una llengua i una
cultura que han de ser impulsades i defensades des de les
institucions. Volem un govern ambiciós a l’hora de reclamar
el que li correspon i que no sigui poruc a l’hora de defensar el
no stre autogovern amb totes les competències que tenim,
especialment el nostre model d’escola pública i integradora.
Per la nostra part no hem defugit mai les nostres
obligacions; hem estat valents i en el passat hem plantat cara
demostrant-ho amb les nostres decisions. MÉS per Mallorca
ha estat i continuarà essent també des del Govern un soci de
fiar i garantia segura per aplicar veritables polítiques
progressistes. Els compromisos, però, han de ser compartits,
i amb això vull dir que no permetrem que des de Madrid
s’intenti, a través dels tribunals, legislar en contra de la
majoria social d’aquesta terra. Aquest parlament és sobirà,
com ho són també les seves lleis, per això els deman
coherència política aquí i allà, on sigui.
La Llei del canvi climàtic o la de residus han de tenir
continuïtat, i a Madrid ho han de saber. Aquí, aquestes lleis
pioneres tenen per part nostra garantida la seva aplicació,
aquestes i altres importants lleis aprovades la passada
legislatura tendran continuïtat amb els acords als quals hi
donam suport, uns acords que garanteixen la prosperitat amb
un plantejament que des de la col·laboració i la lleialtat entre
diferents forces polítiques que integraran el Govern volem fer
efectius els principis de la igualtat entre ciutadans i ciutadanes
garantint la cohesió social i també territorial.

Tots els acords estan basats en un model coherent amb les
peculiaritats i singularitats del nostre territori insular, són uns
acords que recullen bona part del programa electoral amb el
qual vàrem concórrer a les passades eleccions. De fet, em vaig
presentar, ens hi vàrem presentar tots, per governar per a tots
i totes als quals mai ningú no els ha regalat res, per les
famílies treballadores, els joves, les persones majors i les
mares i els pares. A tots ells els ho devem.
El nostre objectiu és acabar amb la desigualtat i no només
perquè és intolerable sinó perquè suposa una amenaça per al
desenvolupament social i econòmic de la nostra societat i
perquè actua com a dissolvent letal de la convivència i fins i
tot de la mateixa democràcia.
En aquesta lluita compartida el nostre paper serà actiu, ho
he dit abans, la nostra missió serà activa i decidida; de fet, el
nostre suport no és cap xec en blanc, i així ho recullen els
acords signats. Hem d’acabar la feina iniciada, sabem què
volem i sabem com fer-ho, és imprescindible culminar el
desenvolupament d’un model econòmic i social po tent, un
model de país sostenible que genera llo cs de treball i de
qualitat, i ben remunerats, i to t en un entorn
mediambientalment sostenible.
Basta fer un exercici de memòria i recordar la gran
transformació experimentada en quatre anys, enrere ha quedat
la corrupció, la crispació, les retallades i fer negoci amb els
serveis públics; hem aconseguit canviar el paradigma, però
això no basta.
Ara que hem aconseguit retornar la credibilitat a les
institucions cal continuar actuant amb rigor i en benefici del
conjunt de la ciutadania. Continuarem fent feina per
diversificar la nostra economia, garantir el dret a l’habitatge,
protegir el territori, continuar millorant l’educació i per
descomptat garantir drets i llibertats.
En el nostre horitzó tenim ben present unes illes
sostenibles, pioneres en polítiques i exemple de justícia
social; per això el nostre treball aquests quatre anys estarà
dirigit a posar les dones al mapa de Balears perquè aquest
govern sigui feminista i posarem cor i ànima en l’eradicació
de la violència masclista.
No permetrem cap passa enrere en polítiques ambientals
ni molt manco permetrem continuar amb el desgavell del tot
inclòs, així figura a petició nostra, de MÉS, als acords i
obligarem al seu compliment.
Ben igual que amb l’oficina de drets lingüístics, un
instrument que esdevé necessari per corregir els desequilibris
lingüístics, assegurar el respecte i establir els principis d’una
pau lingüística com a factor cabdal de la nostra convivència
social.
Com veuen estam disposats a continuar governant, estam
compromesos, és la nostra voluntat i també la dels nostres
socis. Sí, aquest és un govern plural i divers que basarà la seva
acció de govern en el diàleg; tenim clar que hem de treballar
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en comú respectant-nos els uns als altres i sobretot posant en
valor allò que ens uneix i no allò que ens diferencia.
Senyores i senyors, MÉS per Mallorca votarà amb seny i
responsabilitat, només d’aquesta manera podem garantir que
el canvi que iniciàrem l’any 2015 es converteixi en la
transformació necessària que ens permetrà afrontar el futur
amb les millors condicions.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Buenos días, Sr. Presidente. Sra. Presidenta del Gobierno
en funciones y candidata, diputados. La mayoría de políticos
decían que era imposible, que no entraríamos jamás en las
instituciones de Baleares, es más, esta misma clase política ya
me decía, cuando yo presidia el Círculo Balear, entidad de la
sociedad civil, decana en la defensa del constitucionalismo en
Baleares, que me presentara a las elecciones para comprobar
que no tenía respaldo electoral alguno.
Pues bien, hace ahora exactamente un año presentábamos
la coalición electoral VOX-Actua Baleares, un año después,
sin medios, sin financiación pública, con todo en contra, con
la más brutal campaña de manipulación que ha soportado jamás
un partido, lo hemos conseguido. Aquí estamos. Hemos
entrado en las instituciones locales, insulares y autonómica,
consiguiendo algo que incluso los partidos nacionalistas que
llevan más de treinta años intentando no han conseguido, un
diputado nacional por Baleares. Hemos entrado con fuerza,
con grupos propios, y lo hemos hecho por Baleares y por
España...
(Algun aplaudiment)
... po r nada más. Nos debemos, nos debemos a los 34.871
votantes que nos dieron su respaldo, a los que aprovecho a dar
las gracias -insisto- por haber recibido su apoyo electoral en
menos de un año, y aspiramos a partir de ahora a llegar a una
mayoría de ciudadanos que por fin van a ver que la política
sirve para ayudar a solucionar sus problemas. Aquí está VOX
para ser la voz de esos ciudadanos que van a comprobar que
hablamos de los temas que a ellos les importan y preocupan.
No venimos a seguir el juego de lo políticamente correcto
ni a secundar las políticas que procuran el estado del bienestar
de los político s sino a proponer aquellas que procuren el
estado del bienestar del pueblo, sobre todo del más
necesitado. Para nosotros VOX no es importante, es un mero
instrumento para llevar a las instituciones el sentido común de
la sociedad.
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Sra. Armengol, ayer usted citó a Martin Luther King, yo
también lo voy a hacer. Decía Luther King que “nada en el
mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la
estupidez concienzuda”, creo que define bastante el contenido
de su discurso así como el resultado de su gestió n estos
últimos cuatro años.
Vayamos por temas.
Ha insistido en su apuesta por el diálogo, ¿en serio? Yo es
que, ¿sabe?, vengo de la sociedad civil de esa sociedad
constitucionalista defensora de la democracia, de los
derechos y libertades, de la identidad cultural balear, de la
unidad de la nación, ¡oiga!, y nunca nos recibió. O sea, es
curioso su diálogo. Usted con quien ha dialogado es con las
asociacio nes y los sindicatos instalados en el radicalismo
anticonstitucional, con esos sí que ha hablado, y que ha regado
además con millones de euros públicos; los millones, por
cierto, que hacían falta para sanidad, para reducir las listas de
espera, la ayuda a la independen... a la dependencia, para
colegios, para las familias más necesitadas. También ayuda a
la independencia también.
En sanidad, por ejemplo, los servicios sanitarios de
Baleares presentan listas de espera de más de 77 días para una
operación y 32 para una consulta, según datos publicados por
el propio ib-salut, que demuestran la falta de médicos y
sanitarios en general. A falta de profesionales sanitarios se ha
unido una barrera de entrada, ustedes son especialistas en eso,
con la exigencia del requisito del catalán para los trabajadores
del sector, lo que está provocando además la fuga de estos
profesionales a otros lugares de España o del extranjero. El
problema no es sólo los que se van, sino aquellos que quieren
venir, preguntan, ven lo que pasa y no vienen. Ni captación, ni
fidelización de médicos.
Hay que recordar que a usted los 8 gerentes del ib-salut, le
firmaron una carta en contra del requisito excluyente del
catalán y le dijeron además que influiría negativamente en la
gestión y así fue. Pero usted ha primado el catalanismo
enfermizo a la salud de las personas, con usted Sra. Armengol
el catalán perjudica seriamente la salud. Pero no sólo la
lengua, usted ha llegado a anunciar un Plan de salud mental sin
presupuesto, dice que va a construir hasta 16 centros de salud,
pero yo le pregunto, de dónde vamos a sacar los médicos, los
van a clonar, cómo va a traer los 200 médicos de familia, casi
250 médicos de familia que necesitamos. Pero no sólo eso,
pilar tan importante para el estado del bienestar como es la
sanidad, es que su gobierno también ha recurrido la sentencia
sobre la carrera profesional en la que 350 médico s deben
cobrarla igual que los fijos.
Si hablamos de educación, la comunidad autónoma con la
tasa de abandono escolar más alta del país es Baleares, con un
24,4% de jóvenes que abandonaron la formació n de forma
temprana. Si hablamos de fracaso aún es mejor, el 26,5% de
los alumnos de Baleares de ESO no consiguen finalizar los
estudios. Sra. Armengol, ¿no debería de hacer algo de
autocrítica?, no sé, si usted tiene un taller mecánico, le
devuelven uno de cada cuatro coches que ha reparado, a mi me
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daría que pensar. ¿Sabe en qué incide drásticamente en estos
vergonzosos datos de abandono y fracaso escolar?, pues incide
la inmersión lingüística obligatoria en catalán en la enseñanza
pública, usted prohíbe elegir a las familias la lengua de la
enseñanza, si ésta es la lengua oficial del Estado.
Es más, con esta prohibició n se ensaña usted con las
familias más necesitadas económicamente, porque si éstas
familias desean hacer uso de una libertad que les reconocen 5
sentencias del Tribunal Supremo y 3 del Tribunal
Constitucional, deberán gastarse un dinero que no tienen para
escolarizar a sus hijos en la enseñanza privada. Una
imposición del catalán que vulnera los más fundamentales
derechos y libertades.
Fíjese, mientras usted cercena las libertades, VOX
defiende la libertad de elección de lengua, en educación en
todas las etapas educativas y lo defendemos entre el español
y la lengua balear, que no catalán, porque como decía el
escritor mallorquín Llorenç Villalonga, le cito, “estamos
convencidos que nuestra identidad no peligra frente al
castellano, ni en el inglés, pero sí frente al catalán”. Su
política lingüística educativa está dirigida a adoctrinar a los
alumnos en el pancatalanismo separatista, a través de la
imposición del catalán. Y usted ayer tuvo la desfachatez de
hablar de libertad, cuando no existe mayor liberticida que su
go bierno socialista, yendo de la mano de partidos
abiertamente separatistas.
Precisamente ayer volvió a adoptar el típico discurso
victimista-nacionalista, para intentar ocultar su fracaso en la
gestión económica. Dijo que Baleares era la segunda
comunidad en aportar y la novena en recibir. Se le olvidó
apuntar que Baleares es la segunda comunidad más rica, pero
a ver, yo también me pregunto, ¿en qué quedamos Sra.
Armengol?, no dicen ustedes que los más ricos son los que
más tienen que pagar. Yo, si estamos de acuerdo y nosotros lo
estamos, con la progresividad fiscal, pues será para todos, si
lo aplicamos a los territorios será exactamente igual, pero veo
que usted no Sra. Armengol.
Estamos de acuerdo en que la financiación autonómica es
mejorable, pero ¿sabe cuál es la única solución para ello,
después de ver el resultado de un estado autonómico
insostenible económicamente y que se apuntala gracias a la
brutal presión fiscal que tienen que soportar ciudadanos y
empresas?, pues la única solución es reformarlo
profundamente, devolver competencias que los diferentes
gobiernos autonómicos han sido incapaces de gestionar, como
demuestran lo s escandalosos datos de deuda pública, si
señores, escandalosos. Arrastramos una deuda que inició en el
2001 con 518 millones de euros y acabamos en 2018 con
8.700 millones de euros, ¡es de vergüenza!, y son
responsables todos.
Sra. Armengol, nosotros creemos que debe aco meterse
una reforma constitucional sí, en su título octavo, y también
del Estatuto de Autonomía, en aquellos artículos que
políticamente nos convierten en un anexo de una pretendida
unidad cultural catalana, unifo rmizadora, que a modo de

anschluss nos anula como territorio histórico. Pero siempre
estas reformas las propondremos a través de los cauces
legales, porque somos demócratas de verdad y sabemos que
sin ley no hay democracia. Nunca propondremos saltarnos los
cauces constitucionales, como sí defienden sus socios
separatistas. Por eso estamos aquí, para dejar claro a los
ciudadanos que hay que acabar con lo que nos divide, con lo
que nos enfrenta y co n lo que no podemos pagar, por el
perjuicio que ocasiona al pueblo balear en particular y al
pueblo español en general y lo proponemos desde las cámaras
autonómicas, desde los consistorios y también desde las
Cortes Generales.
No hable usted de acabar con duplicidades y hacer la
administración más eficiente, porque usted camina en el
sentido contrario. Mientras nosotros pro ponemos la
devo lució n de co mpetencias que han fracasado
estrepitosamente en su gestión, como pro ejemplo sanidad o
educación, usted pretende aumentar esta administración
pública con más chiringuitos que en nada benefician al
ciudadano de a pie. Lo volvió a decir ayer, lo volvió a decir por
ejemplo cuando afirmó que iba a reforzar el ente público IB3
Televisión, con los mismos argumentos cuando se creó hace
15 años. Habló usted de la cohesión territorial a través de IB3
Televisión, ¿qué cohesión territorial?, porque yo supongo que
será la de los países catalanes, ¿no?, es como se indica con los
acuerdos firmados con la televisión pública catalana, que por
cierto está puesta al servicio de los golpistas, separatistas.
Porque si no es esa cohesión, la de los países catalanes, no sé
cuál va a ser, después de 15 años de recorrido podemos
comprobar que IB3 Televisión ha fracasado, 15 años después
ni cohesiona territorios, sencillamente porque nadie la ve, ni
sirve para dinamizar el sector audiovisual, como demuestran
los constantes conflictos y el difícil momento que atraviesa
el sector. Los trabajadores de IB3, que son los que a nosotros
nos importan, sólo se salvarán con políticas audiovisuales, en
colaboración con el sector privado y no malgastando más de
42 millones de euros al año, con este importe Sra. Armengol
podría usted construir un hospital o 10 colegios cada año, así
de paso podrían acabar con los 116 barracones que mantienen,
bueno perdón, que ustedes les llaman aulas modulares.
Sra. Armengol, antes le indiqué cuál es el dato de la deuda
pública que tenemo s que soportar todos los ciudadanos y
sobre la que ayer no hizo, por cierto, comentario alguno. Pero
esa deuda no es únicamente responsabilidad suya, sí que tiene
responsabilidad en insistir en políticas que nos llevan directos
a la ruina económica, tal como se desprende de esos llamados
acuerdos de gobernabilidad. Suponen esos acuerdos un serio
revés para el progreso y el bienestar de esa comunidad. Nos
hayamos ante un texto plagado de intenciones y mensajes
velados, que no logra ocultar la naturaleza sectaria y
reduccionista del tripartido PSIB-PSOE, MÉS y Podemos. Yo
sin ánimo de ser exhaustivo, les voy a apuntar algunos puntos
de sus acuerdos.
En materia de vivienda vuelven a incidir ustedes en
actitudes puramente chavistas, que pasan-abro comillas- por
detectar y captar viviendas vacías y alquilarlas. Ello coincide
con el anuncio del también tripartido de Palma de limitar el
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precio de los alquileres, ustedes lo han dicho aquí antes. Esto
se trata de medidas arbitrarias, contrarias al libre mercado y al
derecho a la propiedad privada, que se olvidan ustedes de los
propietarios, que algo deben decir en este tema, que
inevitablemente chocarán con la ley. Una vez más se señala a
estos propietarios como culpables del problema del acceso a
la vivienda. Cuando en 7 años el Gobierno de las Islas Baleares
sólo ha construido 235 viviendas de protección oficial, 8 en
todo el año 2018. Ustedes han dedicado más esfuerzos en
intentar destruir el monumento de Sa Feixina que en construir
viviendas.
En materia de movilidad es un hecho que el 0 carreteras
que dijo la Sra. Cladera, anunciado, y la servidumbre del pacto
a los intereses de esos grupúsculo s eco logistas
subvencionados acabará pasando factura a los ciudadanos. En
lugar de esas necesarias obras viarias, como por el ejemplo el
desdoblamiento ya urgente de la carretera que une Mahón con
Ciudadela en Menorca, se plantean peregrinas ideas basadas en
-abro comillas- fomentar el uso de coches compartidos, como
si a lo s ciudadanos de les pudiera decir cómo deben
desplazarse en lugar de ofrecer alternativas realistas a los
problemas de circulación, que por cierto a diario colapsan
nuestras inseguras carreteras. Nadie duda, nosotros tampoco,
de la importancia de mejorar el transporte público, pero
jugarlo todo a una sola carta no va a solucionar las cosas.
Sra. Armengol, como sabe VOX defiende una economía
liberal, con menor intervencionismo de la administració n
pública, pero hay excepciones que hasta unos liberales como
nosotros defendemos. La co nectividad entre islas debe
solucionarse con -aquí sí- un esfuerzo presupuestario público
a través de acuerdos con las líneas aéreas que permita por
ejemplo que un ibicenco pueda volar a Menorca, y viceversa,
sin necesidad de pasar por Palma. Usted no propone ninguna
solución más allá de declaraciones grandilocuentes.
En cuanto a la sensibilidad medioambiental, toda la política
pasa por ideas que apenas enmascaran objetivos contra el
turismo. Limitar las emisiones de los barcos, dicen ustedes;
o, como siempre, responsabilizar al Gobierno central de su
ineptitud en el tratamiento de las aguas residuales. Sra.
Armengol, el medio ambiente nos preocupa, pero sus
soluciones a los problemas medioambientales aún nos
preocupan más. Usted sabe que el Govern gestiona 98
depuradoras y 26 tienen emisarios submarinos; el GOB, nada
sospecho so por cierto de ser afín a VOX, considera que
anualmente se podría estar vertiendo al mar a través de
emisarios un total de 75,9 millones de metros cúbicos de agua
procedente de 31 depuradoras; afirman -los del GOB, ¿eh?que el 35% de este volumen correspondería a depuradoras que
no disponen de tratamiento terciario, o sea, 26,6 millones de
metros cúbicos sin tratamiento terciario. En Baleares se
estiman 930 quilómetros cuadrados de posidonia; únicamente
los tres emisarios situados en la bahía de Palma pueden haber
afectado un total de 6 millones de metros cuadrados de
posidonia. Pero luego el enemigo son los pescadores que
salen con su llaüt, ése es el enemigo y el que perjudica a la
posidonia, no las depuradoras. Que, por cierto, aprobaron un
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decreto de posidonia sin haber cartografiado las praderas de
posidonia, un ejemplo más de gestión eficiente.
La perspectiva económica que ustedes platean se basa en
una simplicidad propia de... de “buenrollismo”, de quien no se
ha jugado jamás su dinero. La exposición de las propuestas
económicas recurre a lugares co munes tan vacuos como
simplistas, en los que se habla de una -abro comillaseconomía que prioriza los valores ecológicos y sociales
añadidos por encima de la consecución del beneficio
inmediato -cierro comillas. Se trata del tipo de discurso
dirigido a esos colectivos subvencionados con dinero público
y a personas ajenas y que incluso les es extraño el mundo
laboral y empresarial. Todo ello se completa con subidas de
impuestos, como la llamada fiscalidad verde, y mentiras, más
mentiras, como la exigencia, una vez más, al Gobierno central
del pago del convenio de carreteras. A mí me surge la pregunta
de por qué se reclama dinero para carreteras que no tienen
intención de construir, porque cabe destacar que al respecto
su propio gobierno reconoce que aún quedan unos 2 0 0
millones de euros de dicho convenio, dinero disponible si se
presentan y ejecutan proyectos, co sa que tampoco se ha
hecho.
El texto de sus acuerdos de gobernabilidad alcanza cotas
esquizofrénicas cuando se proponen -abro comillasproyectos industriales estratégicos para desarrollar sectores
clave para esta tierra como el de las energías renovables,
tradicionales o náuticos y aeronáuticos, y lo dicen ustedes, los
que se oponen a la caza, a la tauromaquia, a la pesca deportiva,
a la recreativa, los que consideran a lo s navegantes como
enemigos del medio ambiente, o los que quieren cerrar por las
noches el aero puerto de Palma, y plantean ustedes estas
medidas.
Si hablamos de cultura una vez más se recurre, ¿como no?,
al Gobierno central para que pague su fiesta, esa fiesta de la
subvención, al tiempo que se proponen nuevos organismos y
recintos, como ese específico para la Orquesta Sinfónica que,
¿como no?, seguirá incrementando esa competencia desleal
con los espacio s privados que, estos sí, pagan impuestos,
abusivo s también por cierto. Ustedes están tan
comprometidos con la cultura que han eliminado la Consejería
de Cultura; este es su compromiso con la cultura.
Al igual que tienen un patente desconocimiento de la
realidad turística de las Islas, que les lleva a proponer una
negociación con el Gobierno central para regular la llegada de
cruceros. Mejor que se dirijan a las navieras, que son las que
programan con meses de antelación los paquetes turísticos de
miles de ciudadanos que quieren venir aquí a disfrutar de sus
vacaciones.
Por cierto, hablando de gente que quiere venir, ni una
palabra, ni una, para paliar las graves consecuencias que la
inmigración ilegal produce en nuestras islas. Mucho
buenismo, muchas puertas abiertas para seguir incrementando
el efecto llamada. Ustedes prefieren las pateras a los
cruceros, esa es la triste realidad. Y así todo.
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Tranquilos, que quedan cuatro años.
Se permiten animar a la empresa privada a mejorar la
calidad de la oferta turística cuando en cuatro años a penas se
ha impulsado la revitalización de las llamadas zonas maduras.
¿Sabe cuál es el resultado de seguir con políticas contrarias al
turismo del que vivimos todos?; pues mire, yo se lo digo por
si no lo sabían: las zonas turísticas registraron este pasado
mes de mayo una caída de actividad del 20%, y del turismo
vivimos todos, directa o indirectamente.
En comercio, agricultura y pesca se esbozan una serie de
generalidades de buenas intenciones, como siempre carentes
de calado; vuelve a pasar todo por la creación de nuevos entes
públicos; por cierto, ayer incluso habló de la defensa del
pequeño comercio y dijo que usted, su gobierno, lo iba a
defender como algo importantísimo en nuestra so ciedad y
nuestro tejido comercial, industrial y demás, pero en cambio
no hacemos nada por evitar los manteros, una actividad ilegal
que produce una competencia desleal gravísima a ese pequeño
comercio.
¿Como no?, en estos acuerdos el pancatalanismo de MÉS
queda patente en el anuncio de una ley de consultas, lo que
bajo el pretexto de favorecer una supuesta participación
ciudadana lo que deja es la puerta abierta a un referéndum de
autodeterminación.
(Remor de veus)
Sí, le pusieron fecha, 2030, ¿se acuerdan?
Nos dicen en el acuerdo que aquellos que discrepemos de
este acuerdo fabuloso somos malo s ciudadanos. Así por
ejemplo hablan de una sociedad feminista, o con memoria, y
que respete a los animales, o se permiten incluir -abro
comillas- la perspectiva LGTBI de forma transversal en todo
el ámbito público. En cambio ni siquiera mencionan el
obligatorio desarrollo del título II y III de la Ley de apoyo a la
familia, aprobado por su propio gobierno en la pasada
legislatura; en doscientas medidas de acuerdos, ni una palabra
al desarrollo de esta ley.
Nada se dice de la perspectiva de familia, a ustedes que les
van tanto las perspectivas, la de la familia no aparece. Incluso
se habla de la aprobación de la Ley de educación específica
para Baleares; vaya peligro, con sus antecedentes, que
aprueben una ley específica de educación para Baleares; pero
no menciona para nada que además esta ley deba ser aprobada
por unanimidad o consenso de todos los agentes sociales. No
hay ni una palabra sobre familias monoparentales ni tampoco
de familias numerosas.

garantías de las personas en proceso de morir pidiendo la
eutanasia.
Esto son sólo algunos ejemplos del cúmulo de
despropósitos recogidos en este nuevo pacto de retroceso.
Sra. Armengol, nosotros le trasladamos al presidente del
Parlamento que usted buscara nuevas mayorías, otras alianzas
co n los partidos democráticos y constitucionales, como el
nuestro, que impidan la aplicación de políticas similares a las
que po r desgracia se sufren actualmente en Cataluña.
Nosotros, probablemente el partido más democrático y
constitucional de esta cámara, estábamos dispuestos a llegar
a acuerdos para que los partidos extremistas y separatistas,
que son con los que usted va de la mano, no tuvieran áreas de
gobierno.
Son esos partidos extremistas y separatistas con los que
usted decide pactar los que quieren acabar con nuestro
régimen democrático constitucional. Ellos son la verdadera
amenaza para nuestros derechos y libertades ya muy
vulnerados, pero usted -insisto- se siente más cómoda
pactando con aquellos que no creen en la libertad, que no
creen en la identidad de Baleares, que no creen en la familia
y que no creen en el estado de derecho.
Prefiere gobernar con los que pretenden..., ustedes
prefieren gobernar con los que pretenden importar el golpe de
estado separatista a Baleares, con los que quieren acabar con
la unidad de España, que sostiene por cierto nuestra
Constitución y nuestra democracia. Y sus socios también hay
que reconocer que se han conformado co n po co , algunos
cargos sin contenido y poco más.
Así, Sra. Armengol, con estos amigos, estos socios y estos
acuerdos es imposible apoyarle. Desde una posición
absolutamente democrática haremo s lo posible para que
quienes quieren acabar con Baleares y con la patria no puedan
hacerlo.
Y estoy convencido, mire lo que le digo, que no
conseguirán ni acabar con Baleares ni acabar con la patria
porque, como dijo el mallorquín cinco veces presidente del
gobierno don Antonio Maura, “la patria no existe sin la lealtad
de sus hijos”, y a VOX, a este portavoz y sobre todo al pueblo
balear a lealtad no le gana nadie.
Sra. Armengol, yo voy a decir en esta cámara lo que usted
jamás dirá: ¡visca Balears y viva España!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Nada se dice sobre el invierno demo gráfico que
padecemos. No se indica nada sobre las deducciones del IRPF
a las familias; ni la protección de la maternidad ni la
promoción de la natalidad aparecen en sus acuerdos. En
cambio, eso sí, ustedes, en vez de favorecer lo que es
necesario para nuestro futuro, que es la maternidad y la
natalidad, ustedes proponen modificar la Ley de derechos y

Moltes gràcies, Sr. Campos.
Abans de donar la paraula al següent grup, em permetré
dues coses: una, anunciar a la cambra que si tot continua com
ara quan acabin tots els grups parlamentaris de fer la seva
primera intervenció aturarem durant una hora per anar a dinar
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i continuarem el capvespre; i un altre prec, hi ha molts de
diputats i diputades que són nous en aquesta cambra, jo els
pregaria que damunt la taula que tenen a l’escó no deixin
tassons ni botelletes, si tenen necessitat, po sin-los davall.
Moltes gràcies.
Té la paraula el representant del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes, Sr. Font.
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abans pòdium amb generació de riquesa i nosaltres hem anat
a poc a poc caient i ells han continuant prosperant.
Al seu debat d’investidura de fa quatre anys parlava de 13
milions de turistes que ens visitarien anualment, aquests 13
milions l’any passat varen ser 16,5 milions, 6 milions més de
turistes que fa vint anys, gairebé hem doblat el nombre de
visitants si bé és ben cert que les seves estades són més
curtes.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Moltes gràcies... Moltes gràcies, Sr. President, deixi’m
que prepari els papers... Molt bon dia a totes i a tots, molt bon
dia, candidata Sra. Francina Armengol, permeti'ns també als
companys d’El Pi, al Sr. Pep Melià i a la Sra. Lina Pons, donar
les gràcies a totes aquestes dones i ho mes de Menorca,
d’Eivissa i de Mallorca que amb un total de 33.100 persones
varen creure o bé en Proposta per Eivissa o bé en Proposta per
les Illes Balears i per això hem pogut reeditar aquestes tres
diputats i diputades i consellers i conselleres a Mallorca.
President de la Mesa, enhorabona per la seva elecció i a
tots els membres de la Mesa.
Quatre anys després ens trobam una altra vegada en aquesta
cambra per la seva investidura com a presidenta de les Illes
Balears, Sra. Armengol. És una novetats que no vivíem en
aquesta comunitat des de fa sis legislatures. Els darrers vint-iquatre anys mai un president de la comunitat havia aconseguit
repetir en el seu càrrec dues legislatures seguides. Sembla que
vostè avui ho aconseguirà, així que iniciam una legislatura en
què no haurem d’escoltar allò de l’herència rebuda o almenys
esper que sigui així.
Ja li avanç que el sentit del vot del nostre grup a la seva
investidura dependrà en bona part de la seva resposta a una
proposta -a una proposta- que li faré en aquesta intervenció.
Abans ens agradaria al Grup d’El Pi exposar breument la nostra
visió sobre la situació actual de la comunitat.
Al seu discurs d’investidura vo stè ha dibuixat per a
nosaltres unes illes que no existeixen. Tenim la sensació que
fa vint anys que repetim la mateixa diagnosi, les mateixes
promeses i les mateixes receptes. No ens volem adonar que
les Illes Balears de l’any 2019 no són les mateixes Illes
Balears de fa vint anys, aquesta comunitat és ben diferent, han
canviat i molt, per començar perquè so m moltes més
persones, unes 380.000 persones més. L’any 1998 aquestes
illes tenien 796.000 habitants, a finals de l’any passat érem
més d’1.166.000, només en aquesta qüestió és evident que
aquesta co munitat no té res a veure amb la comunitat de fa
dues dècades.
Fa uns dies, la presidenta de la CAEB al seu discurs a la
Gala de l’Empresari va dir unes paraules que coincideixen amb
el que pensam des d’El Pi, va dir: “Balears està perdent
benestar”; va dir també: “això passa des de fa vint anys”; es
demanava per què Balears s’empobreix quan altres regions
d’Espanya i d’Europa en els mateixos vint anys compartíem

A més, com vostè ha dit, la nostra economia ha millorat
després dels anys de la darrera crisi econòmica i hem creat
ocupació. Llavors, si vénen més turistes, si hi ha més llocs de
feina, si l’economia ha crescut, per què les condicions de vida
dels mallorquins, dels menorquins, dels eivissencs i dels
formenterers són pitjors ara que fa vint anys?
Per què en vint-i-dos anys hem passat de ser la primera
comunitat en producte interior brut per càpita a ser la setena?
Alguna cosa estam fent malament si estam perdent de manera
constant posicionaments del PIB per càpita.
Ja no som aquella comunitat exemplar per a la resta de
l’Estat espanyol, aquella locomotora econòmica. A les Illes
Balears som de cada vegada més pobres, és un fet, Sra.
Armengol.
Miri, com molt bé li ha dit el Sr. Company avui matí, les
dades de Càritas que jo ampliaré: Balears és la tercera
comunitat d’Espanya amb el percentatge més elevat de risc
d’exclusió social i això ho deim així, devers el 21%, i què és
el 21%? El 21% són 244.862 persones, però hi ha una cosa
més: d’aquest 21% el 8,7% del total pateix exclusió severa,
exclusió severa del sistema, i quantes perso nes són això?
101.442, més que mai!, més que mai!
És evident que aquest risc d’exclusió social no té una única
raó, però n’hi ha dues de fo namentals: l’encariment de
l’habitatge i la precarietat laboral.
Avui en dia tenir una feina no és cap garantia per sortir de
la pobresa perquè els sous que es paguen no arriben en molts
de casos per poder pagar el lloguer d’un habitatge, no són
suficients per arribar a final de mes.
Vostè ens deia ahir que faran un observatori, ni observatori
ni punyetes!, ens hem de posar a fer feina, a fer cases, però no
observin res, si no està ben observat hem d’anar al metge.
No crec que aquesta situació canviï a curt termini.
FUNCAS, la Fundació de Caixes d’Estalvi, ha anunciat fa poc
que Balears creixerà enguany per davall de la mitjana
espanyola, devers un 2%. La mitjana espanyola serà d’un 2,2,
només tres regions d’Espanya creixeran menys que nosaltres:
La Rioja, Castella i Lleó i Extremadura.
Aquesta pèrdua de productivitat i competitivitat de les Illes
Balears també és evident si la comparam amb la resta
d’Europa. Fa vint anys el nostre producte interior brut era 20
punts per damunt del PIB per càpita mitjana de la Unió
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Europea, estàvem 20 punts per damunt de la mitjana dels
europeus. Ara estam 3,6 punts per davall, per davall.
Què vull dir amb tot això, Sra. Armengol? Doncs que hem
de deixar de mirar les coses amb un tub per mirar-les...,
necessitam mirar-les des d’un altre perspectiva i sobretot fer
feina d’una altra manera. La manera de fer feina de fa vint anys
o deu anys no serveix l’any 2019, les coses han canviat en vint
anys, però també ho han fet els darrers quatre anys que vostè
ha estat la presidenta d’aquestes illes.
Sra. Presidenta, en vint anys hi ha hagut cinc, cinc governs
autonòmics, en els darrers vint anys hi ha hagut cinc governs
autonòmics, tres d’aquests governs, dotze anys, ha governat el
pacte, 99..., 99, 2007, 2015, i dos ha governat el PP, i quan
arribem a vint-i-quatre anys quatre haurà governat el pacte i
dos haurà governat el PP. Doncs, tots som els culpables que
això estigui així, tots, no hi ha herències, som tots.
Vostè avui no és allà mateix on hi era el juny de 2015, ara
fa quatre anys, hi ha co ses que han millorat, li ho puc
reconèixer, ara bé, no tant com vostè i els seus socis ens volen
fer veure, basta agafar el document del pacte de govern que
varen signar la setmana passada i en el primer paràgraf ja
tenim, per a nosaltres, una falsedat, i sé que és fort dir una
falsedat, però la tenim per a nosaltres. Diu: “aquests acords
han permès que la nostra societat avanci cap a la prosperitat
econòmica i que aquesta sigui més compartida, creant
ocupació i distribuint millor la riquesa que es genera”.
Vostè va parlar ahir de l’equitat i justícia social, però les
dades no diuen això, Sra. Armengol, hi haurà gent que viurà
millor ara, però molta més gent viu pitjor. Si ens comparam
amb el 2007, abans de la crisi, ara mateix generam menys
riquesa per habitant que la que generàvem abans i de passada
la repartim pitjor. La desigualtat ha pujat, l’índex de
desigualtat és avui el 37,8%; el 20% de la població més rica,
el 20% de la població més rica té vuit vegades més renda que
el 20% de la població més pobra, el 2 0 0 7 aquests que ara
tenen vuit vegades més només eren 4,7 vegades més. Tenim
més ocupació, però el percentatge de joves que no estudien i
no treballen és més alt que el 2007. Repetesc, a les regions
del rànquing de les regions europees hem baixat 131 escalons
en taxa d’atur de llarga durada, negatiu; hem baixat 79 en atur
juvenil, i 52 en taxa de pobresa, durant la passada legislatura
hem baixat 1 3 escalons en taxa de pobresa, la darrera
legislatura; en taxa de “ninis” dos escalons, i dos en renda
disponible de família.
És cert que Balears ha millorat en alguns indicadors, però
també ho han fet altres regions. Si ens comparam veurem que
hi ha hagut bona mà per a tots, econòmicament hi ha hagut
bona mar, però no totes les tripulacions han aprofitat igual el
vent a favor quan n’hi ha hagut.
Aquests quatre anys passats hem gastat més en
investigació, però altres han gastat encara més. Hem gastat
més en formació, però altres han gastat encara més. Això
significa que hem perdut competitivitat.

Val que ara tenim més de mil professionals sanitaris més
que fa quatre anys, val que tenim 1.100 professors més que fa
quatre anys, però clar, vostè ha tengut 1.300 milions d’euros
més al seu pressupost anual sense que hi hagi millorat la seva
font d’ingressos per part de l’Estat. El seu cap a Madrid, el Sr.
Sánchez, no ha fet res per millorar el finançament autonòmic
i no sé si podrà fer.
Vostè, Sra. Armengol, té més doblers perquè ha recaptat
més doblers dels ciutadans de les Illes Balears, no perquè hagi
vengut ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Sánchez i diguin, “aquí hi ha
més duros”, no; de la cartera de cada un ha sortit més doblers
i d’aquí han sortit els 1.300 milions d’euros que té més
aquesta comunitat. O sigui, aquests 1.300 milions d’euros són
fruit de l’esforç dels ciutadans d’aquestes illes, però ni un
euro més vo stè ha pogut gestionar gràcies a la millora del
nostre finançament. Que per cert, vostè trobava que era urgent
millorar quan governava el Sr. Rajo y, bé, ara també ho diu,
també li he de reconèixer que ho diu, però ho diu un poquet
més fluixet, trob jo, eh?
Ara governen els seus, ara és el moment que demostri el
seu nivell d’influència a Madrid, de posar-los a puesto d’una
punyetera vegada. Aquesta vegada vostè té la sort que el seu
partit governa a l’Estat, bé, de moment, ja veurem ara si canvia
alguna cosa respecte del finançament que ha provocat que les
Balears hagin aportat només en qüestió de solidaritat més de
set..., mil milions a les altres autonomies durant els darrers
deu anys de vigència de l’actual model de finançament.
A mi m’espanta quan hi ha gent que es preocupa de
Catalunya i Catalunya i Catalunya, i jo no som català, jo som
de Balears; jo no som madrileny, jo som de Balears, i el que
voldria és que tothom aquí dins, que representa els ciutadans
de Balears, defensi la gent de Balears i es deixin de Catalunya
i de Madrid, però que Catalunya, Madrid, País Basc o València
saben que volem ser iguals, i menys beneitures que mentre uns
tenen la seva vida arreglada, altres, més de 240.000, estan a
punt d’estar dins el llindar de pobresa. Menys beneitures de
galeries cap a fora i més defensar els ciutadans de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca.
El nou model de finançament ha de respectar el principi
d’ordinalitat per evitar la descompensació actual, no podem
continuar sent la segona comunitat on més impostos es
recapten i la novena a repartir dels recursos del sistema de
finançament de l’Estat; senzillament no pot ser, no pot ser.
Si finalment el Sr. Sánchez és president vostè serà clau i
responsable del que passi amb un nou model de finançament.
No podrà donar culpes a un altre partit, nosaltres li
recordarem constantment aquest tema al Parlament, i creim
que necessita continuar fent feina en el que vostè va dir ahir
d’una gran plataforma social, que jo no sé i tot si hi posaria
qualcú d’un prestigi especial que tots poguéssim estar-hi
d’acord perquè encapçalàs i sabessin a Madrid que no podem
més, que un 21% de persones en risc de pobresa no el té cap
comunitat en tot l’Estat espanyol i la comunitat segona que
aporta més a tot l’Estat no poden estar cecs davant nosaltres
d’un patiment que no fa renou de moment, però que està
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destrossant una societat. Madrid ha de saber que una vegada
per totes el sistema de finançament ha de canviar, que el règim
especial ha de canviar. Nosaltres li ho recordarem, com li dic.
Veig que altres ja no són tan reivindicatius en aquest tema,
és curiós que els seus socis de MÉS no hagin aprofitat
aquestes negociacions d’aquest nou pacte. Reclamar i exigir
un compromís del Partit Socialista, Sr. Ensenyat, d’una
millora de finançament autonòmic, però signat, per escrit, on
vostè havia d’haver agafat tapins, agafar l’avió i anar a Madrid,
i si no és a La Moncloa a Ferraz, que un dels socialistes
firmàs, firmàs que li canviarien el sistema de finançament,
firmàs!, i si no..., jo ho hagués exigit si hagués hagut de donar
suport a la Sra. Armengol, que m’ho podia plantejar. Però jo
ho hagués exigit i si no, no hagués entrat en el Govern. Han
tengut una oportunitat, Sr. Ensenyat, l’han deixada escapar!
Perquè això ho hem parlat aquí, n’hi ha que són nou aquí dins,
però ho hem parlat aquí tantes vegades, tantes vegades. Però
bé, supòs que han estat massa ocupats discutint cadires i amb
quantes conselleries es quedaven. Això és tenir clar quines
són les seves prioritats.
Una altra qüestió és el REB, Sra. Armengol, n’hem parlat
molt d’aquest tema aquests darrers quatre anys. Va tenir el
nostre suport i el de tota la societat civil per dur aquest tema
endavant, el resultat per a nosaltres va ser decebedor, si se’n
recorda vostè era aquí i jo aquí i li vaig dir: “torni-l’hi, tornil’hi”, li continuo dient, torni-l’hi, torni-l’hi, l’ha d’estrènyer
més.
Per a nosaltres les exigències del REB varen quedar molt
baixes, El Pi no està ni satisfet ni content amb el pròleg del
REB, que es va aprovar in extremis per decret llei, perquè és
insuficient i ens continua deixant molt lluny d’una igualtat de
tracte amb la resta d’Espanya. Com he dit, nosaltres no som ni
catalans ni madrilenys ni bascos, però volem tenir les
mateixes eines, així de clar.
Les ajudes a transports de mercaderies estan excloses, sé
que fan feina pel decret de minimis, però el decret de minimis
per a les subvencions i jo parl que si ve farina, o ve aigua, o
vénen cigrons, o ve llet de la península em costi el mateix que
li costaria a un català o a un valencià al port de Tarragona o al
port de Dènia. Vull això, jo crec que en castellà els ho puc dir
i en francès, perquè no sé anglès ni alemany, i a Madrid ho
entendrien. Així de clar. Totes les Illes, especialment
Menorca, Eivissa i Formentera ho necessiten més encara que
Mallorca perquè hi ha una doble i triple insularitat.
Tot això són fets, però ara comença el que nosaltres li
propo sam per a aquesta legislatura. Com li he tractat
d’explicar, la situació ara per ara és molt distinta a la del 2015
i vostè no pot actuar de la mateixa manera que fa quatre anys,
segurament això vostè ho veu i ja ha començat a explicar les
negociacions de reeditar el pacte, cap on podria anar. Ha estat
forta per a nosaltres i ha deixat ben clar als seus so cis qui
mana i fins on poden arribar. Però nosaltres, jo ho dic en un
altre sentit, del tema pacte, vostè sabrà com s’ho farà amb els
seus socis, però del tema important, de com afrontar el futur
de les Illes Balears és d’allò que El Pi avui li vol parlar, de
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com pensam que s’han d’invertir els doblers que li queden
després de descomptar les despeses fixes d’aquesta comunitat,
de com feim perquè la despesa en aquesta comunitat, tan fàcil
dir en despesa social tants de milions, en despesa tal, tants de
milions, que la despesa en aquesta comunitat es converteixi en
una vertadera inversió, la despesa s’ha de convertir en inversió
per als nostres ciutadans.
La nostra posició de sortida ara mateix està dins un context
de creixement, que segurament no tindrem d’aquí uns anys, per
això ara és el moment d’o ptimitzar les nostres inversions,
necessitam invertir per estimular els empresaris, els
emprenedors, els creadors, els formadors, la despesa ha
d’esdevenir inversió.
Necessitam, perquè això sigui així, necessitam que a part
dels seus socis, que els tendran, a part dels seus socis,
necessita un partner més impo rtant, un partner més
important i molt més segur que els que s’asseuran amb vostè
al Consell de Govern i és l’empresariat balear, és
l’empresariat de Balears. És clau aquest partner per a vostè,
si vostè ho sap fer, si consensua amb ells, com va fer amb el
conveni d’hoteleria, el món empresarial d’aquí invertirà. Si
vénen anys de menys creixement, nosaltres haurem generat un
negoci nou i que ens farà resistir millor els desafiaments
globals. Estarem fent força tots plegats per a la creació d’un
model econòmic nou, que vendrà tot sol i tranquil, tots farem
força damunt ell. Nosaltres, El Pi, pensam que aquesta passa
l’ha de donar ja, així podrà implicar empresaris que hauran de
fer fortes inversions. Però sabran que el seu govern els donarà
la mà per acompanyar-los en aquestes fortes inversions.
Avui és possible invertir i l’idoni és invertir per innovar en
tecnologia, però per invertir i innovar, la gent ha de tenir
seguretat i li ha de fugir del cap voler invertir en pedres, en
marbre, en especulació. Però per això, tu necessites generar
aquesta confiança. Si invertim en un negoci nou, modern, de
futur, els treballadors estaran qualificats i les seves
retribucions seran més altes, la qual cosa tendran més
capacitat de poder arribar a final de mes. De què ens serveix
avui un físic molt preparat, però que no té feina i ha de
demanar feina a un supermercat perquè no té una altra sortida
viable laboral? Què ens ha costat formar la darrera tongada a
la universitat de set físics d’una promoció de la UIB, si
després no hi ha feina per a aquesta gent tan preparada? Estam
coordinats amb els que realment han pogut fer quatre duros
aquests darrers 5 o 6 anys i que no tenguin la temptació de no
gastar en pedres i gastar en innovació, en tecnologia, per poder
aconseguir un nou negoci per diversificar la seva empresa,
perquè allà pugui haver-hi dones i homes que amb una
qualificació puguin tenir uns sous millors? Són necessaris els
seus socis, però vostè ha de menester un partner i són els
empresaris de Formentera, els empresaris d’Eivissa, els
empresaris de Menorca i els empresaris de Mallorca.
Sap vostè que hi ha empreses que en seguretat
diversificarien i intervendrien en iniciatives de futur,
connectades amb els nostres formadors, que crearien negocis
nous. El món no avança mai gràcies als que es conformen, el
món avança gràcies als que creuen, als que tenen clars els
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objectius. Intenti crear un compromís social que els englobi
a tots, a tots aquells que volen avançar cap a la sostenibilitat,
cap a la conscienciació de la gran transformació que ens ve
amb el canvi climàtic, en definitiva, a tots els que tenen
aquestes intencions cabdals, clares i que volen adaptar les
seves empreses perquè tots tinguem un futur millor i
especialment deixem un futur millor, perquè no tenim dret de
deixar-lo pitjor. P o dem continuar parlant de la creació de
línies d’ajuda, d’iniciatives que després deixen que el físic,
co m li he dit, faci feina al supermercat, o d’una formació
professional que ha deixat molt que desitjar i que no està
adaptada per les noves necessitats de demandes laborals.
Si continuam per aquesta via de sempre, després no plorem
quan venguin que l’economia es torna refredrar i no haguem
estat capaços d’haver fet un gran pacte social i empresarial
perquè ens agafàs preparats. Necessitam que les empreses de
Balears inverteixin en els seus negocis i que el Govern agiliti
tràmits, paperassa i posi els incentius econòmics allà on les
empreses es comprometin a fer feina i a invertir per a la
modernització, la innovació i la diversificació.
En definitiva, Sra. Armengol, li estic proposant un gran
pacte social empresarial. Si vostè accepta aquest repte,
aconseguirà un vot de confiança del nostre grup amb una
abstenció a la seva investidura, que en qualsevol cas no serà un
xec en blanc, serà un compromís amb les quatre illes, amb tot
el món empresarial, amb una il·lusió d’invertir els doblers del
futur de les empreses de Balears cap una sola direcció, on els
treballadors, les treballadores i el personal qualificat d’aquesta
terra vegi que tots junts intentam generar un negoci nou, que
tengui futur. Ara, que ha rescatat de MÉS la Conselleria de
Turisme, pensam que també és el moment de posar seny en
aquestes polítiques.
Jo li deia de la paperassa, li mostraré dos documents. Són
dos documents amb data de juliol de l’any passat i aquest en el
maig de l’any passat. Dues empreses, una que és una empresa
d’oferta co mplementària i una altra que és una empresa
hotelera. Aquestes empreses duen des de juliol, dia 4 o 5,
resulta que farà dia 5 del mes que ve un any que està pendent
d’un informe, un informe d’un APR, no sé si és d’inundació,
d’incendi, de lliscament, o d’erosió, no ho sé. I després un
altre que és del maig del 18, que és també una empresa..., totes
dues volen modernitzar el seu establiment i resulta que fa una
fa 11 mesos, quasi 12 i l’altra està a punt de fer-ne 12. És un
info rme, totes dues tenen llicències municipals, però els
ajuntaments no li poden donar la llicència perquè realment des
del Govern no s’ha donat l’informe. Per tant, això retarda als
empresaris, el sector turístic es troba amb aquesta qüestió,
canviarà la normativa per fer obres en els establiments
turístics i recuperar la regulació tan necessària com hi havia
de 2010 a 2012, quan governaven vostès i també el PP?, 10,
12. Apostarà per l’augment de categoria de 4 a 5 estrelles. Es
plantejarà abaixar l’impost turístic un 50%, no llevar-lo,
abaixar-lo un 50%. El tot inclòs veurem què passa en quatre
anys.
No ens enganem no es tracta de menys turisme i més
indústria, això són els altres disbarats fantàstics d’aquesta

terra, menos turistas y más industria, no, no, suspesos els
que pensau això. Es tracta de millor turisme i de millor
indústria, el tema és aquest, la clau és aquesta. Però és que
estam desconnectats de la realitat empresarial.
No ens negam en cap moment, Sra. Armengol, a poder
arribar a molts d’acords com vàrem arribar aquesta passada
legislatura. Però li he de dir que en comerç, què vol que li
digui, Sra. Armengol, considera prudent posar un guineu a
guardar el galliner? És conscient que qui va ser responsable de
gestionar aquestes competències, és el mateix partit que
defensava la venda il·legal ambulant? El que va proposar fer
instal·lacions perquè aquesta activitat il·legal es pogués fer
amb tranquil·litat? No es posi nerviós. Sr. Yllanes, eh?, els que
estan nerviosos són els comerciants. Estarem molts vigilants
per defensar la petita i mitjana empresa del comerç d’aquesta
terra, com hem fet sempre.
També estarem molt pendents d’actuacions relacionades
amb els dos grans reptes d’aquesta legislatura: l’habitatge i la
mobilitat.
Sí, sé que en va parlar en el debat d’investidura, però també
en va parlar fa quatre anys en la seva primera investidura i
francament després de quatre anys estam molt pitjor. No sé
què va passar amb aquella emergència habitacional, senyors de
Podemos, emergencia habitacional, sí que sé què va passar,
que no ha quedat ni un punyeter diputat ni diputada dels que hi
havia abans, emergència per a ells. Per tant, parlaven
d’emergència, però si llavors hi havia una emergència, ara no
sé què hi ha. Està clar que no ha sabut, o no ha pogut posar
solució a aquests dos temes tan importants, queixar-se sí, això
sí que ho han fet.
Miri, segons un recent estudi participat per la Universitat
de Barcelona, els pisos de Palma ja costen un 25% més que
abans de la crisi immobiliària, i això només en 10 anys, entre
el 2008 i el 18, Ciutat és la capital de província espanyola on
més ha augmentat el preu de l’habitatge els darrers deu anys,
ja no li parl dels lloguers.
I l’altra gran problema és la mobilitat, hem parlat aquests
anys d’embussos, de saturació, de col·lapse, però què hem fet
a part de donar culpes? Despús-ahir, a les set menys deu, venia
del port d’Alcúdia i entrava dins Palma, set menys deu, no hi
havia un punyeter cotxe de turistes, tots eren nostres, i
estàvem aturats a Alcampo, a les set menys deu, i no hi havia
turistes a les set menys deu, aquests ja es dutxen a aquesta
hora, són al menjador a sopar o als restaurants; som nosaltres,
som nosaltres. I després vostès s’espanten que qualcú no els
hagi votat per la carretera de Campos, no ho cregui, Sr.
Ensenyat, tenia raó vostè, què punyetes la carretera de
Campos! Això són disbarats, deixem que els tècnics facin les
carreteres, deixem que els tècnics...; que no han de ser així de
grosses i han de ser més petites? Mentre no tenguem un
transport públic de qualitat, els cotxes hauran d’anar a qualque
lloc o, si no, els posin taxis els paguin a l’hora que cadascú
vol; és que contam unes milongas que són impossible de fer.
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Passen vint anys i vostès han governat dotze anys d’aquests
vint i li conten històries del PP com si fossin els desgraciats
i culpables, i jo he dit que jo era el primer que som culpable,
i tots hauríem de fer un acte de pensar que som nosaltres els
que ho hem fet malament, to ts, i ho repetesc per segona
vegada.
Bé, no em bastarà el temps, ja m’ho havien dit els meus
companys, nosaltres creiem que la gent està molt farta de
sentir que prometem tramvia a la badia de Palma, a quantes
campanyes electorals ho hem dit això? No sé a quantes. Es
farà de veres en aquesta legislatura, Sra. Armengol? Perquè
nosaltres estam d’acord amb això, però realment estam
d’acord de poder arribar a una ciutat, a un poble o a un altre si
realment aquesta inversió ens du un benefici, que sigui una
inversió, que no sigui una despesa. Necessitam transport
públic, més i millor, sí, però no tenim doblers, no tenim
doblers, Sra. Armengol.
Li vàrem proposar damunt la taula fa quatre anys un pacte
per l’eficiència sanitària, la sanitat és un dels pilars del nostre
benestar, hem d’aconseguir que la sanitat no sigui un camp de
batalla entre partits. Avui m’he espantat un poc perquè ara a la
darrera intervenció ja començaven amb aquest camp de batalla,
hem d’aconseguir tots anar junts, construir i sumar per al bé de
tots. Queda ben clar, queda per endavant molta feina per reduir
les llistes d’espera. Hem recuperat el Decret de garantia de
demora, ara toca fer-ne ús, esper que als de Podemos no els
faci versa això del Decret de garantia de demora, ja sé que
això que vagi una persona que espera fa sis mesos per ser
operat, a vostès sembla que els sap greu que vagi a la privada,
el que els ha de saber greu és que estigui fotut aquell home i
que no l’hagin operat a la pública, amb la qual cosa esper que
qualsevol persona de Balears, que té dret al Decret de garantia
de demora, rebi, en temps suficient, l’avís que pot anar a un
hospital privat a ser operat o a rebre la seva visita! D’això
s’han de preocupar, i estarem molt damunt aquest tema!
És cert que s’han fet avanços, Sra. Consellera, amb
l’estratègia de cronicitat, però hi estarem a sobre per
reivindicar grans plans de prevenció de la dependència de
l’envelliment saludable. En aquest sentit, presidenta, tenim per
endavant reptes ambiciosos i necessaris i em permeti que li
posi d’exemple el projecte nou de Son Dureta, després de
retards diversos sembla que ha aconseguit posar-lo en marxa,
però només el projecte arquitectònic. I si em permet el terme,
perquè si bé és cert que en el projecte hi ha una cartera de
serveis, ens preocupa molt com es gestionarà aquesta cartera
de serveis. Em podrà respondre aquestes preguntes? Tindrà
pressupost per fer-ho? Tindrà professionals necessaris per
fer-ho o pensa concertar la gestió? Els pacients han de ser els
vertaders protagonistes de la història, però també els
professionals sanitaris, ens preo cupa la manca de
professionals a la sanitat, no som un destí atractiu, no pel que
diuen segons quins, per altres qüestions, pel plus d’insularitat;
ens manquen metges i ens manquen infermers, li reconeixem
la feina amb la convocatòria de places públiques, però
necessitam fidelitzar el professional que ja tenim i convertirnos en un lloc prou atractiu perquè la gent vulgui venir a fer
feina.
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Vostè va començar la passada legislatura renegant -acab,
Sr. President-, de la carrera professional per als professionals
de la salut i els esdeveniments la feren recular i comença
aquesta legislatura exactament igual, Sra. Presidenta, recorrent
la sentència de la carrera professional, renegant de nou. Sra.
Armengol, ha tornat, sota el nostre punt de vista, trair els
pro fessionals sanitaris d’aquesta comunitat, els interins;
sabem que són molts doblers, però vostè va inflar pit, tota la
legislatura dient que tornà els drets als treballadors, la carrera
professional també és un dret. No guany més temps, pacti amb
els treballadors, pacti amb els sindicats i pagui aquest deute el
més aviat possible, perquè recordi una cosa: els edificis estan
molt bé, estan molt bé els edificis, són molt necessaris, però
ni curen ni ens cuiden, els professionals són el cor i el motor
d’aquesta sanitat que podem dir orgullosos que és de les
millors del món.
La salut mental en especial, l’atenció infant...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, hauria d’anar acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Bé, idò miri, acabaré i després li parlaré d’aquesta altra
part i de la d’educació i agricultura.
Però, miri, Sra. Presidenta, és tan senzill que si vostè s’ha
adonat que les empreses, perquè això es veu en els bancs,
l’estalvi que hi ha, o... més que l’estalvi, l’aprovisionament de
fons per a inversió que tenen moltes empreses, en aquest
moment l’empresariat, i li va dir la presidenta de la CAEB,
està conscienciat a voler fer un gran pacte per invertir en una
sola direcció; si aquest gran pacte social i empresarial es fes,
la força que podem tenir junts, vamos, és increïble!
I després l’altra qüestió, Sra. Presidenta, vostè s’ha
d’enfrontar al Sr. Sánchez, ja ho ha fet altres vegades, no li ha
sortit malament.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al Grup P arlamentari
Mixt, per començar té la paraula el Sr. Castells, diputat de
MÉS per Menorca.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, i enhorabona a vostè i a la
resta de la Mesa per la seva elecció la setmana passada.
Sra. Presidenta, en funcions, senyora candidata, Sra.
Armengol, d’aquí poques hores s’haurà acabat el gran pols, un
pols i un somni que ha durat vint anys, entre la dreta i
l’esquerra en aquestes illes, per veure qui era capaç d’aglutinar

52

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 2 / 27 de juny de 2019

prou forces, de consolidar una majoria per poder governar
dues legislatures seguides, crec que aquest pols, aquesta
alternança es pot haver donat a molts pocs llocs i, per tant, és
doncs un gran pols polític que ha fet que moltes po lítiques
molt necessàries s’endarrerissin durant molt de temps.
Pos només l’exemple de l’ecotaxa, que abans s’ha dit la
mala anomenada ecotaxa, bé, això per als que l’anomenen
ecotaxa, jo dic ecotaxa perquè em refereixo a la de l’any
2000, ara es diu impost del turisme sostenible, ho dic per a
qui es vulgui donar per assabentat; en el seu moment va ser
totalment innovadora, després, amb la coalició entre els
sectors empresarials més retrògrads i la dreta, van aconseguir
tombar la truita i que aquesta ecotaxa deixés d’existir. I ens
hem hagut de torbar deu anys per poder-la tornar posar; és a
dir, per recuperar el temps perdut, per fer el que els destins
més innovadors turístics ja havien fet, nosaltres, per mor
d’aquesta alternança, d’aquest pols, ens hem hagut de torbar
deu anys a poder-la tornar posar en marxa. I així com en altres
temes hem estat pioners, en aquest tema, a causa d’aquesta
malaurada alternança ens hem torbat molt a posar-nos al dia.
I aquest és el vessant negatiu d’aquest pols que ara s’acaba, que
ara s’acabarà d’aquí molt poques hores, amb la seva reelecció
com a presidenta i, per tant, la possibilitat històrica
d’encadenar dues legislatures seguides de polítiques de
progrés i de polítiques d’esquerres en aquestes Illes.
I això és molt important, és molt important a les Illes
Balears, perquè a les Illes Balears dreta o esquerra vol dir
moltes més coses que a la major part del món, perquè
normalment a la major part del món dreta i esquerra és una
polaritat en la qual a grans trets a la dreta se situen doncs unes
polítiques pensades més en interessos particulars, més
pensades en afavorir el sector privat i, en canvi, l’esquerra,
doncs fa èmfasi en el benestar comú, en els interessos general
i, per tant, en el sector públic. A la major part del món
esquerra-dreta és aquesta polaritat, però a les nostres Illes
esquerra i dreta significa moltes més co ses, significa una
determinada posició i una determinada bel·ligerància sobre els
temes de la llengua, de la cultura i de la identitat del nostre o
dels nostres pobles; significa una postura totalment diferent
en qüestions de territori i de medi ambient, per tant de la
conservació del nostre entorn; significa una política molt
diferent en termes de diversificació econò mica i de creure
realment en què necessitem una economia diversificada i no
només anar-ho dient de boca, mentre, per una altra banda, es
dóna via lliure, que encara ho hem hagut de sentir avui a la
primera intervenció de l’oposició, via lliure a l’únic i gran
sector que és el del turisme.
I també a les nostres Illes dreta i esquerra significa una
determinada posició i una determinada bel·ligerància amb un
terme que a molts llocs no és motiu d’enfrontament, com és
l’educació.
Per tant, amb aquesta intervenció, amb aquesta introducció
el que vull posar de manifest i en el que vull insistir és que a
les nostres Illes dreta i esquerra és una frontera molt rellevant,
és una frontera molt rellevant que ens afecta a tots com a
societat i a la vida de tots i cadascun de nosaltres com a

individus i, per això, he volgut començar aquesta intervenció
fent èmfasi en la importància històrica que té, després de vint
anys, i de fet per primera vegada a tota la història democràtica
de les Illes Balears d’encadenar vuitanta anys -ai, perdó-,
d’encadenar dues legislatures -encara falta pels vuitanta anys,
tot arribarà-, dues legislatures de polítiques de progrés.
I en aquest context, Sra. Armengol, és on se situen els
nostres acords d’investidura, als acords d’investidura abans hi
ha fet referència, amb un punt d’indignació, el Sr. Pérez-Ribas,
que li semblava mentida que es pogués arribar a pactar amb els
menorquins un acord d’investidura, fins i tot ha dit el Sr.
Pérez-Ribas que no érem necessaris, amb la qual cosa, Sr.
Pérez-Ribas, ens ha donat una lliçó d’aritmètica, supòs que la
Sra. Presidenta ja havia fet aquests comptes, i el felicito, i no
passi pena, perquè vostè ja ens ha demostrat les seves
capacitats aritmètiques, no passi pena que per demostrar la
resta de les seves capacitats li donarem cent dies de coll.
En fi, aco rd d’investidura, tenim un acord d’investidura
amb mesures de naturalesa i abast molt diferent, algunes
d’aquestes mesures són d’interès general, afecten totes les
Illes: l’increment de la inversió en educació, la llei de
finestreta única, canvis legislatius per afavorir l’agilitació dels
tràmits ambientals, la concertació de places en centres per
atendre joves amb trastorns de conducte, són polítiques que ha
pactat amb MÉS per Menorca però de les que se’n
beneficiaran tota la societat balear. Perquè nosaltres, i ho hem
dit moltes vegades, no venim aquí a aconseguir coses per a
Menorca, sinó que venim aquí a proposar al conjunt de les
Illes el que nosaltres anomenam el model Menorca, que
creiem que és un model que ha funcionat i creiem que és molt
aprofitable per la resta de les Illes Balears.
I al costat d’aquestes polítiques d’interès general, com no
podia ser d’altra manera, perquè al cap i a la fi som diputats
per Menorca, també, evidentment, com faria qualsevol diputat
a la seva circumscripció, hem inclòs temes que afecten només
Menorca, i no m’hi allargaré perquè després faré referència
als que considerem que són més urgents.
Nosaltres, Sra. Armengol, d’aquí molt poques hores
donarem compliment al nostre acord, nosaltres vo tarem a
favor de la seva investidura i, per tant, d’alguna manera haurem
consumat la nostra part de l’acord, ja no hi haurà marxa enrera;
després ens podem barallar per moltes coses, però la
investidura estarà feta i nosaltres li haurem donat suport i, per
tant, començarà el seu temps, començarà el seu temps i el del
Govern que vostè conformarà molt properament per donar
compliment a aquests acords, per donar compliment
evidentment el Govern amb el nostre suport i amb la nostra
col·laboració i amb la de tota la societat civil menorquina,
perquè, evidentment, no vull donar a entendre que només és el
Govern qui ha d’implementar aquestes polítiques, sinó que,
evidentment, són coses que hem de fer entre tots.
Quatre anys d’entrada semblen molt temps, però vostè sap
molt millor que jo que de vegades quatre anys donen per molt
poc, amb totes les dificultats que envolten la gestió pública. I
per tant haurem de fer via, haurem de fer via perquè es poden
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fer molt curts, i jo, de fet, li volia po sar ja sobre la taula,
perquè evidentment nosaltres volem ser molt diligents amb el
compliment d’aquests acords, bàsicament perquè el temps
passa mo lt de pressa i creiem que hem de fer via, i sabem
també que vostès, evidentment, tenen molts d’expedients molt
urgents damunt la taula i, per tant, la nostra feina serà fer
èmfasi en els acords que té amb nosaltres.
Per exemple, hi ha un dels punts que fa referència a la
distribució per illes de la quota del personal dels equips
d’atenció primerenca, un tema que crec que és molt important,
afecta la política de 0-3 anys, afecta la política d’equitat i, per
tant, una política educativa de futur, amb la qual sap que el
nostre grup hi està molt implicat, i volem que aquesta quota
sigui operativa en el curs 2019-2020, és clar, el curs 20192020 ja ha començat gairebé, per tant és un dels elements que
jo ja l’insto que po sem en marxa aquesta comissió de
seguiment que hem posat, em sembla, en el punt vintè del
nostre acord, perquè puguem veure com es pot donar
compliment a aquest acord.
N’hi ha un altre que fa referència al control de les
emissions de la central tèrmica de Maó, que supòs que vostè
n’és conscient és un tema que en aquests moments genera una
autèntica alarma social a tot el Llevant de l’illa de Menorca.
És evident que aquí no tot es troba a la nostra mà i hem de
comptar amb altres administracions, però crec que hem de
do nar un senya inequívoc de la nostra voluntat de portar el
lideratge i de ser capaços de donar una resposta satisfactòria,
sobretot en termes de transparència i d’informació i de
claredat i de parlar-l’hi clarament a la ciutadania de quins
riscos hi ha actualment i com pensem donar-hi resposta i com
pensem minorar aquests riscos.
I després, finalment, hi ha un altre punt, ja hi he fet
referència, sobre la concertació de places per donar l’atenció
adequada a joves amb trasto rns de conducta. En aquests
moments hi ha famílies que ho passen molt malament perquè
ni l’ib-salut no és capaç de donar-los l’atenció que els
correspon, ni l’ib-salut no és capaç d’assumir les despeses que
suposar donar-los a aquests joves el tractament que correspon,
per tant crec que s’ha d’avançar de forma molt ràpida amb les
gestions per poder concertar aquest servei, perquè el patiment
i l’angoixa d’aquestes famílies em sembla injust i crec que
tenim l’obligació de donar-hi resposta.
Per tant, aquí, ja ho veu, jo li plantejo tres, en tenim 18, jo
li plantejo tres temes en què d’alguna manera és una
oportunitat seva, del seu govern, per demostrar la voluntat i
l’interès a acomplir aquest acord el qual jo, evidentment, no
pos en dubte, però sí que sé que, evidentment, el tren va molt
carregat i jo entenc que són molts temes i, per tant, jo he
volgut fer èmfasi en alguns.
Hi haurà altres moments, és a dir, jo li dic el mes de juliol
ja ens hem de posar a treballar en aquests temes, però hi haurà
altres moments, per exemple molt prest vostès s’hauran de
posar a elaborar el pressupost per a l’any 2020; hi ha altres
compromisos dels que hem signat del nostre acord
d’investidura que tenen una implicació pressupostària evident:
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el centre de recerca en arqueologia de la prehistòria, el
projecte Menorca Talaiòtica, l’Agència de Reserva de la
Biosfera. Per tant, aquí tindrem una altra oportunitat molt
prest per veure l’interès i la voluntat per acomplir, per no
esperar-nos a darrera hora per acomplir aquests acords que
vam signar.
En definitiva, Sra. Presidenta, tenim quatre anys i com no
pot ser d’altra manera serem diligents en exigir una
implementació esglaonada, perquè sabem que no tot es pot fer
alhora, però immediata, immediata dels acords, deixem per a
més endavant el que pugui esperar i posem-nos tot d’una a
resoldre els temes que no admeten espera.
Passant directament ja als temes de la seva intervenció
d’ahir, li he de dir que el nostre grup està preocupat per segons
quina lectura es pugui fer dels acords de Bellver, perquè, des
del nostre punt de vista, destil·la una essència centralista molt
acusada, dels grans projectes que conté gairebé tots es
concentren a l’illa de Mallorca, crec que és un biaix que els
partits que van signar aquest acord haurien d’haver fet un
esforç per evitar, perquè evidentment a la resta d’illes fa molt
mal efecte, no es poden imaginar el mal efecte que fa llegir
els acords de Bellver a la resta d’illes. Concretament, hi ha un
punt que diu “aprovarem una nova llei de consells que els
donarà els instruments per exercir les seves competències en
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears”, en
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears. Les
competències dels consells venen donades per l’Estatut
d’Autonomia i el que hauríem d’intentar tots els que
gestionem la cosa pública i el Govern i la presidenta del
Govern al capdavant de tots és que els consells tinguin els
instruments per dotar-ne les seves competències. Amb això el
que li vull dir és que quan hom té els instruments no necessita
cap col·laboració, entengui’m, la col·laboració sempre és
benvinguda, però el que necessitem és donar els instruments,
perquè la col·laboració que necessitem és tenir els
instruments i quan tinguem els instruments no necessitarem
col·laboració.
Per tant, a mi m’hagués agradat, i a tots els que som
insularistes ens hagués agradat una aposta molt més gran pel
que vostè va dir ahir que, en canvi, sí que subscric
absolutament, vostè va dir “volem que els consells siguin el
govern real de cadascuna de les illes”; doncs, en això ens
trobarà, aquí ens té, jo ja sé que hi ha acords que de vegades se
signen a altes hores de la matinada, per tant jo aquí vull donar
un vot de confiança i m’agradaria que la política que segueixin
sigui la del seu discurs d’investidura i no tal com està escrit en
els acords de Bellver.
Ahir vostè parlava, moltes vegades parlava d’un país, som
un país, i em va fer pensar en aquell famós eslògan, ara que
parlàvem de l’any 99-2000, de quatre illes, un país, cap
frontera; escolti, els eslògans estan molt bé, a mi aquest
eslò gan m’agrada molt, però de les tres coses, dels tres
termes, quatre illes, un país, cap frontera, l’única que és
totalment inevitable i indiscutible és la primera, quatre illes,
la resta ja ho anirem treballant entre tots. Però, per tant, això
no ho podem oblidar mai, no es pot fer política balear sense
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tenir en compte, com jo he dit algunes vegades, per fer també
un eslògan, que les Illes Balears no existeixen, existeix
Mallorca, existeix Menorca, existeix Eivissa i existeix
Formentera i, per tant, crec que tota política balear ha de tenir
en compte sempre aquesta, diguem-li, dura realitat, que som
quatre illes.
Després també un altre aspecte preocupant de la seva
intervenció va ser el que no ens va explicar, que és com pensa
vostè evitar que el Govern de l’Estat afecti negativament lleis
emblemàtiques de la passada legislatura: la Llei de canvi
climàtic, la Llei de residus, la Llei d’avaluació ambiental.
Vostè en el seu discurs en va fer bandera, i a nosaltres
evidentment en això ens té to talment al costat perquè hem
participat en l’elaboració d’aquestes lleis i els hem donat
suport; per això ens preocupa molt que el Govern de l’Estat,
que ja sé que l’Estat té una maquinària burocràtica formada per
advocats de l’Estat i funcionaris d’alta graduació que els és
igual que aquí governin uns o governin uns altres, però bé,
sàpiga..., bé, perdoni, no li he de dir que ho sàpiga, perquè
vostè ho sap perfectament, que molta gent els ha votat
precisament perquè se suposa que vostès tenen la capacitat de
tenir una entesa amb el Govern de Madrid i per tant crec que
vostè aquí ha de posar tot el seu actiu polític i el que pugui
tenir respecte del govern Sánchez per evitar que l’Estat, amb
unes inèrcies funcionarials, posi en risc po lítiques
innovadores com aquella de què parlàvem abans de l’ecotaxa,
i per tant no poden tolerar que de cap de les maneres vagin
enrere.
Com a element positiu del programa, i com que tampoc no
puc parlar molt extensament, vaig estar molt atent a tots els
aspectes de què vostè va parlar de diversificació econòmica.
Vostè -em sembla que és un dels primers apartats dels acords
de Bellver, la diversificació econòmica- vostè hi va fer molt
èmfasi; també va parlar del turisme, i quan parlava de..., a
vegades d’alguna manera pot semblar una mica contradictori,
perquè clar, quan parlem de diversificació econòmica el que
estem dient és que els altres sectors, que gairebé no
existeixen, per dir-ho així, en termes numèrics respecte del
turisme, doncs tinguin un múscul econòmic, un múscul
empresarial, i també un múscul en termes de generació de
PIB, i vostè va trobar una idea amable per casar-ho tot que jo
l’he sentida moltes vegades, que és una mica algunes
d’aquestes idees amables que a vegades necessitem tenir els
polítics per no enfadar ningú; va dir: “Home, és que el turisme
ha de ser un motor d’innovació”. Clar, com que hi ha una cosa
inevitable que és que el turisme té un pes fonamental, crucial
en la generació de PIB a les nostres illes, per altra banda
sabem que volem una economia molt més intensiva en
coneixement, que volem una política de major valor afegit,
home, com ho casem, tot això? Bé, escolti, és que el turisme
serà un motor d’innovació. És una idea amable, Sra. Armengol.
Vostè potser no ho podia dir però jo sí que li ho diré, i és que
hem de tenir molt clar que un turisme de preus baixos i de
salaris baixos mai no serà motor d’innovació, això ho hem de
tenir molt clar, amb això no es pot nedar i guardar la roba, no
es pot anar a la processó i repicar. És a dir, o trobem la manera
de canviar aquest model i avançar cap a un altre model, o mai
no serem motor d’innovació, mai no podrem fer el gir, el gir

que necessitem per no quedar-nos conformats amb el rol que
se’ns dóna dintre de l’economia espanyola, que és aquesta
economia de serveis només orientada al turisme. Si volem ser
altres coses, si volem donar oportunitats de futur a la gent que
estem preparant, als joves que estem preparant gràcies al
nostres sistema educatiu, hem de ser capaços de fer aquest gir,
i per fer aquest gir un turisme de preus baixo s i de salaris
baixos és una rèmora, i ho hem de dir així. Jo entenc que vostè
no ho digui, Sra. Armengol, per això ho dic jo aquí.
I vostè deia “hem de ser valents”, i jo vaig voler entendre
entre línies, quan vostè deia que hem de ser valents, que vostè
volia dir alguna cosa com la que he dit jo. Tal vegada és allò
que es diu del wishful thinking, però m’agrada pensar-ho així.
Si vostè basa el potencial d’innovació i recerca sobre el
sector turístic, Sra. Armengol, és a dir, si no és tal com jo
pens, si la seva valentia no va per aquí i per tant vostè basa el
potencial d’innovació i recerca sobre el sector turístic, li he
de dir, almenys és la meva modesta opinió, que està mal
encaminada. No dic que el sector turístic no innovi i que no
pugui fer la seva petita aportació en termes global d’una
política més intensiva en coneixement, però pensar que el
sector del turisme serà un trampolí de l’economia del
coneixement és un placebo, és un placebo, és pensar-nos que
el sector turístic ens ajudarà a fer una cosa que realment no
ens ajudarà a fer; no per res, és perquè és el tipus de negoci
que no ho fa possible, negoci que jo sempre he defensat
perquè té coses molt positives; el que he criticat és el
monocultiu i els efectes perniciosos que això té sobre moltes
coses. Altres portaveus hi han fet referència i jo no
m’allargaré.
Hem de posar límits a un determinat turisme, entre altres
coses per afavorir l’oportunitat de consolidar altres sectors on
el coneixement sí que és un actiu crític per generar valor, i
això és el que ens donarà competitivitat i ens donarà qualitat
a la nostra societat. I acabaré posant un exemple, un exemple
d’això que estic dient, i que de fet fins i tot li llençaré un cable
en aquest aspecte, en contra del que pugui semblar, que és
Sanifit, aquesta empresa que ha aconseguit una inversió rècord
de 72 milions d’euros, una empresa mallorquina que ha
aconseguit amb una ronda de finançament 72 milions d’euros,
i el conseller delegat d’aquesta empresa, a les declaracions
que va fer, va recordar, escolti, és que a Balears només
invertim un 0,4% del PIB en recerca i desenvolupament. Clar
-ara veurà per què li dic que li tiro un cable-, clar, això sembla
que sigui una invectiva contra el Govern, perquè moltes
vegades l’o posició ho diu, “escolti!, si vostès només
inverteixen un 0,4% del PIB en recerca i desenvolupament”;
i aquí és on ve la meva reflexió: és que la despesa en recerca
i desenvolupament als països que són referents i capdavanters,
Suïssa, Suècia, Dinamarca, Estats Units -hi ha països petits i
països grans-, ho basen en la inversió que fan les empreses. En
tots aquests països el 50% de la inversió en recerca i
desenvolupament el fan les empreses! Els governs no tenen
prou capacitat per fer amb recursos propis aquest esforç. Per
tant quina política hem de fer nosaltres?, hem d’afavorir que
aparegui aquest teixit d’empreses, que aparegui aquest teixit
d’empreses, perquè si no mai no sortirem del pou, d’una
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economia i un mercat de treball intensiu, amb la mà d’obra poc
qualificada, que és el que tenim ara, salaris baixos, baix ingrés
fiscal i molta despesa social.
Aquest és el panorama que tenim, i amb aquest panorama
que tenim, Sra. Presidenta, si no el canviem aquesta comunitat
autònoma és insostenible, perquè tenim molta despesa social,
perquè tenim mà d’obra molt poc qualificada, amb molts pocs
ingressos i molt baix ingrés fiscal. A més a més tenim un
problema a les nostres illes quan se’ns parla del percentatge
de despesa pública en relació amb el PIB; clar, és que el PIB
és molt gran, perquè tenim un sector capaç de generar molta
riquesa, però l’ingrés fiscal és molt petit perquè tenim una
població molt empobrida. Per tant si no som capaço s de
rompre aquest cercle viciós no ens en sortirem.
Per acabar vull dir-li -supòs que ja vostè s’ho imagina- que
per anar avançant en diversificació econòmica -per això he
volgut dedicar la part central de la meva intervenció a aquest
tema, perquè em sembla important, em sembla important
perquè és la palanca- per avançar en diversificació econòmica
i per avançar en educació, que és l’altra cara de la moneda, de
la mateixa moneda, la moneda del futur, del progrés i de la
prosperitat de les nostres illes, crec, Sra. Presidenta, que
probablement som dels aliats més fiables que pot tenir en
aquest parlament.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspon a la Sra. Tur,
diputada en representació de la coalició Gent per Formentera,
PSIB-PSOE, Esquerra Unida de Formentera.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, president, bon dia. En primer lloc vull donar la
benvinguda a la vicepresidenta del Consell Insular de
Formentera, al conseller Sr. Rafa Ramírez, i també al Sr.
Pasto r, que veig aquí entre el públic, i a tot el públic en
general. També, diputats i diputades, bon dia.
Sra. Armengol, avui s’obre una nova etapa a l’hora que se’n
tanca una altra, evidentment. Per part nostra el primer que vull
destacar és el nostre agraïment a vostè personalment, al seu
equip, a tot l’equip de govern, i a tots els treballadors del
Govern de les Illes Balears per la feina feta la passada
legislatura i que avui podem dir que s’acaba. Per tant, gràcies
a tots vostès per la feina i la seva implicació , crec que es
merescut dir-ho i per això li vull traslladar això en primer lloc.
Dit això, gràcies a la majoria dels vots progressistes
dipositats a les urnes el passat dia 26 de maig es ratifica i
legitima aquesta nova edició d’un pacte progressista. Per tant
podem donar continuïtat a un projecte que ha resultat donar
bons resultats, i aquesta continuïtat serà responsabilitat de
diferents actors; d’una banda, els tres socis que conformareu
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el nou govern, és a dir, el Partit Socialista, MÉS per Mallorca
i Unides Podem; i per altra banda, també, és responsabilitat
d’aquells que donarem suport d’alguna manera d’una forma
més externa, en aquest cas MÉS per Menorca i la coalició que
represent, Gent per Formentera, Socialistes de Formentera, i
també Esquerra Unida de les Illes Balears, els quals
treballarem des del Grup Mixt per fer possible que es
materialitzin els acords que duim respectivament en programa
i que hem pactat amb vostès, però també en general tots els
acords que hi ha dins aquest pacte de Bellver; en el nostre cas,
des del respecte a l’acord d’investidura, al qual ens hem
compromès, però també amb la deguda independència pel que
fa a la iniciativa política i amb el rigor necessari pel que fa a
l’acció de control. Tot això ho farem amb esperit constructiu
per fer possibles els projectes que millorin la qualitat de vida
dels ciutadans de les nostres illes i, en particular, els del poble
de Formentera.
Així mateix m’adreç als grups de l’oposició, que també
assumeixen una gran responsabilitat a l’hora de vetllar per
l’interès general de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca,
i als quals també deman des d’aquí una feina activa que vagi
més enllà del control al Govern en resposta a les necessitats
més elementals de la nostra ciutadania i el respecte a les
nostres característiques identitàries, a la nostra cultura, a la
nostra llengua pròpia, generadora activa de salut, al contrari
del que pensen alguns i, en general, al nostre patrimoni
material i immaterial.
Tots quants som tenim una gran responsabilitat i està clar
que no podem perdre ni un minut a partir d’avui mateix per
començar a fer feina. Per això, Sra. Armengol, ara sí que
m’adreç a vostè directament per expo sar quines són les
prioritats del poble de Formentera, a les quals es deu aquesta
diputada, i a les quals també es deu i es deurà el Govern que
resulti d’aquest nou pacte.
D’una banda volem que aquesta legislatura sigui la
legislatura de l’impuls a l’oferta d’educació pública a la nostra
illa; no podem, no volem i no permetrem seguir quedant a la
cua en l’oferta de formació; aquesta situació no és justa per al
nostre poble i és contrària als principis d’equilibri territorial
i igualtat socials que emanen de l’Estatut d’Autonomia.
Vetllarem perquè s’iniciïn d’immediat les obres del CEIP i
l’escoleta infantil de Sant Ferran, perquè es compleixin els
aco rds del pacte per l’educació infantil en edat 0-3. Volem
que concretin quan ampliaran les dependències de l’IES Marc
Ferrer per fer possible l’ampliació de la seva oferta formativa.
Volem que els estudis professio nals de música i dansa es
puguin cursar al Conservatori de Formentera amb els recursos
materials i humans adequats i que li són propis. Volem que
compleixin el seu compromís per ampliar de forma
substancial l’oferta de formació professional, i que impulsin
un sistema de beques que tengui present la triple insularitat
que pateixen els estudiants de Formentera. Així mateix no
podem permetre que Formentera sigui l’única illa que no
compti amb l’oferta de batxillerat artístic presencial en
l’àmbit dels estudis de secundària.
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I ja per acabar aquest bloc d’educació pensam que en
matèria educativa queda un darrer tema per assenyalar, i no per
això menys important. Vostè va parlar ahir de l’impuls a la
primera llei educativa de les Illes Balears; aquest és també un
dels acords del nostre pacte, i l’encoratjam perquè aquesta
sigui la primera de les iniciatives legislatives que el Govern
traslladi a aquest parlament, perquè la puguem debatre a
consciència, amb la tranquil·litat deguda, amb respecte a allò
que ens hem compromès a fer en l’àmbit del Pacte per
l’educació, amb el temps necessari i amb el consens màxim
entre els grups, un objectiu clar, per tant, de fer d’aquesta llei
la més destacada de la legislatura.
A co ntinuació, Sra. Armengol, li parlaré de transport
públic. Vostè en la seva intervenció d’ahir va fer una ampla
referència... i importància a les polítiques de mobilitat
sostenible que nosaltres també subscrivim. Amb el nostre vot
favorable contribuirem a fer possible totes les accions que
contribueixin a millorar el transport públic d’aquestes illes.
Ara bé, també li he de dir, Sra. Armengol, que tenc la sensació
que vostè va passar de puntetes per la qüestió del transport
marítim, que sé que no és fàcil i per això tal vegada costa de
concretar. El poble de Formentera no està per gestos, perquè
duim esperant aquests gestos des de l’any 2010, quan es va
aprovar la Llei de transport marítim, i ara és el moment de fer
una acció decidida per aprovar aquest famós decret que ha de
regular el transport marítim entre illes i que afecta d’una
manera tan substancial l’illa de Fo rmentera. Els usuaris
d’aquesta línia depenem absolutament d’aquest transport, i
vostè ho sap, i volem que d’una vegada per totes el govern que
resulti a partir d’avui i després de la votació que es durà a
darrera hora entengui que per als ciutadans de Formentera el
nostre transport públic és el transport marítim, i és el més
elemental i del qual no podem prescindir de cap de les
maneres.
Per altra banda en aquest parlament fa pocs mesos vàrem
aprovar una llei pionera a l’Estat espanyol, de la qual crec que
vostè també pot estar molt orgullosa; és una llei que habilita
el Consell Insular de Formentera a establir limitacions perquè
en els mesos d’estiu hi hagi un control so bre l’entrada de
vehicles. Aquesta llei també, però, estableix que hi haurà la
creació d’un fons econòmic perquè es puguin desenvolupar
altres mesures complementàries que van més enllà de la
limitació estricta de l’entrada de vehicles, i per tant esperem
que el seu govern es comprometi que a cada pressupost anual
hi hagi una dotació adequada per complementar aquest fons i
perquè aquest fons realment serveixi de motor de
transformació, i perquè Formentera pugui ser un veritable
exemple de transformació del transport públic.
Ara parlaré de salut. En matèria de salut vostè tendrà el
nostre vot favorable a la seva investidura, Sra. Armengol, però
també volem dir que serà un nou vot de confiança, perquè
aquesta vegada sí des de l’Ibsalut s’incrementin les dietes que
perceben els malalts i acompanyants que es desplacen fora de
la seva illa de residència. No pot ser que es perpetuï aquest
model de doble penalització que pateixen els residents de
Formentera, perquè hi ha una primera penalització pel fet de
traslladar-se a rebre tractament mèdic fora de la nostra illa,

però després hi ha una segona penalització que és el fet
d’haver de fer front a unes dietes, o a unes despeses, millor
dit, que no es poden veure compensades de manera justa i
adequada amb les dietes que després abona l’Ibsalut. Per tant
aquí els deman que s’ho prenguin molt seriosament i que
realment facin una dotació pressupostària que permeti
compensar aquestes despeses, que són una càrrega greu per a
les famílies que surten fora de l’illa per rebre tractament.
Pel que fa a les polítiques d’habitatge em permetrà que me
mostri un poc escèptica, Sra. Armengol. La legislatura passada
vàrem impulsar un nombre important de propostes adreçades
a millorar l’accés a l’habitatge a Formentera, però
malauradament el seu govern no va estar a l’alçada en la
resposta. Desitjam que aquesta vegada sí facin un canvi de
rumb. La fórmula per garantir un habitatge digne no pot
recolzar-se només sobre la fórmula tantes vegades per vostès
repetida de construir habitatge social; saben perfectament que
aquesta fórmula no s’ajusta per igual a totes les Illes, i a més
tendrà més impacte mediàtic que real, o aquest és el nostre
punt de vista. Per favor, apliquin-se en les mesures
transversals i, sobreto t, hi treballin des de tots els àmbits
possibles, pensant en els col·lectius més vulnerables i sempre
de la mà dels consells insulars.
Hi ha molts altres punts en els quals treballarem, però vull
posar l’accent en el medi ambient, perquè és un distintiu de la
feina que hem fet com a grup parlamentari els darrers quatre
anys i ho seguirà essent el temps que siguem aquí. La
legislatura que tot just es tanca ha estat caracteritzada per
haver-se aprovat mesures molt valentes de protecció del medi
ambient; aquí també els don l’enhorabona a tots i d’una manera
especial al conseller Vicenç Vidal. Prohibició de party boats
en espais marins protegits; Decret de protecció de la
posidònia; noves reserves marines; nous parcs naturals;
ampliació del Parc Nacional de Cabrera; recuperació de
dotació econòmica, de personal i de recursos materials als
espais naturals protegits; ampliació sense precedents dels
mitjans de vigilància del fondeig; aprovació del projecte de
llei per prohibir les prospeccions petrolieres a la mar balear;
Llei de residus, Llei de canvi climàtic i un llarg etcètera. Sra.
Armengol, he fet aquest resum expressament perquè a la seva
intervenció d’ahir vaig trobar a faltar que aprofundís un poc
més en aquests temes tan importants. Podem comptar amb el
fet que el seu govern seguirà treballant en la mateixa línia? Es
comprometen a fer possible la regulació del fondeig a
l’Estany des Peix? Crearan noves places de tècnics i vigilants
perquè el Parc Natural de Ses Salines es pugui gestionar com
perto ca? Quin pla d’acció té per fer front a la remodelació
integral de les xarxes de depuració, dessalació i tractament
d’aigües? Es compromet a desenvolupar plenament el Decret
de protecció de la posidònia? Recordarà al Sr. Sánchez que és
el moment que el Congrés tramiti la llei que ha de prohibir les
prospeccions i d’aprovar la creació del primer parc nacional
marítim del Canal de Mallorca? Es compromet també que el
seu govern desenvolupi plenament el Decret de protecció de
la posidònia?
A partir d’aquí, com he dit inicialment, avui s’inicia un nou
cicle; ens trobam davant d’una fita històrica perquè avui, per
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primera vegada, assistirem a la conformació d’un segon pacte
de progrés consecutiu. Em complau i m’honora pensar que la
coalició que represent i que el conjunt de vots progressistes
de Formentera hi contribuiran d’una forma important. Li
demanarem que tant des del govern que vostè liderarà com des
dels grups parlamentaris treballin amb humilitat, amb voluntat
de diàleg, amb respecte als acords amb els quals ens hem
compromès, i també amb la deferència deguda cap als grups
més petits, i que avui serem decisius per fer possible la seva
investidura. Li deman que perseveri en la negociació del REIB,
perquè totes les illes puguin veure satisfetes les seves
necessitats en funció de les seves característiques. Treballi
per aquesta reforma de la Llei dels consells que, com vostè ja
va anunciar, tendrà en compte les característiques de
Formentera.
Ja acab. Contribueixi a través del seu partit perquè
Formentera pugui comptar el més aviat possible amb una
senadora o un senador propi. I, en definitiva, Sra. Armengol,
no deixi de treballar de prop i a bon ritme pel poble de
Formentera en compliment dels nostres acords, i arribarem a
bon port quan arribi el final de la legislatura.
Finalment li desitj sort, bona feina i la fermesa deguda per
po rtar endavant el projecte que haurà d’encetar els propers
quatre anys. Gràcies per la seva atenció i molta sort.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i senyors
diputats. Em permetran que el primer que faci sigui agrair
poder representar el meu grup en aquesta sessió d’investidura
per anunciar el vot favorable a la candidata a la Presidència del
Govern Francina Armengol. És un honor i un orgull compartir
aquest moment històric per al P artit Socialista de les Illes
Balears, i és que na Francina Armengol ha fet història; en va
fer el 2015 quan va trencar el sostre de vidre convertint-se en
la primera dona presidenta del Govern de les Illes Balears,
amb la importància que això té per a les nines, per a les dones
i per a la societat en general; i en farà si aconsegueix avui el
suport majoritari d’aquesta cambra, trencant un altre sostre
com és el d’una única legislatura, tenint l’oportunitat de
governar durant vuit anys consecutius i consolidar totes les
polítiques de canvi iniciades el 2015, una fita inèdita fins al
dia d’avui.
Segons estableix el nostre Estatut d’Autonomia, la
presidenta ha de ser escollida d’entre els membres del
Parlament, prèvia consulta amb els portaveus designat amb
representació parlamentària, només el Grup Socialista ha
presentat candidatura a la presidència del Govern, i ho fa des
de l’aval de les urnes les quals ens varen enviar un missatge
clar el passat 26 de maig: liderar les polítiques i el futur de la
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comunitat autònoma. 116.496 ciutadans i ciutadanes han
dipo sitat la seva confiança i expectatives en el Partit
Socialista, gràcies al seu suport som la primera força política,
un partit arrelat a les quatre illes, amb un suport socials que
volem eixamplar. Les urnes ens legitimen per liderar amb
humilitat, generositat i determinació els propers anys.
El Partit Socialista va sortir reforçat dels passats comicis,
som de nou diputats i diputades, companys i companyes que
afrontam amb responsabilitat, il·lusió i compromís amb la
justícia so cial i les persones més vulnerables aquesta nova
legislatura. Així, amb el suport de la ciutadania i des de la
capacitat d’entesa amb les diferents forces polítiques
d’esquerres, hem traçat el projecte de govern al qual animam
als diferents grups a sumar-s’hi, per tal de fer d’aquestes illes
unes illes més pròsperes i justes.
Del resultat electoral ha quedat un parlament molt plural
on som representats vuit grups polítics, és el reflex de la
diversitat de la nostra societat; amb alguns tenim més afinitats,
d’aquí que pactem programa de govern o d’investidura; amb
altres tenim visions més diferents, amb altres contraposades,
però sempre és possible arribar a qualque punt en comú, n’hi
ha que són a les nostres antípodes ideològiques i representen
tot allò que volem combatre.
Queda palès i reflectit, més enllà de percepcions
distorsionades d’algun grup que, malgrat ser emergents, ja
tenen crisis d’identitat profundes, després de tots els viratges
que han fet, que hi ha dos grans blocs polítics, dues maneres
d’entendre la societat, la política, l’economia, els serveis
públics, la convivència, la cultura o la llengua. El Grup
Socialista té una extensa experiència de pactes, quan al
conjunt del territori s’han configurat parlaments de pluralisme
moderat o polaritzat, a Balears duem dues dècades, per ser
exactes, d’avantatge en la gestió d’aquesta pluralitat a través de
l’acord.
Podem afirmar que el panorama estatal s’ha balearitzat o
el que és el mateix, que la pluralitat ens ha donat el mandat de
la negociació, els pactes, els consensos, tal i com es produïa
des de fa temps a altres indrets d’Europa.
Na Francina Armengol va obrir un temps nou per a les Illes
Balears i ha treballat amb honestedat, generositat i solvència,
es tracta ara de continuar aquest projecte. La candidata a la
investidura és una dona compromesa, valenta, propera,
empàtica amb la gent i els seus problemes, és una bona
negociadora, capaç d’arribar a consensos i de liderar el seu
equip, ha demostrat que es creix sempre en les dificultats.
Molt llunyana queda l’època del despotisme, del rodet i de la
utilització de la crisi com a coartada per retallar els serveis
públics de l’estat del benestar, drets i llibertats, del projecte
neoliberalitzador de la dreta; s’ha acabat l’època de la
crispació social i de les protestes de les onades verdes, blaves,
blanques i negres. Malauradament, encara a dia d’avui llegim
portades als diaris que ens retrotreuen a una època infame de
corrupció política que ens avergonyeixen com a societat.
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Els socialistes reivindicam una altra manera de governar,
des de la justícia social, la igualtat, la llibertat, posant les
persones primer i l’economia al servei de la vida, no a
l’inrevés. Les formes també són importants, fonamentals diria,
a pesar de les estratègies de crispació de la dreta les quals
pretenen anestesiar i deixar en xoc la ciutadania, la gent ja està
farta de renou, la societat vol diàleg, consens, que siguem
capaços de posar fil a l’agulla per solucionar els grans temes,
que siguem constructius, i això ho han tengut molt en compte
a l’hora de dipositar el seu vot. A dia d’avui, allò que és
veritablement revolucionari és, precisament, la moderació.
La candidata té en el seu històric lideratge, saber fer i
compromís amb les Illes Balears, ha fet una bona gestió dels
doblers públics i hem tengut resultats històrics en turisme,
ocupació, salaris i millora de la qualitat de la feina.
(Alguns aplaudiments)
Tot això, malgrat la reforma laboral que ha precaritzat les
relacions laborals i ha empobrit els treballadors i
treballadores pretenent competir des de la devaluació salarial.
Na Francina ha demostrat que és possible enfortir i dignificar
els serveis públics i això no és greix, com ha qualificat avui
mateix el portaveu del Partit Popular, sinó serveis essencials
per garantir les condicions de vida dignes de les persones. La
Sra. Armengol ha de ser investida presidenta perquè la seva
valentia i capacitat dóna resultats, la record perfectament, i
llavors era una rara avis parlant obertament als fòrums
econòmics de la necessitat de pujades salarials dels
treballadors i treballadores de l’hostaleria; a dia d’avui aquesta
comunitat té un conveni d’hostaleria que és un referent per a
la resta d’Espanya. L’hem vista defensar davant del president
del Govern el reconeixement de les malalties professionals de
les cambreres de pis, reconeixement que ha arribat de la mà de
Pedro Sánchez, amb la inclusió d’una part molt important de
les malalties musculoesquelètiques. I des d’aquesta tribuna
vull destacar que, gràcies a la violència del Govern, les kellys
han tengut una sentència històrica que evitarà abusos en les
seves càrregues de feina.
Francina Armengol ha estat ferma en la defensa de la
sanitat pública i universal en tornar la targeta sanitària a les
persones més vulnerables, acabant amb l’a p artheid sanitari
imposat pel Partit Popular i per garantir un dret humà bàsic,
com és el dret a la salut, acabant amb copagaments
farmacèutics a pensionistes. Una dona que concep el
feminisme com a un motor del canvi social i que l’ha exercit
en la composició del Govern, en les polítiques i en el
pressuposts i en el compromís pressupostari; una dona que
somnia i que mai no es cansa de somniar i que ens contagia a
tothom, amb una societat més tolerant, més solidària, més
diversa i que respecti sempre els drets humans.
Estic convençuda que davant els reptes ambientals que
tenim i de millora del nostre sistema de finançament i la part
fiscal del règim especial de les Illes Balears, la Sra. Armengol
els defensarà amb força i valentia, com ho ha fet sempre. Els
acords pel canvi varen ser una brúixola que ha marcat el camí
d’aquests anys, amb un alt grau d’acompliment dels

compromisos adquirits i, per tant, d’acompliment de la paraula
donada la qual cosa en política és fonamental: que els
ciutadans i ciutadanes puguin fer el fast chek d’allò que has dit
i d’allò que realment has fet.
La investidura que avui es produeix parteix d’un acord amb
MÉS per Menorca i Gent per Formentera i d’un nou full de
ruta com són els acords de Bellver, amb MÉS Mallorca i
Unides Podem, un programa de govern actualitzat que recull,
des de l’experiència i la distància necessària, les noves
polítiques per anar una passa més enllà i aprofundir en la feina
feta, com també per consolidar el nostre projecte social. Un
full de ruta compartit el qual plasma tota la feina que hem
desenvolupat des del Partit Socialista aquests mesos, primer
amb la nostra conferència política, participada amb la societat
civil, i amb el programa electoral, reflectit en un 95% als
acords de Bellver. Un programa de govern al qual poden
accedir els diputats i diputades, qualsevol ciutadà i ciutadana
pot accedir a aquest programa, és transparent, públic i notori,
sense clàusules que ometin informació a la ciutadania, perquè
si el teu pacte és inconfessable és que directament es tracta
d’un frau.
(Alguns aplaudiments)
Avui atorgam la confiança a Francina Armengol i ho fem
perquè és la candidata idònia, no només per a aquest grup, sinó
també per als ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes que
ho confirmaren el 26 de maig i volen que lideri un nou temps
de progrés. Donam llum verda a un programa de govern per
millorar la vida de les persones que les situen en el centre de
l’acció política i que mira de cara, sense autocomplaença, els
principals problemes dels ciutadans i de les ciutadanes,
convertint-se en prioritats de legislatura.
Les directrius que ens exposaren ahir prioritzen les
principals accions polítiques a desenvolupar els propers anys,
un projecte de continuïtat i consolidació que ha de permetre
créixer i compartir millor la riquesa generada, amb feina de
més qualitat i millors salaris, més progrés social amb més
drets i reforçament dels serveis públics essencials. La crisi
eco nòmica dels darrers anys va arrossegar moltes coses i
vivim una veritable crisi de desigualtat on els rics són cada
vegada més rics i els pobres cada vegada són més pobres; es
va trencar el contracte social i reconstruir-ne un de nou és
possible amb una aliança global de les forces
socialdemòcrates i de progrés.
Afortunadament, no només a Balears bufen temps de canvi,
sinó també a la resta del país i a tota Europa. I és que és una
disfunció total que els fills o filles heretin la pobresa dels
seus pares, que néixer a una família de recursos més limitats
et pugui condicionar acadèmicament la teva salut o les teves
oportunitats, són les polítiques socialistes les úniques capaces
de trencar el determinisme social, garantir la igualtat
d’oportunitats que el mercat per se mai no dóna si no existeix
un estat del benestar fort, redistribuïdor i garant dels drets de
ciutadania, protector de les persones més vulnerables.
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La candidata ha exposat els eixos estratègics del seu
programa de govern i ho ha fet de manera rigorosa i detallada,
la veritat és que no esperàvem gaire treva de les forces
conservadores i reaccionàries d’aquesta cambra, que avui han
tornat reiterar el seu programa electoral, per cert, rebutjat pels
ciutadans i les ciutadanes, lluny de fer l’autocrítica necessària
fan seva la màxima de Jean Paul Sartre “L’infern són els
altres”.
Entrant a desgranar els objectius, l’objectiu polític número
1 és la modernització de la nostra economia i compartim que
aquesta ha d’anar per la via de retenir el talent, per la
innovació, la recerca, la investigació científica, impuls i
prestigi de la formació professional, i això és una demanda
compartida per sindicats i patronal. La modernització de les
zones turístiques madures, el desenvolupament del Pla
d’indústria, en definitiva, una aposta per allò que ens ha de
donar valor afegit i que ens ha de permetre créixer des de
fonaments diferents.
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En matèria de salut, l’estratègia de la cronicitat permetrà
ampliar i millorar la xarxa d’atenció en centres de referència,
com seran el nou Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses o
el futur de Felanitx. L’increment de la cartera de serveis, com
l’atenció bucodental o la gratuïtat de les vacunes
recomanables, permetrà garantir la igualtat d’oportunitats
entre la població que té més dificultat.
Celebram, per una altra banda, que es pugui fer la revisió
de concerts, com ja s’ha fet aquesta legislatura, per fomentar
l’autonomia de la xarxa pública; reforçar l’atenció de les
persones dependents suposa un compromís de posada en
funcionament de noves residències, així com centres de dia i
programa per tenir cura dels cuidadors o, millor dit,
cuidadores, perquè més del 90% só n dones, dones que,
gràcies al Govern d’Espanya, de Pedro Sánchez, han pogut
recuperar la cotització a la Seguretat Social que el Govern de
Mariano Rajoy els va llevar.
(Alguns aplaudiments)

Una economia sostenible que pivoti envers la preservació
del medi ambient, fent les reflexions assossegades i
necessàries que calguin respecte del model, però que també
girin al voltant de la sostenibilitat social i laboral per garantir,
repartir millor la riquesa i millorar els sous i condicions
laborals dels treballadors i treballadores, una sostenibilitat
entesa des de diferents vectors.
Compartim amb vostè la convocatòria del pacte per
l’ocupació i competitivitat que s’ha de convocar el mes aviat
possible per començar a parlar ja d’aquestes qüestions tan
fonamentals.
El segon eix del programa de govern té a veure amb la
modernització de les institucions, que aquestes facin els
tràmits més fàcils a la ciutadania, a empreses i a entitats. Ha
plantejat una futura llei de consells que permeti acotar millor
la col·laboració institucional i ha definit la necessitat
d’aprovar durant aquest mandat un nou finançament autonòmic
i la part fiscal del règim especial, com a condicio ns
necessàries per fer que les empreses siguin més competitives
i els serveis públics es trobin millor dotats i tenguin més
excel·lència, i és que sense els recursos no es poden donar els
serveis que els nostres ciutadans i ciutadanes es mereixen.
El tercer eix de govern són un bons serveis públics i de
qualitat i és que un estat del benestar es mesura pels seus
serveis públics, pels seus estàndards de qualitat i la seva
oferta, per això compartim la seva aposta per l’educació: més
infraestructures educatives les quals veurem en marxa aquesta
legislatura, perquè les coses requereixen planificació, i el
compromís per a l’extensió de la gratuïtat a l’etapa 0-3 anys,
una etapa que té un fort component de compensació de les
desigualtats socials a més d’afavorir el desenvolupament
cognitiu, afectiu i emocional dels nins i nines. Amb l’objectiu
de cobrir el 0-3, també volem abastar fins als 18 anys les
primeres matrícules universitàries i incentivar l’accés a
l’educació superior amb el retorn social i eco nòmic que
aquesta aposta té.

L’atenció domiciliària, que ha tengut molt bona acollida
durant aquests anys, també és una via a tenir en compte i
complementar durant els propers anys, que hi ha gent major
que té cert grau d’autonomia i que s’estima més quedar a ca
seva i ser atès amb unes bones prestacions i serveis.
Els objectius de desenvolupament sostenible, de pobresa
infantil zero, avui també s’ha comentat, el 2023, ens
interpel·la èticament com a societat i hem de posar tots els
instruments en marxa per fer-ho possible. Ara, hem de tenir
present que la pobresa dels nins i nines és la precarietat
laboral o pobresa dels seus pares, per això totes les iniciatives
de polítiques actives d’ocupació o com la renda social
garantida van en la direcció adequada.
Les polítiques de mobilitat són imprescindibles, s’ha fet
molta feina, tenim bases posades i el nou contracte ha de
permetre més rutes i freqüències per poder competir amb el
transport privat, perquè si volem que la gent agafi el transport
públic necessitam que sigui àgil, econòmic, còmode i per aquí
sembla que van les coses, que la integració tarifària permetrà
cohesionar tota la xarxa; connectar Palma amb els punts
neuràlgics, com el Parc Bit, Son Espases, l’aeroport, és
fonamental, així com l’augment de la xarxa ferroviària a
Mallorca o la connexió aèria de Menorca amb Barcelona amb
preus màxims fixats o estudiar connexions de la resta d’illes,
així com garantir que el descompte de resident beneficiï
realment al resident o que l’Estat bonifiqui el 75% del
transport marítim entre illes.
Un altre dels o bjectius del seu programa de govern és
l’habitatge, per convertir l’accés a l’habitatge en un dret de
ciutadania i en el cinquè pilar de l’estat del benestar. Vostè ha
expressat molt bé que l’accés a l’habitatge no és un problema
de ciutadans amb risc d’exclusió so cial, sinó que és un
problema generalitzat dels ciutadans i de les ciutadanes, i això
ens ha de fer reflexionar, no només sobre les bombolles
especulatives del mercat immobiliari i de lloguer o de l’efecte
de la turistificació de les ciutats, sinó també de l’enfonsament
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econòmic de les classes mitjanes i populars durant la crisi
econòmica la qual és fonamental remuntar.
Celebram que sigui de prio ritat màxima el Decret de
mesures extraordinàries per posar a disposició habitatge
social a preu de lloguer, la compra pública d’habitatge allà on
sigui complicat l’accés al mateix per manca de sòl urbà
urbanitzable que es prioritzin els col·lectius vulnerables amb
tot l’acompanyament tècnic i jurídic en els casos de
desnonaments, l’impuls de cooperatives amb cessió d’ús,
mesures fiscals o la posada en marxa de l’Oficina d’Habitatge
per detectar i captar habitatge buit, així com l’Observatori de
Preus el qual permetrà recaptar dades i proposar mecanismes
per controlar els preus.
Hi ha experiències de diferents ciutats del món que poden
ser interessants per poder ajustar aquests preus a la capacitat
de renda de la població i garantir l’accés a l’habitatge, per una
banda, i evitar la gentrificació i expulsió dels veïnats de
determinades zones per impossibilitat de pagar els preus de
lloguer. I dir que des del Partit Socialista no acceptarem cap
lliçó ni una d’aquells que en el pitjor moment de la crisi el que
varen fer va ser vendre sòl públic i eliminar els ajuts, com els
que tenien els joves de renda d’emancipació, per poder fer
front a l’accés a l’habitatge...
(Alguns aplaudiments)
El projecte de futur és un projecte feminista, que té
present a la meitat de la població i que vol corregir les
desigualtats estructurals en l’accés al mercat de treball, la
precarietat laboral femenina, les dificultats de conciliació o
la manifestació de la desigualtat més extrema, com és la
violència de gènere, la violència masclista, que és la violència
estructural que pateixen les dones pel fet de ser dones i que
representen un acte de dominació patriarcal dels homes cap a
les dones. Aquí, senyora candidata, compartim que no podem
donar ni una passa enrera en els drets de les dones, ni en la
conceptualització, ni en les polítiques que es facin des del seu
govern, com ho ha demostrat aquests anys amb el pacte social
contra les violències masclistes i amb una aportació
extraordinària per part del Govern d’Espanya per als propers
anys.
Aplaudim l’aposta per la conciliació, pel control horari,
per les hores extra, per a la racionalització horària, així com
l’obertura dels centres escolars després de classe per garantir
la conciliació de les famílies, a la vegada que els nins i les
nines estan en entorns segurs. Això sí que és política de
família.
A un dia de la celebració de l’orgull LGTBI, cal continuar
treballant per eliminar l’LGTBI fòbia de les aules i de tota la
societat, garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transexuals i intersexuals i continuar desenvolupant la llei que
vàrem aprovar la passada legislatura.
Les nostres illes han de ser terra d’acollida davant del
drama de la Mediterrània i la crisi dels refugiats. Per això
valoram les seves paraules de defensa dels Drets Humans.

Un poble culte és un poble amb futur i cal estar devora dels
nostres creadors culturals i invertir en el suport a la promoció
i apropar la cultura en general a la ciutadania.
Va enumerar un seguit de projectes culturals d’interès, el
Centre de Fotografia Antoni Catany, el projecte de Sindicat de
Felanitx, la seu de l’Orquestra Simfònica a Palma, la Caixa de
Música a Eivissa, el Centre de Recerca de Menorca Talaiòtica
o el Museu de Formentera, que són projectes que reforçaran
la cultura. L’Institut d’Indústries Culturals ha de servir també
com un instrument dinamitzador dels nostres productes i per
donar més dinamisme al sector.
Per últim ha fet referència a la lluita contra el canvi
climàtic, una tasca que no podem deixar per a demà, perquè
sinó serà massa tard. Hem sobrepassat tots els límits, encès
totes les alarmes. Des de 2008 estam per sobre de la capacitat
de regeneració del planeta. Hi ha una imminència planetària
que és la catàstrofe ecològica, l’esgotament dels recurso s,
l’augment de la temperatura, les pandèmies, el creixement de
la demanda d’aliments, un major risc nuclear, conflictes per
acaparar aigua, menjar, entre molts altres conflictes socials.
Davant d’aquest escenari tenim dues opcions: topar-nos-hi
de cara o canviar, aquest és el quid de la qüestió. Tenim feina
avançada com són les dues lleis capdavanteres i valentes, amb
l’objectiu de fer de les nostres illes el 2050 unes illes lliures
de combustible fòssil, reduir en una dècada un 40%
d’emissions contaminants, evitar els plàstics d’un sol ús i
aconseguir reciclar millor i aprofitar millor l’aigua, amb tota
la inversió necessària que ha fet esment d’infraestructures
hidràuliques, a través del règim especial, com de les que ja es
financen directament a través de l’impost de turisme
sostenible. Cal desterrar l’amenaça de les prospeccions
petrolieres a la Mediterrània, i estic convençuda que vostè
defensarà amb fermesa la protecció de la nostra mar
d’aquestes activitats extractives.
Aquesta legislatura s’han protegit zones i ampliat parcs
naturals i el full de ruta exposat marca un major compromís en
la gestió d’aquests parcs, noves reserves marines, o la futura
Llei de Reserva de la Biosfera de Menorca.
Sr. President -i ja per anar acabant-, el Grup Socialista és
molt conscient dels desafiaments que té aquest Parlament, que
són els que tenen els ciutadans i les ciutadanes i que haurem
d’afrontar aquest període. La candidata a la Presidència s’ha
detingut clarament en els eixos fonamentals, un programa de
go vern reformista, ambiciós, sòlid i solvent, que conjuga
creixement i benestar, que aposta per nous drets de la
ciutadania i planteja la mobilitat o l’accés a l’habitatge com les
qüestions més essencials de la legislatura.
Tenim una oportunitat històrica de governar vuit anys
consecutius i hem d’anar una passa més enllà i consolidar les
polítiques de progrés, unes polítiques que hem compromès en
el nostre programa electoral i que hem reafirmat en els acords
signats amb les diferents formacions polítiques d’esquerra.
Ho va dir ahir la Sra. Armengol i jo ho repetiré, l’estabilitat no
es troba en la majoria absoluta, es troba en la complicitat
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absoluta, en el consens més ampli, s’aconsegueix pactant amb
la societat.
Jo apel a aquesta complicitat absoluta, perquè puguem fer
front als problemes més importants que tenim com a societat,
una complicitat que no només hem de tenir els diferents grups
polítics, sinó amb tota la societat civil que ens està
interpel·lant. Ho fan els joves que tenyeixen d’esperança els
divendres pel seu futur, comprometent-se com no ho havia fet
mai cap altra generació, en la lluita contra el canvi climàtic.
Ens interpel·len els treballadors i les treballadores
d’aquesta terra per tenir més oportunitats, els autònoms, els
petits i mitjans empresaris, els creadors audiovisuals, ens
interpel·len els pensionistes, les persones en atur, els
col·lectius més vulnerables, els nins i les nines. Ens
interpel·len les dones que varen sortir als carrers massivament
el 8 de març a reivindicar els seus drets i que votaren per
continuar avançant, progressant, creixent en drets i llibertats,
llibertats com la sexual, que avui està millor garantida després
de la sentència del Suprem i que sense cap mena de dubte ens
canviarà la vida.
Els socialistes serem lleials als compromisos adquirits,
aportarem experiència, il·lusió i energies renovades. Tenim
140 anys d’història a la nostra esquena i hem superat mil i una,
amb una gran capacitat de renovació i de sortir endavant. El
Partit Socialista és dels seus militants, dels seus votants, però
també és patrimoni del conjunt de tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Votarem afirmativament a la
nostra candidata Francina Armengol, perquè sincerament és el
millor que li pot passar a aquesta terra, que sigui presidenta
quatre anys més per poder consolidar el projecte de canvi i
transformació social engegat el 2015.
Jo deman el suport a la investidura a la majoria de grups
polítics d’aquesta cambra, deman que se sumin al projecte de
futur reformista i de progrés exposat ahir i que ho facin
pensant en els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Moltíssimes gràcies, Sr. President, senyo rs diputats,
senyores diputades. Voldria que aquestes primeres paraules de
la rèplica que vull donar a tots els grups parlamentaris fossin
d’agraïment profund a totes i cada una de les intervencions, jo
sempre he cregut que debatre enforteix la nostra democràcia,
que contraposar idees enforteix la nostra democràcia i, com
explicava ahir, crec que aquesta ha de tornar a ser una
legislatura de consensos i de diàleg, consensos amplis per
poder fer po ssible allò que demanen els ciutadans i les
ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, que és seguir
avançant, que és seguir progressant, que és seguir garantint una
major i millor economia, que és seguir garantint més drets
bàsics a la nostra ciutadania, que és seguir garantint més
inversió pública; en definitiva, seguir garantint una vida en
condicions d’igualtat per a tots i per a totes. Vull agrair, per
tant, les aportacions fetes, i després m’aturaré a algunes
respostes concretes que s’han donat des de les bancades de la
dreta i que voldria contraposar amb les qüestions que nosaltres
plantejam des de la meva candidatura a la investidura del
Govern de les Illes Balears.
Em permetran que continuï dient que avui som a un debat
d’investidura per fer una qüestió que ha estat comentada per
alguns dels portaveus que han tengut la intervenció avui matí,
és la meva candidatura a la Presidència del Govern de les Illes
Balears una qüestió històrica, perquè per primera vegada, com
bé es repetia, des de fa vint anys tendrem l’oportunitat de
repetir una presidència del Govern i, a més, repetir-la des de
les forces progressistes d’aquesta comunitat autònoma. Per
tant, tenim l’oportunitat històrica, també la responsabilitat
històrica, i els he de confessar que la il·lusió personal i
l’orgull i la gratitud immensa als ciutadans i les ciutadanes que
ho han fet possible, deia que tenim l’oportunitat històrica de
consolidar les po lítiques de canvi que començàrem l’any
2015. Per tant, permeti’m que l’agraïment més profund al faci
en el principi a tots els consellers i les conselleres que durant
aquesta legislatura m’han acompanyat en la tasca del Govern,
a tots els membres que han participat en el Govern de les Illes
Balears en aquesta legislatura de canvis, que ha estat intensa
però que també ha estat de moltes millores per als ciutadans
d’aquestes illes; a tots els diputats i les diputades que ens
acompanyaren la passada legislatura i que donaren suport al
Govern i que dinamitzaren també el Parlament de les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sra. Cano.
Un cop realitzada la primera intervenció de tots els grups
parlamentaris, interrompem la sessió ara i la reprendrem a les
16.00 hores.
EL SR. PRESIDENT:
Bona tarda. Recomençam la sessió i, com vostès saben,
recomençam la sessió amb la contestació de la candidata a
presidenta del Govern de les Illes Balears a les intervencions
que han fet els diferents grups parlamentaris.
Sra. Presidenta... en funcions.

I d’una fo rma especial, evidentment, al Grup Socialista,
que sempre l’he tengut molt present i molt a la vora. I d’una
forma especialíssima a tots els treballadors públics de la
nostra comunitat autònoma, especialment als educadors,
especialment als professionals sanitaris, especials als
treballadors i les treballadores de l’Administració general de
la comunitat autònoma, i extensiu als quatre consells insulars,
perquè ha estat una legislatura que hem treballat des de
l’acord, des del diàleg i des del consens. I extensiu també a
tota la societat civil de les Illes Balears, perquè ha estat una
legislatura de pactes, una legislatura de diàleg, una legislatura
en què hem tirat endavant moltíssimes polítiques, que ha estat
gràcies a tantíssima gent que els ha donat suport que les hem
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pogut fer possibles. Per tant, un agraïment molt sentit a tots
aquells que han treballat i s’han deixat la pell durant quatre
anys per fer possible canvis en aquesta comunitat autònoma.
Després vengué dia 26 de maig, i els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes han revalidat amb una majoria
claríssima les polítiques que férem durant quatre anys, i han
revalidat sobretot d’una manera claríssima el projecte
electoral que hem defensat el Partit Socialista, que ha defensat
Unides Podem, que ha defensat MÉS per Mallorca, que ha
defensat MÉS per Menorca i que ha defensat Gent per
Fo rmentera. Aquest aval és amb el qual jo em present en
aquesta cambra a demanar el vot i el suport a la investidura,
l’aval dels ciutadans i les ciutadanes que dia 26 de maig varen
fer una votació majoritària cap als partits progressistes i ens
digueren alt i clar: volem que seguiu governant, volem que
apliqueu el programa electoral, volem que seguiu amb aquesta
forma de fer política.
(Alguns aplaudiments)
I així som jo i així som nosaltres, els partits que
acompanyaran una altra vegada i que faran possible un govern
de progrés en aquestes illes, els partits que tendrem
l’oportunitat de poder consolidar les polítiques que deia que
iniciàrem amb molta il·lusió el 2015, i que avui revalidam amb
il·lusió encara més gran, encara amb més força, encara amb
més orgull, encara amb més ganes, perquè tenim, deia, el
suport ciutadà molt majoritari, perquè tenim el projecte i
perquè tenim la gent per poder-lo tirar endavant. Així som,
deia, jo, i així som nosaltres, i per això seguim treballant igual,
i hem plantejat una campanya electo ral i hem plantejat uns
programes de govern, i jo a això li don moltíssima
d’importància, hem constituït junts, hem treballat junts un
projecte de govern sòlid per a aquests quatre anys, i els acords
de Bellver estan signats pel Partit Socialista, per Unides
P o dem i per MÉS per Mallorca; és un full de ruta del que
volem fer aquests quatre anys, transparent i públic perquè tots
els ciutadans i les ciutadanes coneguin perfectament el que
farem amb els seus recursos públics, i com volem complir els
somnis que tenen ells i elles; uns acords que no són tot el que
farem en aquesta legislatura, sinó que és el full de ruta del que
com a mínim ens comprometen amb els ciutadans d’aquestes
illes, que se sumen a uns acords d’investidura signats amb
MÉS per Menorca que especifiquen vint mesures concretes
que també el seu portaveu ha explicat en el seu torn
d’intervenció, i que se sumen a una coalició preelectoral amb
acords claríssims programàtics amb Gent per Formentera,
Esquerra Unida de les Illes Balears i el Partit Socialista de
Formentera, i que aquí representa perfectament la diputada
Sra. Sílvia Tur.
Què vull dir amb això? Que tornarem a governar com ho
férem, des de la transparència, des del rigor, des de
l’honestedat i des de l’aclariment a la ciutadania de cap on
anam. Nosaltres pactam públicament, no estam empegueïts de
dir el que farem, al contrari, estam orgullosos dels pactes que
hem assolit. I aquesta és una altra característica de les forces
progressistes d’aquesta comunitat autònoma, tenim
experiència de pacte, fa molts d’anys que hem governat junts

quan hem pogut; fa molts d’anys que hem sabut deixar de banda
els interessos de partit per posar per damunt els interessos
dels ciutadans d’aquestes illes. I vull fer un agraïment molt
personal als partits polítics que ho fan possible, perquè jo sé
que això no és fàcil i perquè jo sé que pactar no és fàcil mai,
però que és el millor per a la ciutadania, i vull fer un agraïment
molt especial a Unides Podem, a MÉS per Mallorca, al Partit
Socialista, a MÉS per Menorca i a Gent per Formentera, han
demostrat que a aquesta terra l’estimen infinitament i que
saben perfectament que en aquests moments no valen
interessos de partit, en aquests moments valen els interessos
dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. Moltíssimes
gràcies.
(Alguns aplaudiments)
Deia ahir i repetesc avui que tenim uns acords signats, que
avui s’ha repetit per part dels portaveus del pacte que seguirà
treballant per a aquestes illes a partir de la setmana que ve amb
el nou govern, que tendré l’honor immens i l’orgull immens de
presidir, des de la humilitat i des de saber que acomplirem la
paraula donada. Ahir dèiem que tenim sis grans reptes de
comunitat i avui s’han posat tots damunt la taula amb les
intervencions que han fet tant el Sr. Yllanes, com el Sr.
Ensenyat, com la Sra. Cano, com el Sr. Castells, o com la Sra.
Tur. Nosaltres tenim molt clar que aquesta és una comunitat
autònoma i ahir ho explicava, amb unes grans potencialitats,
tenim la sort immensa de viure a quatre illes, efectivament,
totes amb les seves singularitats i amb la seva diversitat i això
ens enforteix, quatre illes deia de gent magnífica, de gent
valenta, de gent compromesa amb aquesta terra, de gent que no
té por als reptes de futur, ans al contrari, els vol afrontar i els
vol afrontar junts; gent que sap que des del diàleg i del consens
surten les millors polítiques, gent que ha do nat suport a
polítiques ecologistes, feministes, una so cietat tolerant,
respectuosa amb qui pensa diferent, una societat que estima la
diversitat que recull, una societat que és plural i que és oberta,
aquestes illes som una terra d’acollida, som una terra d’entesa
i una terra de consensos, una terra que sap créixer
econòmicament i que vol repartir millor. Així ho hem
demostrat durant la passada legislatura i així seguirem
treballant durant aquesta legislatura que comença.
El primer gran repte que tots hem comentat i que tots hem
assolit és com fem possible que aquesta terra segueixi
creixent econòmicament i segueixi repartint millor encara la
riquesa que es crea en aquesta comunitat autònoma. I som
conscients des dels partits progressistes que aquestes illes
tenen com a motor de creixement econòmic el turisme, però
que el volem de qualitat, que el volem sostenible, que volem
sens dubte, i ho deia el Sr. Yllanes a la seva intervenció, frenar
un turisme d’excessos, que ens dóna mala imatge i que no ens
interessa com a comunitat autònoma, que volem limitar, sí, la
vinguda de molts creuers a la ciutat de Palma, perquè tenim
aquesta sensació que el turisme l’hem de viure des de la
pacificitat i des de l’entusiasme, els turistes i els residents;
que tenim una economia que no només es pot sustentar en
això, i el Sr. Castells crec que ha fet una intervenció molt
clara en aquestes qüestions, sinó que li hem d’aportar tot el
que fa referència a la innovació, a l’economia del
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coneixement, que, per tant, hem de diversificar economia, que
per això hem de seguir apostant per la indústria i començam
una legislatura.
Jo ahir ho expressava amb un pla d’indústria, vol que dir
que nosaltres som clars amb les nostres propostes,
desenvoluparem el que férem, un pla d’indústria quantificat
amb més de 100 milions d’euros, dels quals 36 van a l’illa de
Menorca, perquè precisament l’illa de Menorca té unes grans
potencialitats també per refer en tot el que fa referència a la
indústria.
I no volem quedar aquí i volem seguir apostant pel comerç
i per la petita i mitjana empresa, el Sr. Jaume Font hi feia
referència també avui durant la seva intervenció, i crec que el
Govern quan va caminar durant la passada legislatura, va ser
molt clar també amb tot el que fa referència al suport al
comerç i a la petita i mitjana empresa, i així seguirem
treballant des del nou Govern de les Illes Balears.
Igual que seguirem amb l’aposta per la ciència, per la
innovació, amb l’aposta decidida pel sector primari, amb
l’aposta per l’economia circular, amb l’aposta per tot el que
sens dubte respecta el que som, un territori fràgil i limitat,
però deia amb una gran capacitat d’innovació, amb una gran
capacitat de valentia, amb molts bons emprenedors, amb molts
bons empresaris, també molts bons treballadors i
treballadores que es deixen la pell per fer d’aquesta una terra
cada dia molt més gran.
Deia, sense dubte aquest és el primer repte que hem
assolit, és a dir, tenim una economia que creix i creix molt,
després faré algunes respostes al Partit Popular, una economia
que creix de forma sòlida i que hem aconseguit que reparteixi
millor la riquesa que es crea. Això ho hem d’acompanyar d’un
sistema administratiu que sigui àgil i sens dubte donar les
millors respostes des de l’administració. I a això també s’hi
han referit alguns dels portaveus que m’han precedit en l’ús de
la paraula.
I d’una forma especial tenim clar allò que jo explicava al
principi de la meva intervenció, és una comunitat autònoma
formada per quatre illes, un Estatut d’Autonomia que és
claríssim, jo vaig tenir la sort de ser ponent d’aquell Estatut
d’Autonomia l’any 2007 en la seva reforma, és un Estatut
d’Autonomia clarament insularista, que respecte perfectament
l’autogovern de cada una de les illes i, per tant, les capacitats
de cada co nsell insular, i amb això, Sr. Castells, té la meva
paraula que aquesta serà la forma d’entendre, com ha estat per
part de l’anterior Govern, d’entendre aquesta comunitat
autònoma, i de col·laborar, sí, des del respecte a les
competències dels consells i dels ajuntaments. I ja
m’agradaria a mi que poguéssim aviat derogar la llei
anomenada Montoro, per fer possible que els ajuntaments
puguin exercir la seva autonomia; el que no és just és que hi
hagi ajuntaments que tenguin 60 i 70 milions d’euros al banc
i que no els puguin invertir en els ciutadans i ciutadanes. Estic
convençuda que les noves majories a nivell del Congrés dels
Diputats podran fer la derogació d’aquesta llei absolutament
injusta per als ciutadans d’aquestes illes.
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(Alguns aplaudiments)
Igual que farem com hem fet durant tota la legislatura, i
m’escoltin bé, governi qui governi a Madrid, farem sempre la
mateixa tasca des del Govern de les Illes Balears, la
reivindicació del que és just per als ciutadans d’aquestes illes,
el Sr. Ensenyat hi feia referència durant la seva intervenció, i
en això hi farà feina el Govern de les Illes Balears, ho farem
junts, Sr. Ensenyat, com hem fet durant tota la legislatura,
treballarem contínuament per poder reivindicar el que és just
per a aquesta comunitat autònoma. I, efectivament, tenim grans
reptes, el règim fiscal, el sistema de finançament autonòmic,
els convenis de les inversions necessàries per a aquesta
comunitat autònoma i colze a colze seguirem treballant per
fer-ho possible. Els partits que donam suport al pacte, i jo
estenc la mà a tota la resta de partits polítics i l’estenc a la
ciutadania i a la societat civil d’aquesta comunitat autònoma.
Igual que d’una forma molt clara, i com bé s’ha dit per part
de la Sra. Cano i d’altres membres dels partits que han
intervengut avui, o dels portaveus que han intervengut avui
matí, aquest govern que començarà a caminar la setmana que
ve, seguirà tenint com a objectius bàsics allò que sempre hem
defensat, educació millor, educació per a tots i per a totes i
estendre la nova etapa educativa del 0-3 anys.
Salut, reforçar el nostre sistema sanitari, la prevenció i la
cura de la malaltia, sens dubte pensant en els usuaris com a
centre de les polítiques sanitàries, com s’ha fet durant aquesta
legislatura anterior.
Els serveis socials i l’extensió de la Llei de dependència
la qual, desgraciadament, per part d’altres portaveus ha estat
molt poc mencionada durant el matí d’avui i que per a
nosaltres és absolutament fonamental: garantir les places de
residència, garantir els centres de dia, garantir les unitats de
respir, garantir que les persones quan es fan majors, quan
tenen una dependència, o quan tenen una discapacitat no
quedin totes soles, sinó que tenguin l’administració molt, molt
a la vora.
Igual que garantir el dret a la mobilitat, i aquí ha estat parlat
per part dels diferents portaveus que donen suport al Govern
i d’una forma específica per la Sra. Sílvia Tur, a qui garantesc,
sens dubte, que tenim molt pendent i molt clar que la triple
insularitat de Formentera afecta d’una forma molt clara moltes
qüestions de la vida diària de cada un dels ciutadans de
Formentera, que han de tenir els mateixos drets que els de
Mallo rca, que els de Menorca i que els d’Eivissa i que la
mobilitat va per barca i que la barca necessita tenir de les
freqüències, dels preus adequats i dels horaris adequats i que
som conscient que aquest decret que hem de regular, ho farem
de la forma més urgent i amb el consens sens dubte, amb el
Consell Insular de Formentera.
Hem parlat també del dret a l’habitatge, com aquest quart
repte de legislatura, un dret que hem de garantir als ciutadans
i ciutadanes d’aquestes illes, un dret que reconeix la
Constitució, però que moltes vegades s’acompleix poc i tots
els portaveus que donen suport al Govern n’han fet
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absolutament referència i sens dubte nosaltres treballarem
perquè aquest sigui el cinquè pilar de l’estat del benestar, amb
propostes clares com les que hem fet durant la campanya
electoral, com fem durant els acords assolits que són públics,
notoris i transparents, firmats entre les diferents formacions
polítiques i com vaig explicar ahir i que avui tornaré ampliar
una mica després.
I tot el que fa referència a drets de ciutadania, que per a
nosaltres són fonamentals, el dret a la cultura i el suport als
creadors de les nostres illes. La igualtat, no com a somni, sinó
com a realitat el més aviat possible entre homes i dones, el
respecte a la diversitat, la lluita contra la pobresa, tot això que
hem anat explicant des de les diferents formacions polítiques.
I com a gran repte col·lectiu, i crec que el Sr. Yllanes hi ha
fet molta referència, també el Sr. Ensenyat, també la Sra.
Cano, que és tot el que fa referència a la lluita contra el canvi
climàtic i al respecte al nostre medi ambient. Jo sempre he dit
que no hi ha res més solidari en aquesta vida que pensar no
només en els que hi som, sinó sobretot pensar en els que
vendran i en això hi té molt a veure, i per això la lluita la fan
els joves, volem que..., volen que els deixem un planeta, una
terra molt millor de la que en aquests moments vivim, com a
mínim amb les mateixes garanties.

Per tant, essent conscients els partits que avui assumim el
repte de governar aquesta comunitat autònoma, l’assumim amb
gratitud, amb orgull i amb moltíssimes ganes, deia que som
conscients que, a part del nostre suport parlamentari, a part del
nostre suport dels nostres partits polítics que ens
acompanyen, volem un suport molt més ampli de la ciutadania
d’aquesta terra. Nosaltres som conscients que les coses
funcionen bé quan es fan junts, som conscients que avançam
si som capaços de debatre i després arribar a acords, so m
conscients que si els acords són molt més amplis, són molt
més sòlids, som conscients que en aquest moment que vivim,
en aquests moments econòmics, polítics, socials que vivim,
necessitam majories àmplies per assumir reptes que volem de
primer ordre. Volem situar les Illes Balears a la avantguarda
europea, ho estam fent i ho seguirem fent durant aquests
quatre anys que -deia- comencen a caminar molt aviat.
Per tant, ara les meves paraules van als grups de la dreta,
als grups que han manifestat una oposició, primer a la meva
investidura, que són tres grups parlamentaris que han dit
clarament que votaran no a la meva investidura avui capvespre,
després contestaré a El Pi, que ha plantejat un possible no vot
contrari, per tant, un possible vo t de confiança a aquesta
legislatura que comença.
Als que...

I d’això en depenen sens dubte les polítiques que volem
prendre a nivell local i a nivell global, però si a nivell local no
es fa la feina que pertoca, el que no... sumes des de nivell
local, més nivell local, més nivell local i arribes a fer una
política global àmplia. Si nosaltres renunciam a prendre les
decisions que hem de prendre sens dubte no deixarem en les
millors condicions ni el nostre medi ambient ni les nostres
illes ni les... ni el nostre paisatge ni la nostra terra. Per això el
nostre compromís és inequívoc en tot el que fa referència a la
lluita contra el canvi climàtic, a la transició energètica justa en
la nostra comunitat autònoma, tot el que fa referència a la
protecció d’un recurs com l’aigua i, per tant, amb la inversió
necessària per fer possible un consum adequat d’un recurs que
és escàs.
Per tant, aquests sis grans reptes de legislatura, aquest
entendre les necessitats que tenen les nostres illes, posar per
davant de tot les persones que habiten a la nostra comunitat
autònoma, consolidar el que començàrem a l’any 2015 és el
programa de govern pel qual jo venc a demanar suport a
aquesta cambra parlamentària.

(Remor de veus)
No ho sé...
(Rialles de la intervinent i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats...
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Als que...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Continuï, presidenta.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

S’ha definit ja, perquè s’ha definit la votació de diferents
grups polítics, aquest programa en aquest moment té 32
escons que donaran suport avui capvespre a la meva investidura
com a presidenta de les Illes Balears per segona vegada
consecutiva en aquesta comunitat autònoma, amb un govern
que podrà fer possible seguir aquest full de ruta i, per tant,
transformar a millor la vida de tots els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes. Però jo no em qued aquí, jo seguesc dient que
crec que necessitam majories més àmplies per seguir canviant
les coses, no només de les forces polítiques que ens
acompanyen en aquesta cambra parlamentària, sinó sobretot de
la societat de la nostra comunitat autònoma.

Sí, gràcies, Sr. President. Als que han... als partits polítics
que han dit clarament que votaran que no a la investidura com
a presidenta de les Illes Balears i que votaran que no a aquest
govern que comença a caminar, per tant, que votaran que no a
les polítiques que hem explicat, que són les públiques i
notòries que estan als documents dels acords de Bellver, que
estan al document signat amb MÉS per Menorca, que estan al
document signat amb Gent per Formentera i Esquerra Unida
per a la candidatura preelectoral de Formentera, per tant, que
diuen que no a aquests plantejaments que els fèiem molt
ràpids, millora de model econòmic, apostant per la
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diversificació, millora de la nostra administració, respecte del
nostre sistema institucional, reivindicació valenta davant
Madrid per defensar el que ens pertoca com a comunitat
autònoma, major i millor educació, sanitat, serveis socials,
dret a la mobilitat, dret a l’habitatge i lluita contra el canvi
climàtic, aposta per la igualtat, pel feminisme, per
l’ecologisme..., aquest és el projecte que venc a defensar a
aquesta cambra parlamentària, que sabem que té els suports
per començar a caminar. Deia als que han dit que no votaran...
que votaran no a això, i jo ho entenc, perquè plantegen un altre
model absolutament diferent de societat i de comunitat
autònoma, plantegen un model molt basat en una administració
que no garanteix els drets de tots i de totes, sinó molt basat en
una llei on guanya el més fort, però que molta gent queda fora
de la protecció que és necessària per part de l’administració
pública.
M’explicaré. Alguns de les bancades de la dreta han
plantejat dubtes claríssims sobre el model econòmic, sobre la
qüestió turística. Jo he dit clarament que nosaltres apostam
per un turisme que sigui sostenible, per un turisme que sigui
de qualitat, seguim apostant per allargar la temporada turística,
seguim apostant per productes turístics que donin un plus
afegit a les nostres illes que sigui la cultura, que sigui la
gastronomia, que sigui la nàutica, que sigui el senderisme; que
volem deixar claríssim que lluitarem contra el turisme
d’excessos, i això no només ho diem nosaltres, que ho diem
fort i clar, sinó que també ho diu el sector empresarial
d’aquesta comunitat autònoma, igual que ho diuen els sindicats
d’aquesta comunitat autònoma; que seguirem apostant per
co nvenis com el d’hostaleria que ens fan referents a nivell
espanyol i que han aconseguit sens dubte millor redistribució
de la nostra riquesa; que seguirem apostant per la inversió en
zones madures. Sr. Company, vostè em feia una pregunta clara,
invertirem en zones madures, vostè em deia: hi haurà inversió,
jo he entès pública, a les zones madures? Sí, n’hi haurà amb el
meu govern, no farem com vostès, Sr. Company, que deixaren
perdre 63 milions d’euros de l’Estat per invertir a les zones
madures de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
Seguirem apostant per l’impost de turisme sostenible? Sí,
de forma clara, valenta i contundent i, efectivament, ens sap
greu que aquestes illes hagin perdut deu anys d’inversions en
un impost de turisme sostenible que hagués fet possible 1.000
milions d’euros invertits en aquesta comunitat autònoma i ho
diem ara amb la força que ha això ha estat validat a les urnes
dies 26 de maig pels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma.
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absolutament necessàries per poder junts afrontar una
diversificació econòmica més impo rtant, més valenta,
aprofitar el coneixement que es crea a la nostra universitat,
que és una universitat d’excel·lència i amb la qual hem de
comptar contínuament per trobar les millors fórmules.
Ni una petita paraula quant a la protecció de la nostra petita
i mitjana empresa i, efectivament, s’ha dit per part, crec que
era del Sr. Jaume Font, que aquesta comunitat autònoma ha
perdut PIB per càpita durant els darrers vint anys i és cert, i
per això nosaltres defensam sempre les reivindicacions que
són absolutament justes en aquestes comunitats autònomes.
Alguns plantegen la recentralització, alguns plantegen anar
a Madrid a retornar el que ens pertoca, alguns plantegen anar
a Madrid a retornar allò que gestionam millor des d’aquí.
Nosaltres plantejam tot el contrari: anirem a Madrid, seguirem
anant a Madrid amb el cap alt i amb les reivindicacions molt
clares i les nostres reivindicacions són aquestes que els he
explicat: un sistema de finançament autonòmic just per a
aquestes illes que pugui garantir els drets bàsics de ciutadania,
i com vostès saben perfectament això és educació, això és
sanitat, això és serveis socials.
Anirem a Madrid junts a defensar un règim fiscal per a
aquesta comunitat autònoma, anirem junts a defensar els
convenis necessaris per a aquesta comunitat autònoma.
Ara, en el que no podem estar d’acord de cap manera és
que ens diguin, i algú ho ha dit, que aquestes illes tenen una
situació econòmica molt més complicada que a altres llocs,
no és cert. A aquesta comunitat autònoma s’ha crescut en
aquesta passada legislatura un 14%, aquesta és la realitat, i
seguim creixent i hem de créixer millor, aquesta és també la
realitat, hem de créixer per poder seguir redistribuint millor
la nostra riquesa, però no em negaran que en aquesta
legislatura s’han creat 80.000 llocs de feina no us, no em
negaran que en aquesta legislatura hem millorat moltíssim la
situació de l’atur, no em negaran que en aquesta legislatura és
quan més s’ha baixat l’atur de llarga durada, no em negaran que
en aquesta legislatura és quan més s’ha invertit des de les
polítiques públiques en polítiques actives d’ocupació per
ajudar als aturats a trobar una feina.
I, Sr. Pérez-Ribas, el projecte de joves qualificats que s’ha
fet en aquesta legislatura és un projecte que ens enorgulleix,
a no saltres, a l’administració pública i sobretot als més de
1.000 joves que han estat contractats per part de
l’administració pública.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
Cada vegada que em parlen del nostre model econòmic
només em parlen d’una qüestió, he trobat molt absent al
discurs de la dreta qualsevol referència a qüestions que són
bàsiques per a aquestes illes, he trobat l’absència absoluta de
tot el que fa referència a la innovació, a l’economia del
coneixement, als clústers, ni una petita paraula de la
Universitat de les Illes Balears i les confluències

I m’agradaria que tengués la valentia d’anar a explicar a un
jove que li han dit des de petit: escolta, si et formes, si
estudies, si fas un doctorat, si fas un postgrau, si tens una
formació adequada, tendràs un futur millor; que és el que em
varen dir a mi de petita i el que han dit a tots els joves
d’aquesta terra. I què ha passat? Que s’ha romput el gran
contracte social. Què ha passat amb una crisi molt mal
gestionada per la dreta espanyola, la dreta de Balears i la dreta
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europea? Que s’ha romput aquesta possibilitat que els joves
visquin millor que els seus pares. I què ha passat? Que molts
de joves els quals, efectivament, estan molt ben formats, se
n’han d’anar a fer feina de qualsevol treball que els paguen
com volen, de vegades, o com poden, i que no se senten
reconeguts.
Bé, idò, sap què passa amb molts de joves? Que quan van
a cercar una feina l’empresari els diu: molt bé, el currículum
està molt bé, i quina experiència tens laboral? I aquell jove no
pot explicar experiència, i li diuen: idò, no. I sap què ha
passat? Que aquesta ha estat una operació d’èxit, que els
doblers de la Garantia Juvenil, que quan nosaltres entràrem a
go vernar es retornaven a Europa perquè la dreta no els
gestionava, els hem emprat perquè aquests joves puguin tenir
una oportunitat laboral, i són 1.300 joves d’aquestes illes, Sr.
Pérez-Ribas, que han tengut una oportunitat fantàstica i que
tots, gairebé tots, s’han recol·locat al món privat després
d’haver passat per l’administració pública. I li agradi o no,
augmentarem aquests programes i donarem més cabuda als
joves d’aquestes illes.
(Alguns aplaudiments)
I ho farem des del convenciment que volem el millor per
a aquesta terra, per tant, jo no vull que el talent d’aquestes illes
se n’hagi d’anar per o bligació, vull que el talent d’aquestes
illes si vol quedar a aquesta comunitat autònoma ho pugui fer
i pugui trobar la seva forma de vida en aquestes illes.
Deien també alguns portaveus de la bancada de la dreta que
aquesta legislatura ha estat una mala legislatura des del rigor
de l’economia pública, per entendre’ns, i jo els diré: mai tan
equivocats, aquesta legislatura ha estat... la legislatura passada,
una legislatura d’inversió pública com mai, una legislatura de
garantir més drets a la ciutadania, però sobretot una legislatura
de bon rigor econòmic. No és cert, com ha dit el Sr. Company,
que haguem disparat el deute, no, no, els que el varen disparar
varen ser vostès, Sr. Company, que va ser conseller de la
legislatura on més s’ha disparat el deute públic d’aquesta
comunitat.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Aquesta és la realitat.
I aquest darrer any per primera vegada hem baixat el deute
absolut i el deute respecte del PIB l’hem disminuït durant
aquesta legislatura. Ara, amb això també vull ser molt clara, si
aquestes illes s’han endeutat, una part vostè Sr. Yllanes
l’explicava molt bé a la seva intervenció, hi ha hagut gestors
públics que s’han comportat molt malament amb els doblers
públics d’aquesta comunitat autònoma, i tenen noms i
llinatges, tenen sigles d’un partit que acaba de ser condemnat.
Aquesta és una part, però la part important per la qual
aquestes illes s’han hagut d’endeutar és perquè estam
infrafinançades, i això és el que nosaltres seguirem defensant
a Madrid: condonació del deute, millora de sistema de
finançament autonòmic, règim fiscal per a la nostra comunitat

autònoma i per a la competitivitat de les nostres empreses. I
m’agradaria saber on es col·locaran cadascun de vostès, si es
col·locaran en la defensa de les Illes Balears i dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma o es continuaran col·locant a
les ordres dels seus partits estatals, que és al que sempre ens
tenen acostumats, senyors de la dreta. I sobretot, Sr. PérezRibas, que avui ha explicat clarament, clarament, i a la fi,
l’abstenció que feren al Congrés dels Diputats del règim
especial de les Illes Balears, ha dit que varen votar abstenció,
que no varen donar supo rt, que no hi varen treballar,
senzillament perquè era una concessió al món nacionalista, ho
ha explicat vostè a la seva intervenció. Per tant, ja sabem cada
un on es troba posicionat.
Per tant, jo el que puc dir és que aquesta majoria
parlamentària que donarà suport al Govern té molt clar què
anirà a fer a Madrid, tenc molt clar què farà El Pi, perquè ho
ha deixat claríssim, el que no tenc clar és què faran la resta, i
jo els deman, que aquí som diputats i diputades tots
representant els interessos de les Illes Balears i els deman que
aquí venguin a defensar els interessos de les Illes Balears, en
aquesta cambra parlamentària, al Congrés i al Senat, que és per
al que la gent ens ha votat, que és el que la gent ens demana...
(Alguns aplaudiments)
..., que és el que la gent es mereix.
Després m’han fet una sèrie de preguntes tots sobre
qüestions que intentaré explicar. Alguns de vostès han vengut
a dir com, bé, més o manco, no han tengut una crítica
bel·ligerant a les propostes que hem fet sobre les qüestions
d’educació o sobre les qüestions de l’extensió de drets en
educació, sí que m’han dit, m’han demanat algunes
concrecions.
Partiré parlant d’educació, d’una qüestió que és important
que defineixi i que expliqui bé; escoltin, nosaltres si alguna
cosa hem lluitat en aquesta legislatura és per la pau social que
vostès varen rompre dins l’educació a la nostra co munitat
autònoma, i s’ha aconseguit. Si alguna cosa hem lluitat és per
tenir més infraestructures educatives, i s’ha aconseguit. Si
alguna cosa hem lluitat és per garantir les condicions laborals
millors dels nostres professors i professores als quals mai no
podrem agrair prou la magnífica feina que fan en l’educació
dels nostres fills i de les nostres filles, i s’ha aconseguit. Si
alguna cosa hem lluitat és pel pla d’èxit educatiu i per millorar
la nostra educació; som conscients que encara anam enrere,
som conscients que encara hi ha índexs alts d’abandonament
i de fracàs escolar, clar que sí, i per això volem seguir
invertint fort en educació i per això compro misos com els
signats en els acords de Bellver o MÉS per Menorca de
millorar el pressupost educatiu. Ara, també haurien de ser
conscients vostès de les dades i les dades són que des de l’any
2011 l’únic curs al qual ha pujat l’abandonament escolar va ser
el 2013-2014, quan va passar del 29,8 al 32,1%; se’n recorden
qui era consellera d’Educació? Se’n recorden qui era president
del Govern de les Illes Balears? No cap d’aquesta bancada.
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Aquesta és una altra realitat, nosaltres hem baixat de forma
continuada l’abandonament escolar prematur, aquesta
legislatura 7 punts menys, hem passat del 32 al 24,4%.
Aquesta xifra també és important que la tenguem en compte,
i és gràcies, sens dubte, a la bona feina deia de la nostra
comunitat educativa d’aquestes illes.
Deia, m’han demanat explicacions sobre l’extensió d’una
etapa educativa important com és el 0 a 3 anys, i ho vull
explicar clar. Aquesta legislatura passada hem invertit més que
mai en la història d’aquestes illes en l’educació de 0-3 anys
amb pressupost propi, del Govern de les Illes Balears; ens
falta sumar-hi pressupost del Govern de l’Estat, que sens dubte
serà una de les reivindicacio ns que farem, ara, el nostre
compromís és molt clar, volem estendre l’etapa educativa de
0 a 3 anys perquè som conscients d’una cosa molt clara, que
és que els infants que tenen l’oportunitat d’anar a escoletes de
0 a 3 tenen molt millor rendiment escolar quan són més grans.
Per tant, d’això, que en som conscients, ho hem de fer sens
dubte de forma progressiva, però ho hem de forma segura i
avançar. I en això tenim acords amb la Plataforma de 0 -3 ,
tenim acords entre els grups polítics, tenim acords dins la
comissió i, ò bviament, posarem més recursos econòmics,
òbviament començarem a treballar ja, seguirem treballant ja en
el curs 2019-2020, com hem anat programant durant tota la
legislatura anterior; crearem més places públiques, sens dubte,
de 0-3 anys perquè no n’hi ha prou amb les que tenim, i les
places privades que existeixen i que són homologables per
Educació es concertaran, és clar que sí, i que intentarem que
les privades puguin tenir el grau d’homologació per part de la
Conselleria d’Educació.
Creiem que l’important és garantir els drets de les famílies
a tenir aquesta etapa educativa de forma universal i de forma
gratuïta, i ho farem amb pressupost propi i ho reivindicarem
a l’Estat i, evidentment, ho farem també des de la complicitat
amb els consells insulars i amb els ajuntaments de la nostra
comunitat autònoma. Aquest és el plantejament que fem
perquè volem garantir aquest dret a les famílies i als infants de
la nostra comunitat autònoma.
Després m’han dit que la gran proposta de la dreta torna a
ser la zona única d’escolarització. Els he de recordar una dada
que també és molt important, el 93% de les famílies de les
nostres illes han pogut triar el centre que volen, per tant, no
facem més demagògia, no facem més demagògia, perquè el
centre únic el que fa és el que passa a Madrid, és clar és que
això és un model..., això és una qüestió ideològica de fons,
d’aquestes de veres, d’aquestes que ens separen a un costat i
a l’altre; bé, idò, això sap a què du? La Comunitat de Madrid,
que és l’única que ho té, que és l’escola més segregada de
totes, això és el que volen vostès, això és el que volen vostès,
separar uns per altres. Aquesta és la realitat, i nosaltres no,
nosaltres volem una educació inclusiva.
(Remor de veus, petit aldarull i alguns aplaudiments)
Mai, mai no estarem d’acord amb segregar els nostres
infants segons l’origen de la seva casa, segons els recursos
econòmics de la seva casa, mai no estarem d’acord, i això ens
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separa moltíssim a l’esquerra i a la dreta, de fet deu ser del
que més ens separa. Nosaltres defensarem sempre una
educació pública d’equitat i inclusiva on tothom tengui les
mateixes oportunitats i sens dubte ajudarem a qui en té menys,
a qui ha nascut a una casa amb més dificultats, aquesta és la
proposta que nosaltres defensam i seguirem aplicant des del
Govern de les Illes Balears.
M’ha dit el senyor de Ciutadans que és molt important una
llei educativa i que tenen grans idees, esper que aquesta
legislatura ens les puguin explicar, perquè a la passada, que
tots els grups parlamentaris hi varen fer molta feina, vostès no
varen comparèixer ni una vegada a la Comissió pel pacte
educatiu de les Illes Balears, aquesta és la seva realitat.
(Alguns aplaudiments)
En temes de salut, que saben que és una de les altres
prioritats que tenim com a projecte de govern i com a govern
que començarà a caminar molt aviat, i efectivament, en aquesta
legislatura hi ha hagut canvis enormes, a millor, a millor. Hem
tornat la sanitat universal, que era molt important perquè això
sens dubte deixava 24.000 persones fora del sistema; hem
invertit més que mai en infraestructures sanitàries, en la
millora de l’atenció sanitària, sobretot a les illes mal
anomenades menors, però que és molt important perquè hem
pogut ser capaços de desplaçar especialistes i que moltes
famílies no s’hagin de desplaçar a Mallorca per ser tractades,
a Menorca, a Eivissa i a Formentera. I amb aquesta política
volem seguir a la propera legislatura.
I dues qüestions molt importants, vostès m’han parlat de
les llistes d’espera i jo sempre he dit, i m’ho sentiran dir
sempre, que fins que hi hagi una persona, perquè to ts hem
tengut o personal..., personalment, vull dir, o algú dins la teva
família o alguna amistat que té un problema de malaltia i que
tu saps que si has d’esperar un dia ja tens una angoixa, per tant,
quan una persona ha d’esperar per a un diagnòstic o ha
d’esperar per a una intervenció a qualsevol de nosaltres ens
sembla que és terrible. Per tant, seguirem lluitant intensament
per seguir reduint les llistes d’espera, sense cap dubte, i ho
seguirem fent com ho hem fet durant aquesta legislatura.
Ara bé, hem de dir la veritat, Sr. Company, perquè vostès
en el 2015 la demora mitjana en intervencions quirúrgiques
era de 111 dies, ara és de 76, 76 és molt elevat, però 111 era
més elevat. 2015, la demora mitjana de consultes externes era
de 88,8 dies; 2019, són 32 dies. 32 és molt elevat, però 88 és
molt més elevat, que és el que vostè va fer en aquesta
comunitat autònoma.
(Alguns aplaudiments)
El 2015 la gent esperava tres mesos per a una consulta, ara
esperen un mes, un mes és molt de temps, però tres mesos és
tres vegades més de temps, Sr. Company. Això és el que ens
deixaren vostès.
I una altra qüestió que és molt important, ara les llistes són
transparents, són públiques, i tothom sap quan li toca i quan no
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li toca, i crec que és molt important que hem aprovat el Decret
de garantia de demora. Algú ha dit durant la intervenció d’avui,
no record qui, que els drets no són importants garantir-los, es
tenen o no es tenen. Jo crec que és molt important que a un
ciutadà li garanteixis per llei o per norma un dret i que pugui
reclamar-ho, és que això és la base de la nostra democràcia, si
els drets no estan garantits, com pots anar a reclamar, via
administrativa, a fora? Per tant, nosaltres...
(Alguns aplaudiments)
..., vostès varen llevar el dret als ciutadans que poguessin
demandar l’administració si no els tractaven en un temps
concret, el Decret de garantia de demora, no saltres hem
retornat aquest dret als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, i a més complim amb aquesta espera sanitària.
Una altra qüestió important, que aquí ha estat una altra
vegada més vista des de la demagògia i des de la mentida que
a vegades els ha acompanyat o la falsedat que els ha
acompanyat en com han manifestat aquesta qüestió . Ho
tornaré dir una vegada més, perquè crec que és important, a
aquestes illes aquesta legislatura s’han consolidat drets
laborals a tots els professionals públics, d’una forma especial
també dels professionals sanitaris d’aquesta comunitat
autònoma; s’han fet les majors oposicions de la història
democràtica a tot el personal de la nostra comunitat autònoma,
d’una forma especial dins la sanitat pública de les Illes
Balears, 6.000 places a la salut pública de les Illes Balears. No
és veritat, vaja, és rotundament fals que cap professional
sanitari no s’hagi pogut presentar a les oposicions d’una plaça
de salut per no saber català, és rotundament fals, deixin de
mentir!, deixin de mentir!
(Alguns aplaudiments)
Han de deixar de mentir i han de deixar d’intentar
manipular la població, han de deixar de mentir i han de deixar
d’intentar manipular la població, si un professional guanya la
plaça no se li pot llevar per una qüestió lingüística, ara bé, no
pot tenir major carrera professional, perquè també és molt bo
d’entendre que la comunicació entre un pacient i un metge o
un professional sanitari és molt important, i que el dret
lingüístic d’un ciutadà que va a ser atès a l’administració i en
els termes de salut també és molt important. I això és el que
es garanteix pel decret de salut, per tant, deixin de manipular
i deixin de mentir.
I convé que comencin a veure les dades que són clares,
aquesta comunitat autònoma, i no ho dic jo, que po dria ser
interessada, ho diu el Consell de la professió mèdica i
Confederació de sindicats mèdics, Balears és la comunitat
autònoma que més fidelitza els professionals sanitaris; aquesta
és la realitat, les xifres són aquestes. Quan hi ha moltes
comunitats autò no mes, Andalusia entre d’altres i des que
vostès governen crec que pitjor, Andalusia entre d’altres no
tenen metges, i no serà per una qüestió idiomàtica. Per tant,
deixin de manipular i deixin de fer po r en allò que és més
important per a les persones que és la seva salut, jo els deman

que siguin una miqueta, una miqueta rigorosos i que per tant
posem cada cosa al seu lloc.
En temes d’habitatge jo els he fet una proposta, que és que
se sumin a un gran pacte per l’habitatge en aquesta comunitat
autònoma, i els he fet una proposta des d’una realitat que crec
que és prou evident i que n’hem parlat durant la campanya
electoral, hi ha un problema d’habitatges a la nostres illes, sí.
Fa deu anys aquest problema estava molt restringit tal vegada
a persones que tenien més necessitats econòmiques, en aquest
moment és un problema que afecta moltíssims treballadors,
treballadores i de classe mitjana.
És veritat que en aquesta terra només s’ha fet política
d’habitatge públic quan ha governat l’esquerra, això és així, i
quan ha governat la dreta tot s’ha tornat enrere. Bé, superem
etapes, ara per primera vegada podem fer vuit anys seguits i
per tant podem consolidar una política d’habitatge públic, i jo
els dic, ja sé que vostès varen fer números negatius en
habitatge públic, d’acord, deixem-ho de banda, ara en tenim
500 que ja es construeixen; vostès em diran, aquests més de
mil que tenim amb la Llei d’habitatge no els valoren. Jo ho
valor molt perquè, a veure, facem comptes, si tenim un parc
públic d’habitatge a les Illes Balears que són 1.800, aquestes
illes només tenen 1.800 habitatges de protecció oficial a les
quatre illes, en aquest moment en construïm més de 500; amb
l’acord de Can Escandell d’Eivissa n’hi ha 200 més que es
poden sumar; amb l’acord de Can Domenge, que es va signar
la passada legislatura, n’hi ha més de 230 que s’hi poden
sumar, tot això s’ha d’anar construint.
Si amb la Llei d’habitatge, dels bancs i dels fons d’inversió
ens en vénen més de 1.000 és quasi bé el doble del que tenim,
per tant no ho menyspreem, és quasi bé el doble del que tenim.
I diem nosaltres, volem fer una borsa d’habitatge que vagi
sobretot per als joves, ens dieu: no hi estam d’acord, perquè
sempre protegeixen els mateixos, aquesta és la qüestió.
Els joves necessiten un habitatge, els bancs i els fons
d’inversió tenen habitatges que no empren, nosaltres trobam
que és just que puguem emprar aquests habitatges durant set
anys per donar als joves i a la gent que necessita l’habitatge,
això és el que hem plantejat a la Llei d’habitatge la qual, per
cert, no té cap recurs d’inconstitucionalitat i té acord amb
l’Estat. P er tant, no diguin coses que no són, és una llei
aprovada, legal, i vostès que defensen tant la legalitat, doncs
aquesta és legal, aprovada per aquest Parlament, i no té cap
recurs d’inco nstitucionalitat, per tant l’anam a acomplir,
l’anam a desenvolupar amb orgull i amb ganes, amb orgull i
amb ganes.
(Alguns aplaudiments)
Vaig acabant, qüestions de mobilitat que també m’han dit
que, en fi, que n’hem parlat i que no veuen vostès avanços; bé,
la mobilitat de la qual m’ha parlat el Sr. Company només fa
referència a les carreteres de l’illa de Mallorca, jo li
recordaré que és un Parlament de les Illes Balears, quan parla
d’això...
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(Remor de veus)
... jo crec, jo crec que els ciutadans de Formentera, de
Menorca i d’Eivissa no s’han sentit gaire representats perquè
ells tenen un problema d’avió i tenen un problema de vaixell
i tenen un problema de transport terrestre al qual, sens dubte,
des del Govern de les Illes Balears, ajudarem a contribuir amb
la millora del finançament del transport terrestre també de la
resta de consells insulars.
Quant a Mallorca, efectivament, tenim problemes de
mobilitat, és clar, si n’hi hagués un que no hagués tornat els
doblers del conveni ferroviari a Madrid quan va ser conseller,
per ventura haguéssim pogut invertir en transport ferroviari a
la nostra comunitat autònoma.
(Alguns aplaudiments)
Però això ens va passar, això ens va passar.
(Remor de veus)
Aquesta legislatura s’ha fet moltíssim, sobretot s’ha
planificat el que volem en aquestes illes durant aquests quatre
anys, i el Sr. Yllanes, entre d’altres, ho desgranava avui a la
seva intervenció de l’explicació de les polítiques necessàries
per fer en aquesta comunitat autònoma, les concessions del
transport terrestre de Mallorca estan a punt de sortir; el
projecte del metro del Parc Bit i de Son Espases estan fets i
són una realitat que hem fet nosaltres, els que hi creiem, i que
ara executarem sense cap mena de dubte, un dels convenis que
tenim demanats i que ja anava en els pressuposts generals de
l’Estat del 2019, amb 10 milions d’euros, és el conveni
ferroviari que vostès varen aturar a nivell del Congrés dels
Diputats. Per tant, reclamarem les inversions necessàries a
l’Estat, perquè reclamarem sens dubte el co mpliment del
règim especial aprovat, i entre ells hi ha el conveni ferroviari,
hi ha el conveni d’aigües i hi ha el conveni de zones turístiques
madures. I el tramvia de la badia de Palma també és un
projecte en el qual creiem, que hi posarem el finançament i
que hi farem feina des del Govern i des de l’Estat, perquè
creiem que és just que aquesta comunitat autònoma, que és
una comunitat autònoma de la quals ens vanagloriam tots que
so m una comunitat oberta, turística, moderna, que vol ser
sostenible, si volem ser sostenibles, si volem lluitar contra el
canvi climàtic, del més important que té és la mobilitat; tant de
bo que aquí nosaltres ho entenem i no passa co m passa a
Madrid, és molt important seguir governant els que hi creuen,
perquè quan entren a governar els que no hi creuen passa el
que passa, perquè aquí està molt bé que tothom s’ompli la
boca de què lluitarem contra el canvi climàtic, però quan han
de governar què els veig jo?, que mesures que són clares en
millora de la salut pública dels ciutadans, la salut dels
ciutadans, com la presa per l’Ajuntament de Madrid, arriben
vostès i el primer que fan és llevar-ho. Això és el que pensa la
dreta respecte de la salut pública i respecte de la mobilitat en
general, de la gent, no?, i d’aquesta comunitat autònoma també
de forma especial.
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Per tant, aquesta política és clara per part dels grups
polítics que defensam aquesta legislatura de progrés que ha de
començar i serà la que executarem, evidentment, des del rigor
i des del compromís amb aquesta terra, però també
treballarem, com he dit, en la mobilitat amb el vaixell, i d’una
forma especial amb Formentera, també treballarem d’una
forma especial la limitació dels preus respecte de tot el que
fa referència al transport aeri, que crec que també és molt
important, hem aconseguit el 7 5 %, però nosaltres no ens
aturam, nosaltres seguirem reivindicant i seguirem treballant
en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma.
Igual que ho farem amb tot el que fa referència a la política
d’aigua i al cicle de l’aigua. Algú d’aquí m’ha dit, -crec que era
el portaveu de Ciutadans- que no sabia el que s’havia fet en
aquestes en tema d’aigua; bé, idò jo, si vol ja li passarem els
documents més extensos perquè se’ls pugui mirar, però la
xifra clara és que en aquesta legislatura s’han invertit ni més
ni manco que 423 milions d’euros entre sanejament i
proveïment d’aigua, cosa que no havia succeït mai. Ha succeït
en aquesta legislatura també que tot el Cànon de sanejament
d’aigua s’inverteix, ara sí, en inversions hidràuliques, cosa que
no passava en temps dels seus companys i aliats de la dreta. I
això és el que seguirem fent, treballar en aquesta línia de la
dessalació, de la depuració, del proveïment i de l’ús racional
de l’aigua a la nostra comunitat autònoma.
Acab i contest als partits de la dreta, als tres partits de la
dret, agraint especialment a Ciutadans i al Partit Popular que
hagin fet públic un compromís que a mi almanco m’allibera,
perquè a altres llocs d’Espanya he vist que no van en la mateixa
línia i, bé, veig que aquí han fet públic un compromís amb
seguir defensant la Llei de fosses, que va ser aprovada amb una
gran majoria parlamentària a la legislatura passada; han donat
supo rt a totes les polítiques LGTBI -jo ho repetesc perquè
crec que és molt important que així sigui conegut i sabut,
perquè no passa a altres llocs d’Espanya-, i que han dit que
donaran suport absolut a totes les polítiques contra la
violència masclista, sense cap matís, i crec que és important
també dir-ho i que quedi escrit en aquest Diari de Sessions,
perquè no passa a tots els llocs d’Espanya, i com que jo ja vaig
amb por de les seves reaccions ho explic abans, perquè crec
que aquestes polítiques, sens dubte, no necessiten cap matís,
necessiten contundència dels poders públics i contundència de
la societat, i aquesta contundència és la que li donaran els
partits progressistes en aquesta cambra parlamentària, i estic
molt contenta que vostès també s’hi sumin.
(Alguns aplaudiments)
Ara, no puc acabar només amb un agraïment, em sap greu
dir que he trobat algunes qüestions per ser que, efectivament,
vostè liderarà l’o posició, vostè té 16 escons en aquesta
cambra parlamentària, és el partit que, després del que ha
guanyat les eleccions, que és el Partit Socialista, és el partit
amb més escons parlamentaris en aquesta cambra, per tant li
toca liderar l’oposició; com a líder de l’oposició m’ha sabut
o almanco trob a faltar, Sr. Company, a la seva intervenció, ni
una paraula, i ho he dit abans, de les polítiques de dependència,
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de les polítiques de cronicitat, de les polítiques de la gent
major, de la gent amb discapacitat, ens n’omplim la boca però
que a l’hora de la veritat no he vist absolutament ni una paraula,
ni una paraula en el seu discurs; no he vist ni una paraula de
cultura i del mó n cultural; no he vist ni una paraula de la
Universitat de les Illes Balears; no he vist ni una paraula de la
recerca, de la innovació, de l’economia del coneixement; no
he vist ni una paraula, per tant, d’apostar per un model
econòmic de futur i seguim amb el passat i seguim llastrats al
passat, ni una paraula de transició energètica, ni una paraula de
transport aeri, i tantes i tantes coses. Però bé, queden quatre
anys i anirem millorant, sense cap dubte, estic convençuda que
així serà.
Quant al portaveu d’El Pi, jo li he mig... algunes qüestions
que vostè ha plantejat amb termes molt semblants als que
havien plantejat els portaveus d’altres grups polítics, li he anat
contestant, temes educatius, temes de desigualtat, temes de
creixement; jo li he dit claríssimament, Sr. Fo nt, crec que,
efectivament, encara hi ha massa precarietat, encara hi ha
massa desigualtat, ara bé, no po dem dir que en aquesta
comunitat autònoma no s’hagi fet política de veritat per
repartir millor la riquesa, crec que els convenis signats són
una realitat, els convenis socials, em referesc, que han firmat
sindicats i empresaris són una mesura claríssima de la millora
dels salaris dels treballadors d’aquesta comunitat autònoma.
Crec que ho és la política fiscal d’aquest govern, que vostès
continuen dient que s’apugen els imposts a la gent d’aquí i no
és veritat, no és veritat, només la pujada ha afectat a un 3% de
la població, perquè és molt important que es fixi, ha pagat més
el que més té, i això és la política fiscal solidària que hem
defensat. I sobreto t hem posat un impost que paguen els
turistes i que ens permet invertir en aquesta comunitat
autònoma.
I d’una forma específica sí que hem fet coses que ens han
posat a la bandera a nivell espanyo l i a nivell europeu en la
lluita contra la pobresa, i d’una forma molt especial em
referesc a la renda social garantida la qual ha estat una mesura
important d’aquesta legislatura i que seguirà essent una
política important de la propera legislatura. Perquè vostè ha
dit una frase, que hem recaptat més perquè tots hem pagat
més; no, no, no tots, no tots, hem fet desgravacions fiscals que
han ajudat les persones més febles, hem donat millors serveis
públics i, per tant, hem llevat pagaments a molta gent que els
ha pogut tenir dins la butxaca. N’hi ha prou a dir que el
copagament farmacèutic ha alliberat que molts de pensionistes
el que pagaven en medicaments ho puguin tenir per a la seva
vida; tots els copagaments que hem llevat a la sanitat; tots els
copagaments que hem llevat a l’educació, que existien, tot
això ha alleugerit la gent que més ho necessitava, aquesta és la
nostra forma que entenem de redistribuir també i de millorar
els serveis públics, han pagat més els que més guanyen. I
sincerament, crec que és just, crec que és just i crec que és el
que pertoca si volem realment tenir un sistema públic sòlid en
aquestes illes que pugui donar millor qualitat de vida a tots i a
totes.
I, Sr. Font, vostè em demanava una proposta que jo he vist
molt semblant en la línia que apuntava el Sr. Castells a la seva

intervenció, i jo li dic: sí, és clar que sí, és clar que sí,
nosaltres, com hem fet durant la passada legislatura, hem optat
sempre per un pacte ampli, vostè ha parlat molt dels
empresaris de Balears els quals són absolutament
fonamentals, jo li afegesc, els sindicats, per tant, els
treballadors i treballadores són iguals d’importants i per tant
també necessiten estar en aquest pacte ampli per a la
competitivitat i l’ocupació de qualitat a la nostra comunitat
autònoma. I vostè m’ha dit, com deia bé, el Sr. Castells:
necessitam que la inversió de l’empresariat, la inversió
privada, que deia vostè molt bé, igual que la inversió pública
apostar-la més cap a poder fer palanca al nostre mo del
econòmic i per poder créixer i poder redistribuir, per això la
inversió no l’hem feta nosaltres en turisme, l’hem feta en
indústria, l’hem feta en la modernització del petit i mitjà
comerç, l’hem feta en línies de suport a la venda on line,
l’hem feta per ajudar els que més ho necessiten, per poder fer
palanca al sector primari.
Vostè em deia: hem d’aconseguir que la mobilització dels
recursos privats vagin a la innovació, a tot allò que pugui ser
un model econòmic que innovi més, que, per tant, do ni un
valor afegit a aquesta comunitat autònoma; i jo li dic: sí, hi
estic totalment d’acord, i això és el que hem treballat i discutit
en el pacte per la competitivitat que hem fet no només amb
agents empresarials, sinó també amb sindicats, però també
d’una forma ampliada. Per això jo ahir vaig anunciar que el
primer que faré serà convocar totes les meses de diàleg social
ampliades, ampliades vo l dir que no només hi van els dos
sindicats més representatius que són fonamentals, no només
les dues patronals més representatives que són absolutament
fonamentals, sinó que hi van els col·legis professionals, a la
Mesa d’Habitatge hi va la PAH, a la Mesa d’Energia hi van tots
els que tenen a dir en energia, a la Mesa de Dependència hi van
tot el tercer sector, això és el que farem, nosaltres seguirem
amb la gent i per a la gent, aquesta és la nostra forma de fer
feina.
Però jo li dic que sí, que, efectivament, i tota l’ajuda que
ens puguin donar des d’El Pi a aconseguir, sens dubte, que els
empresaris inverteixin en això és absolutament necessari, si
no som capaços de fer aquest gir en el nostre model econòmic
i en la nostra forma d’entendre quina economia vo lem de
futur, efectivament té raó vostè i té raó el Sr. Castells, que va
cap a un model que no dóna aquest valor afegit, i com que no
dóna aquest valor afegit, després anam perdent PIB per càpita,
tot i que, repetesc, que aquesta legislatura hem començat a
recuperar-lo.
I necessitam la inversió en innovació i necessitam que
nosaltres, des de l’administració pública, facem una cosa que
ells et demanen sempre, la inversió en la formació,
necessitam capital humà preparat per poder fer possible que
la seva inversió tengui sortida després en el món laboral.
Per tant, li posaré dos exemples de qüestions que crec que
van molt en línia amb el que vostè apuntava: davant la situació
del tancament de Cemex, com vàrem reaccionar? Intentar
cercar empresaris que fessin una inversió important a la nostra
comunitat autònoma en temes que ens situen a l’avantguarda
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europea en termes d’innovació i en termes d’una economia
que aporta molt de valor afegit; em referesc, teníem una
cimentera la qual, desgraciadament, va decidir tancar, en això
no hi tenim res a veure, desgraciadament decideix tancar,
aconseguim que venguin empreses molt potents d’àmbit
nacional i internacional i que inverteixin aquí per fer una
planta d’hidrogen, que serà la més gran a nivell europeu, i ens
posa com a punters en energies renovables a la nostra
comunitat autònoma. Crec que aquesta és la línia, Sra. Font,
crec que ens podem entendre si aquesta és la proposta que
vostè ens fa, perquè és la que jo defensaré sempre, que
aquestes illes puguem invertir en allò que més necessitam, i
necessitam una economia, efectivament, que pugui donar valor
afegit, que pugui garantir llocs de treballs, que els pugui
garantir de qualitat i que puguem seguir estimulant la nostra
gent jove, que es prepari i que es formi perquè aquí tendran
aquest valor afegit que els portarà un model econòmic que els
garantirà també el seu futur per a ells, per a les seves filles i
per als seus fills.

votació es farà no abans de les sis del capvespre, per adaptarnos a l’evolució horària d’aquest debat.

En definitiva, i acab, la candidatura que jo present a la
presidència del Govern de les Illes Balears, per poder fer
aquestes dues legislatures, almanco, aquestes dues legislatures
seguides i consolidar les polítiques de canvi que començàrem
el 2015, entenc que tenen un suport parlamentari ampli,
entenc que el tenen. I jo els dic una qüestió una vegada més,
els estenc la mà que se sumin, encara que no pugui ser a tot,
que se sumin a alguna cosa, i que plantegin en positiu alguna
proposta, i que entenguin que en aquest moment hi ha
programes electorals que van en una línia molt clara que
acaben de guanyar les eleccions, això vol dir que els ciutadans
han dit que volen que anem en aquesta línia. Per tant, hauran
d’entendre això vostès, s’hauran de sumar a la línia que s’ha de
tirar endavant per part del Govern de les Illes Balears, perquè
en democràcia el més important és respectar el que diu la gent
i la gent ha parlat clar, alt i a les urnes, que és el més
important.

Li vull dir també que està clar que vostè contesta en
conjunt per no haver de contestar o entrar en un diàleg amb els
seus socis, que avui és un mal dia pel que veig en relació amb
aquest pacte que avui firma, comença malament i li he dit ja
avui de matí. I després dir-li que no importa que se’n rigui del
Sr. Ensenyat, que massa pena passa avui, i a mi em sap greu per
ell, i li dic de tot cor, i no importa parlar de si ho va pactar en
el Castell de Bellver o no i a veure i a veure la transparència
que hi va haver si havia de ser senador o no.

A partir d’aquí jo els estenc la mà que se sumin al que
trobin, que si tenim problemes d’habitatge, facin propostes;
que si troben que tenim problemes de mobilitat, facin
propostes. La meva capacitat d’escolta hi serà, també hi serà
la del Govern de les Illes Balears. Ara bé, crec que a part dels
grups parlamentaris, sumarem, com hem fet sempre la
ciutadania d’aquestes illes a la qual volem servir lleialment.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors i senyores diputades, atesa l’evolució del debat i
el bon co mpliment dels terminis horaris per tots els grups
parlamentaris, la qual cosa aquesta presidència els agraeix, vull
anunciar-los que, en funció de l’article 92, els comunic un
canvi en relació amb l’hora de la votació per atorgar la
confiança de la candidata. Així, els comunic, i hi són tots els
diputats i diputades en aquests moments a la sala, que la

Moltes gràcies.
Començam el to rn de rèpliques de deu minuts per cada
grup parlamentari i començam pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo li aniré
contestant un poquet en base a les coses així com vostè també
les ha anat dient. Fa un any que governen a Madrid i governa
una tal Montero, no un tal Montoro, si amb un any no han estat
capaços de canviar quan han fet els canvis que han volgut de
mala manera, no entenc per què ha de seguir pensant amb
Montoro, doni la culpa a na Montero, que molt de mal li ha fet
a vostè amb el REB i amb el finançament.

Miri, nosaltres no vo tarem que no al que vostè diu de
filosofia, perquè vostè la demagògia la domina bé, la dominada
molt bé sempre, fa més de 25 anys que treballa aquest tema i
el treballa bé, i jo li reconec, nosaltres li diem no, no a coses
que són bones per a la comunitat autònoma, nosaltres li diem
no a incrementar les llistes d’espera, li diem no al seu
sectarisme, li diem no a prendre el pèl a la gent contant-li el
que no és, li diem no a segons quines històries comunistes, li
diem no a barracons, li diem no a les co ses que no són -sí,
això dels barris, vostè sí que segrega en barris, vostè sí que fa
barris de pobres i de rics amb aquest observatori que vol fer-,
això és allà on anirem.
Nosaltres, per tant, li deman que no faci demagògia dient
que nosaltres diem no a les coses que són bones, i jo li
demanaria també una altra cosa, Sra. Armengol, més humilitat,
vostè no es caracteritza precisament per ser una persona
humil; vostè, Sra. Armengol, sempre es presenta aquí
supremacista, és superior a tots nosaltres, i aquesta
supremacia de l’esquerra no és tal, Sra. Armengol, això fa
molt de temps que ja no hi és, si vostè és superior a jo ni jo ho
som a vostè, estarem més preparats, més formats, tendrem
més experiència o menys, però que vostè sigui supremacista
sobre tots nosaltres jo no li puc admetre, Sra. Armengol. I
això és al que ve aquí i vostè mai no reconeix que ha fet res
malament i, en canvi, tampoc mai no reconeix que d’aquí s’han
fet coses que estiguin bé i en 35 anys alguna cosa s’haurà fet
bé d’aquí, idò vostè no és capaç de dir-ho, no li surt, ja li ho he
dit moltes vegades des d’aquesta tribuna, reconegui el que s’ha
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fet bé, igual que ha de reconèixer el que vostè fa malament,
que moltes de coses les ha fet malament, Sra. Armengol.
Vostè ha parlat abans que aquí faltaven molts doblers en
aquesta comunitat autònoma, sí que en falten, 190 milions
d’euros als quals vostè va renunciar, per tres anys, no per
quatre, són 570 milions d’euros, vostè ha fet un forat a aquesta
comunitat autònoma enorme, enorme.
(Alguns aplaudiments)
I vostè em parla del tramvia, del tramvia d’aquí de la badia
de Palma? Vostè es va gastar 3 milions d’euros en despeses
que encara no sabem on són i vàrem haver de tornar 32
milions d’euros dels 35 que ens havien enviat. A vostè li varen
enviar 140 milions d’euro s, a vostè, al consell, per fer
carreteres, i en va fer 20, i els altres 120 els va malgastar, els
va gastar amb despesa corrent. I vostè em du a parlar d’aquell
temps...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... i jo no n’hi parlaré més d’aquell temps, no n’hi vull parlar de
la fallida que ens varen donar, d’això no n’hi vull parlar. Jo li
vull parlar d’això d’avui, i vostè segueixi parlant de fa 15 anys
que és del que parla i de fa 20, perquè, és clar, vostè en fa 25
que és aquí, jo, com que no hi era, vull parlar d’ara i del futur.
P er tant..., no, no, jo sí... bé, hi vaig ser quan vaig haver
d’aixecar la fallida que vostè em va deixar, quan vaig haver de
tornar els doblers que vostè malgastava...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... és clar que sí, és clar.
I vostè em parla d’habitatge? Me’n pot parlar d’habitatge,
me’n pot parlar d’habitatge, 40 milions d’euros vaig haver de
pagar jo quan vaig entrar, i aqueixa senyora va endeutar tres
vegades l’IBAVI, amb 40 milions d’euros els va passar a 120.
Això és el que té vostè, Sra. Armengol, no em faci parlar
d’això i parlem de futur. Jo ho entenc que vostè es troba més
còmoda parlant de passat i... tapar.
I he tornat tenir la sensació que vostè em fa oposició, no
hi ha manera, Sra. Armengol, vostè ha de fer oposició, li
agrada l’oposició, és vera que l’han votada per fer govern, però
no en sap, vostè ha de fer oposició, continua fent-me
oposició, però bé, jo supòs que qualque dia, quan acabi ja se
n’adonarà.
Miri, jo crec que hem de consolidar el dret a tothom i és
vera, i vostè hauria de consolidar els drets del personal interí
de sanitat. Vo stè ha dit que ha consolidat tothom i acaba,
acaba... acaba de recórrer una sentència per no pagar-los. Això
és el que fa vostès, contar mentides una rere l’altra.
Miri, Sra. Armengol, a vostè li varen obrir conflicte
d’inconstitucionalitat a la Llei d’habitatge i si li han passat

malament les notes ho torni revisar, em sap greu, em sap
greu...
(Alguns aplaudiments)
Però bé, és important que aquest debat és el seu debat
d’investidura. Miri, Sra. Armengol, empraré..., no ho volia fer,
però com que vostè m’ho ha posat així, empraré la mateixa
manera graciosa que té vostè de dir les coses. Miri, a l’any
2015 l’endeutament de les Illes Balears era de 8.330 milions,
són molts de doblers, és una xifra molt elevada, però a l’any
20 1 8 , a finals, són 8.706 d’endeutament, que encara ho és
més, 4.0 0 0 milions d’euros més, no, és aquí, són les seves
dades, són oficials, eh?, són les d’Hisenda.
Miri, Sra. Armengol, els pacients amb demora de més de
60 dies, la mitjana són 3.048 persones, que és una xifra molt
important, però és que resulta que al mes de maig vostè en té
6.501 que encara són moltes més. Vol que continuem així? Jo
no hi vull continuar perquè li vull dir una sèrie de coses més
i li vull tornar reclamar que em contesti coses que no m’ha
contestat, que amb això vostè, que té tot el temps del món,
perquè jo tenc deu minuts ara i abans trenta, per tant, segueix
fent el que sempre s’ha fet en aquest parlament.
“Vo stè no m’ha parlat de tot”, és clar que no, no tenc
temps, Sra. Armengol. Em dóna el seu temps? Li parlaré de
tot, però doni’m el seu temps, és que...
Miri, sap per què és que no ens podem fiar nosaltres de
vostè? Perquè si mira els acords de governabilitat del 2015 hi
ha uns incompliments enormes: pla antidesnonaments dels
primers cent dies, res; creació de més habitatges públics, ni
un; agilitar tràmits administratius, 18 mesos en donar
permisos; evitar duplicitats, es tornen posar perquè no s’ha fet
res; el govern..., reduir el nombre d’assessors, més
conselleries; reduir els concerts sanitaris, no n’han reduït ni
un; reforma de l’hospital de Son Dureta, caurà tot sol,...
(Algunes rialles)
... ja li ho vaig dir, i així un grapat més -així un grapat més.
Però miri, sap per què ens preo cupa i no li volem donar la
confiança? Perquè les mesures de l’acord de governabilitat
d’ara diuen: llei del dret a la informació per garantir l’accés a
una informació veraç i independent. Què volen, controlar els
mitjans ara? Garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en les
dues llengües oficials, això no s’ho creu ningú de vostè, Sra.
Armengol. Aprovar una llei de mecenatge cultural, però si està
aprovada, però vostè no l’ha desenvolupada, és que està
aprovada des del març del 2015. Garantir sis mesos de feina
a l’administració dels joves, els joves el que necessiten és fer
feina no dins l’administració, fer feina, i el que vostè ha de fer
és fer convenis amb...
(Remor de veus)
... no, no importa dins l’administració només, vostès tot ho
volen fer dins l’administració, i no hi ha cap empresari que
vulgui agafar com a experiència només perquè hagis estat sis
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mesos dins l’administració. Això no ho faran creure a ningú
dels empresaris, per favor! Això, vostès viuen dins un món que
no té res a veure amb l’empresarial. Només faltaria que ara
perquè té sis mesos de l’administració jo ja el co ntractaré,
vinga, per favor, Sra. Armengol, vostè no hi ha estat mai dins
el món empresarial, ha estat tot el temps en política i això no
ho entén.
Creació de l’institut de l’energia de Balears per
comercialitzar energia, ara em vol dir que vostè proposa que
el Govern participi dins un sector privat? Un altre “xiringuito”.
Escolti, és que una rere l’altra.
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Quan signarà el conveni per a inversions ferroviàries que
vostè i el Sr. Ábalos ens varen anunciar pocs mesos abans de
les eleccions? Quan? Planning de les inversions?
Què farà perquè Madrid ens pagui els 240 milions d’euros
del conveni de carreteres de l’any 2004, què farà? Quan els
durà? Perquè la seva consellera d’Hisenda... li va dir al Sr.
Melià, me’n record com si fo s avui, deuen ser..., es deuen
haver quedat volant devers València...
(Se sent una veu de fons que diu: “són de camí”)
... sí, són de camí. D’això fa tres anys i mig...

Bé, una altra cosa li vull dir també, perquè el temps no em
fugi, vostè aquí ha menyspreat Eivissa, vostè només ha parlat
de Menorca i de Formentera, si ha parlat cent vegades de
Menorca i Formentera n’ha parlat tres d’Eivissa i per dir que
el vaixell anava de Formentera a Eivissa i no li ha quedat altre
remei.
(Alguns aplaudiments)
Això no està bé, eh!, això no està bé, Sra. Armengol,
perquè Eivissa la governi el Partit Popular com la governarà
vostè no l’ha de menysprear. Vostè l’ha de posar al mateix
nivell de Menorca, de Formentera i de Mallorca i això no ho
ha fet. Per tant, nosaltres estarem vigilants perquè Eivissa rebi
el mateix tracte que la resta d'illes, maldament no s’hagi fet
pacte amb vostè.
Miri, les preguntes sense resposta ni concreció: està
disposada a baixar els imposts a les rendes mitjanes i baixes?
Sí o no? I vostè té tot el temps del món.
Li ho diré poc a poquet, baixarà el tram autonòmic de
l’IRPF a les rendes de menys de 30.000 euros? Sí o no?
Les mesures fiscals del règim especial de les Illes Balears,
entraran en vigor al gener del 2020 com a molt tard? Sí o no?
Comptarà la nostra comunitat amb un finançament
autonòmic que tengui en compte que som la segona comunitat
que més aporta? Sí o no?
Té algun pla d’inversió per recuperar les zones més
madures? M’ha dit que sí, però no m’ha dit quin, però aquesta
me l’ha contestada, dient sí o no, com? Planning?
Pensa reduir el turisme de creuers? Com? Planning? De
veres regularan el tot inclòs? Com? Planning?
Quants habitatges de grans tenidors s’han posat ja a
disposició dels ciutadans a través del parc públic de l’IBAVI?
Són zero, però bé, quants?
Quines só n les mesures extraordinàries que es
comprometen a implementar els sis primers mesos de la
legislatura per donar resposta a la falta d’habitatge? Quines?
Com? Planning?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Sí, no , no , es veu que l’avió ha acabat la benzina i ara
l’haurem d’anar a cercar.
Quin termini maneja per implementar l’educació universal
de 0-3 anys? Tampoc no ens ho ha dit, timing, serà per a
enguany, serà per a l’any que ve, seran tres anys? Digui’ns-ho,
concreti. Vostè ja ha governat quatre anys, idò ho té molt bo
de fer, si no és que ha tirat un... un coet i... per sortir del pas.
Jo crec que no, jo crec que vostè ho sap, digui’ns-ho.
El conveni per a inversio ns hidràuliques amb el Govern
central per import de 360 milions d’euros, quan el signarà,
Sra. Armengol? Com es concretarà? Quines mesures durà?
Escolti, aquestes són les preguntes que a mi m’agradaria
que vostè em contestàs. I no em torni contestar, si no li sap
greu, de fa 15 anys i de fa 20, perquè jo entenc que vostè
aquell món el vivia, però jo no. Contesti’m això i després, és
vera, Sra. Armengol, no em faci demagògia, jo li ho deman per
favor, perquè a més no té el perquè, no em faci demagògia
barata en segons quins temes, per favor, i no em torni retreure
coses de fa 15 anys ni em compari situacions molt, molt greus
que vàrem patir en aquesta comunitat autònoma i que no
s’haurien de tornar repetir perquè vostès ens deixaren això en
fallida.
Per tant, contesti’m per favor aquestes preguntes i jo em
donaré ben per satisfet i li donaré l’enhorabona ben content i
esperant i desitjant que li vagi molt bé, Sra. Armengol, perquè
els seus èxits són èxits per a la gent de Balears i els seus
fracassos si són com els d’aquesta passada legislatura seran
fracassos també per a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies... Moltes gràcies, Sr. Company. Ara
correspon al Grup Parlamentari Unidas Podemos.
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EL SR. YLLANES I SUÁREZ:
Gràcies, Sr. President, renunciam a utilitzar el torn de
rèplica. Gràcies.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Idò passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez- Ribas.
Senyors diputats i diputades, un poc de silenci. Pot
començar Sr. Pérez-Ribas.

realment considerem que és el futur de la nostra joventut i
dels nostres estudiants.
Sobre l’atur juvenil, bé, jo també tinc fills i sóc dels
principals preocupats, com molts de nosaltres, que tenim un
atur juvenil del 30% i evidentment el que li he dit és que
considerem des de Ciutadans que no pot ser que la principal
mesura per atacar el greu problema de l’atur juvenil sigui
contractar sis mesos els nostres joves a l’administració, és
cert que pot ajudar temporalment, però que realment si volem
que els nostres joves puguin incorporar-se dintre del mercat
laboral, consideraríem segurament més lògic incentivar
empresaris perquè contractin joves, o fomentar ocupació
juvenil, és això el que hem dit, no he acusat mil joves que han
fet aquest projecte, ni res d’això.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Bones tardes. Sra. Armengol, li vull deixar ben clar des del
principi, perquè suposo que ja ho ha dit en campanya electoral
i avui ho ha tornat comentar, i avui, com que és el nostre
primer dia, perquè quedi clar des del dia d’avui, nosaltres no
som la dreta...
(Remor de veus i algunes rialles)
..., em sap greu, em sap greu.
(Rialles de l’intervinent)
Em sap greu, nosaltres som un partit liberal, progressista,
reformista i europeista i no som la dreta, talment. És més, no
tenim cap acord d’oposició ni amb el Partit Popular, ni amb
ningú més, nosaltres farem la nostra oposició des de la nostra
banda...
(Remor de veus)
..., bé, això és un acord puntual...

Sra. Armengol, no té l’exclusiva de l’interès de les Illes
Balears, tots estam interessats per unes Illes Balears millors,
tots els nostres diputats de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca
estam preocupats perquè les nostres illes tinguin un futur
millor i siguin unes illes que tinguin progrés, evidentment.
I realment m’ha sorprès, m’ha sorprès perquè ha posat a la
meva boca una cosa que jo no he dit i l’hi ho tornaré llegir,
perquè m’ha sorprès que digui que jo he dit alguna cosa del
REB referit a Pedro Sánchez, jo el que li he dit és la seva
negociació amb el finançament i amb el REB, el que passa és
que jo li tornaré llegir el que he dit, i, a més, ho enllaçaré amb
un altre tema: estic d’acord amb el Sr. Company, d’una manera
molt demagògica, amb els motius pels quals no l’hem votada,
vostè ha fet una llista de motius, no m’heu votat per això, per
això , eren uns 15 motius. Jo li he dit els motius, la nostra
motivació per no votar-la i ara la hi tornaré dir, perquè quedi
clar quins són els nostres motius i que no són els motius que
vostè ha dit, perquè realment nosaltres estem interessats en
moltes coses que vostè ha dit que nosaltres no estem
interessats, però que sí que estem interessats. El nostres
motius per no votar-la, més li dic, el Sr. Company ho ha fet
similar al que he dit jo aquest matí.

EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyors diputats i diputades, un poc de
silenci.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Volia manifestar això d’entrada perquè quedés clar, sinó
cada dia haurem de tornar repetir-ho a cada intervenció.
Després un altre tema, ha comentat que ningú no ha parlat
d’innovació, jo li he parlat d’innovació i a més li he reconegut
la feina, el que passa és que també li he dit que el tema de la
innovació és un tema molt sensible, a mi m’apassiona
personalment, i a les altres regions europees fan molta més
feina de la que fem nosaltres. I nosaltres, per seguir en un
nivell òptim d’innovació per a les nostres illes, hem de fer un
esforç molt més important del que fem ara. I vostès ens
tindran al seu costat amb aquest tema, perquè és un tema
realment d’Estat i que normalment a nosaltres ens tindrà al seu
costat per a qualsevol tema relacionat amb innovació, perquè

Jo he dit: a la Sra. Armengol le diremos no a la lengua,
como requisito para acceder a la administración y como un
factor de división social. Sra. Armengol, le diremos n o a
una arquitectu ra in stitu cio na l que suponga un
engrosamiento de la administración, a base de creación de
más entes públicos para pagar fidelidades a sus socios del
pacto. Sra. Armengol, le diremos no a un modelo donde el
Gobierno pretenda ser el principal factor de crecimiento,
obviando el papel de las empresas, PIME y autónomos. Sra.
Armengol, le diremos no a limitar los precios del alquiler.
Sra. Armeng o l, le diremos no a la práctica de la
turismofobia y a la utilización partidista de nuestras
necesarias normas sobre el territorio y medio ambiente,
para prohibir, limitar e impedir el normal libre desarrollo
de las actividades. Y le diremos no a la inseguridad jurídica
que representan ustedes con sus peligrosos socios y que no
permiten a empresas y personas ser osados en la toma de
decisiones. Aquests són els nostres motius.
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I també li he dit els motius que una vegada, evidentment
tots sabem que avui sortirà escollida, una vegada vostè sigui la
propera presidenta del Govern balear, que seré el primer a
felicitar-la, li he dit els motius pels quals sí estarem devora
vostè i un d’aquests motius era..., le diremos sí a un
verd a d ero REB que compense completamente las
desventajas y sobrecostes derivados de la insularidad y a
un sistema de financiación autonómico justo con nuestras
islas.
En el seu moment, quan es va redactar el document que
vostè va dur a Madrid a negociar amb Montoro, i pràcticament
va tenir la unanimitat, va tenir darrera tots els partits polítics,
entre els quals també nosaltres, no sé si se’n recorda, i també
la societat civil. Nosaltres vam do nar suport al REB que es
proposava a un primer document, després, quan es va negociar
i ja es va perdre la possibilitat de negociar-ho amb el Sr.
Montoro, i ja va ser amb la Sra. Montero, doncs la cosa ja va
devaluar-se tant, que, evidentment, nosaltres no vam estar
d’acord i al Congrés dels Diputats, com he comentat abans,
ens vam abstenir del REB descafeïnat que havia sortit després
d’aquelles negociacions. Bé, això és el que ha passat i no sé
quina imatge tenen vostès de com ha anat la situació.
Finalment m’agradaria comentar que nosaltres sí que hem
parlat d’Eivissa, realment tenim l’orgull de tenir un diputat
d’Eivissa i un diputat de Menorca, que tots dos faran
moltíssima feina per a les seves illes, i realment qualsevol
cosa que afecti les illes de Menorca i d’Eivissa, estaran ben
representades pels nostres diputats.
I bé, li desitjo tota la sort del món en la pròxima legislatura
i sap que en determinades coses ens tindrà en contra i en
moltes determinades coses ens tindrà a favor.
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Nosotros sí que somos la derecha.
(Remor de veus)
Donde está el problema es en el centro, que hay
overbooking en el centro, que nosotros sí que somos la
derecha y no tenemos ningún complejo en decirlo; no es nada
malo, de hecho hay miles y miles de ciudadanos que votan esta
opción política a la que, por mucho que intenten ningunear,
entra con más fuerza y cada vez más en las instituciones. Mire,
yo creo que tendría que sacar cada vez menos pecho de esos
grandes resultados que dice que ha sacado, porque
prácticamente los que han votado a los partidos que
conforman el pacte y los que no son prácticamente los
mismos. Con lo cual, lo que sí que le recomiendo si usted es
demócrata es que no gobierne sólo para el 50% de la
población y legisle, no legisle, mejor dicho, de espaldas a la
mitad de la población.
Permítame que haga unos comentarios al discurso que ha
hecho la Sra. Cano, porque veo que inciden sobre lo que se
avecina, y creo que es una mala noticia para los ciudadanos de
Baleares, porque decir como logro que se ha devuelto la
tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales no me parece un
logro, me parece justo lo contrario, y me parece una
irresponsabilidad. Otorgar tarjetas sanitarias con todos los
servicios completos a personas que no han cotizado en su vida,
que no han pagado impuestos y que tienen que sostener la
sanidad todos unos ciudadanos que ya están masacrados a
impuestos, que, con su esfuerzo fiscal, mantienen una sanidad
que ya tiene bastantes problemas, me parece una
irresponsabilidad. Y además me parece una injusticia también
con aquellos inmigrantes...
(Remor de veus)

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
La inexperiència. Sr. President, no farem ús del segon torn
de paraula. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Idò passam al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente, señores diputados buenas
tardes. Hola Sra. Armengol, ¿qué tal?

... -tranquilos-, con aquellos inmigrantes legales, que sí que
han hecho un esfuerzo en poner sus negocios, en pagar
impuestos, en cotizar a la Seguridad Social y que sí tienen
derecho a esa tarjeta sanitaria. Una cosa es que un inmigrante
ilegal pueda acceder a los servicios de urgencia, porque aquí
a nadie se le va a dejar morir en la calle, tampoco hagan
demagogia con eso, nosotros ni nadie quiere, ni nadie en el
mundo civilizado quiere que eso ocurra, aunque sea un señor
que acaba de llegar de forma ilegal, una cosa es atender en un
sistema de urgencias y otra cosa es darle una tarjeta sanitaria
con todos los servicios a personas que no han pagado ni han
cotizado ni han hecho absolutamente nada, y además porque no
lo po demos sostener, y eso lo que ocasiona es un efecto
llamada.
Y mire, la inmigración ilegal no cabe toda en Mallorca, ni
en Menorca, ni en Ibiza, los inmigrantes de África no caben,
es que, mire, si cupieran, pues podríamos hacerles sitio, pero
es que es imposible y no lo podemos pagar, por lo tanto es una
irresponsabilidad manifiesta.
Al igual que hemo s visto que vuelven a cargar contra la
economía de mercado como impedimento para la igualdad
social. No será que el comunismo de sus socios de Podemos
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es la solución a esa economía, mejor dicho, a esa igualdad
social, eh. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es dejar de
malgastar y de engordar la administració n para colocar a
amiguetes y abrir chiringuitos varios.
Igual que se llenan la boca en repartir la riqueza, hay que
repartir la riqueza...
(Remor de veus)
... pero con el resto de España no compartimos riqueza alguna.
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats i diputades, un poc de silenci, per favor.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Hay que repartir la riqueza, como
decía, está muy bien, pero co n el resto de España no
repartimos riqueza, o sea, el concepto de solidaridad, eso no
entra, está bien, de acuerdo, ese es su concepto de solidaridad.
Mire, hay un tema muy importante y al que usted ha hecho
referencia, Sra. Armengol, que es el tema de la educación,
también ha hablado de la sanidad, pero, empezando po r la
educación, y lo ha relacionado también con los derechos de la
ciudadanía y lo ha relacionado también con que ahora, desde
que gobiernan ustedes, hay paz social, mire, no, lo que hay es
una especial de pax romana, ¿usted sabe lo que es la pax
romana? Pues es esa paz impuesta de contentar con
millonarias subvenciones a infinidad de sindicatos,
adoctrinadores, por cierto, en el sistema educativo, para que
no hayan revueltas y no se salten la ley, como saltaban algunos
funcionarios.
¿Qué pasa, Sra. Armengol, con ese derecho de la
ciudadanía que es poder elegir la lengua de escolarización de
los hijos? ¿Eso no es un derecho válido, no existe el derecho
a poder elegir? Tiene unos socios separatistas que se llenan la
boca constantemente con el derecho a decidir, pero qué
derecho a decidir si no dejan ni a las familias poder elegir la
lengua de enseñanza que quieren para sus hijos, ¿eso no es un
derecho?, eso es un derecho que ustedes vulneran
constantemente y que afecta a miles y miles de ciudadanos en
Baleares.
Miren, yo no soy político profesional como ustedes, usted
es un ejemplo de ello, por cierto, pero sí me habían dicho que
los políticos mienten mucho, pero oiga usted, es que está
batiendo todos los récords solo en la primera intervención,
todos los datos que ha dado de sanidad de que el requisito
excluyente del catalán no afecta, ni nadie se ha ido, ni hay
ningún excluido por exigir el catalán, pues a lo mejor se ha
olvidado que más de veinte médicos han abandonado las islas,
unas islas que, además, tienen carencia de médicos,
precisamente por el requisito del catalán. Pero es que ha
ocurrido también en la Administración General del Estado ,
460 opositores -por si no se han enterado-, 460 opositores se
quedaron fuera por no presentar el certificado de catalán a la

Administració n General..., oiga y era para puestos que no
tienen nada que ver con la lengua, era para puestos técnicos
profesionales, y dejaron a 460 fuera.
Pero es que el sindicato CSIF también les dijo a ustedes,
a los de la bancada socialista, que se excluyeron de sus
oposiciones a sanidad a más de 800 administrativos, por no
acreditar también el catalán. O sea, si esto no es una barrera y
una exclusión ya me dirá para usted qué es dejar a la gente sin
trabajo por certificados lingüísticos. Porque ustedes crean un
problema con la lengua, un problema que no existe en la calle,
pero que cuando se enfrenta un ciudadano a la administración
pública se encuentra con esa barrera excluyente.
Yo, lo mejor que podrían hacer cuando hablan de datos de
paro es mejor no nombrarlos, porque, mire, es que la tasa de
paro juvenil está en más del 36%; entonces, oiga, mejor no
hablemos de paro porque desde luego las políticas de empleo
dejan mucho que desear. Pero, claro, como usted está, iba a
decir secuestrada por sus socios radicales, pero realmente yo
creo que se encuentra muy a gusto porque incluso ha llegado
a criticar a esos partidos de ámbito nacional, y ha hablado de
no sé qué de obediencia estatal, pero su partido sigue siendo
un partido nacional ¿no?, o a lo mejor es que ya se ha
convertido en un partido nacionalista puro y duro, no me ha
quedado claro.
Lo que sí que me ha quedado claro, Sra. Armengol, es que
usted es de los favorables, usted que se llena la boca con la
democracia, a establecer cordo nes sanitarios. Antes ha
hablado, se refería a no sé qué acuerdos entre el P P y
Ciudadanos, pues felicitándoles en que oigan, miren qué bien,
han dejado fuera a los de VOX y tal, o sea, usted es partidaria
de esos co rdones sanitarios, muy democrático por cierto,
usted va muy bien; pero, mire, yo realmente le rogaría que a lo
largo de esta legislatura hiciera un esfuerzo de democracia,
porque su partido precisamente no es un ejemplo a seguir con
sus socios, con los que llegan a acuerdos, con los que
gobiernan no solo en Baleares sino en diferentes comunidades
autónomas, ustedes no pueden alegrarse de que se dejen fuera
de pactos a una fuerza democrática y constitucional, como es
VOX, cuando ustedes van de la mano de partidos proetarras,
como Bildu. Ayer vivimos una secuencia, la verdad es que
lamentable y vergonzosa, como fue como la televisión
pública, que pagamos todos los españoles, concedió una
entrevista a un terrorista que se llama Arnaldo Otegui, y eso lo
ha propiciado su go bierno socialista; o sea que ustedes
precisamente para dar lecciones de moral, ninguna.
Mire, y le voy a decir, además, en qué nos diferencia que
la defensa de la ley y de la democracia a los de VOX con los
del Partido Socialista, y es que nosotros tenemos muy claro
quienes son los que están al margen de la ley y los que quieren
romper el ordenamiento constitucional, los que quieren acabar
con la unidad de España, los que van de la mano de los
terroristas; por ejemplo, hoy lo hemos hecho y lo volveremos
a hacer, por eso le decía yo esta mañana que nosotros no
vamos a hacer la misma política que se ha venido haciendo
aquí po r unas formaciones o por otras, esta mañana hemos
presentado una querella co ntra el expresidente Rodríguez
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Zapatero, por omisión del deber de perseguir delitos,
revelación de secretos y colaboración con banda terrorista, al
haber conocido las vergonzosas actas de negociación con la
banda terrorista ETA; sí que ustedes, si realmente defienden
la democracia, deberían separarse urgentemente de todos
aquellos que quieren acabar con la misma, porque si algo nos
diferencia, Sra. Armengol, es la defensa de la ley, es la
defensa de la legalidad, la ley es lo que nos equipara como
ciudadanos libres e iguales, dejen de hacer demagogia con
otras cuestiones, es la ley. Y en estos momentos ustedes van
de la mano de partidos que quieren acabar con nuestro
ordenamiento legal, nadie está por encima de la ley, Sra.
Armengol.
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demanar una sola a Palma és guetos, només la inexperiència,
només la inexperiència de no haver governat un municipi...
(Alguns aplaudiments)
... durant molts d’anys, no una legislatura, quatre, ni punyetera
idea! Més diria, això és de senyors, això és de senyors!
(Remor de veus)
I jo som de Can Barral i a Can Barral era gent molt normal
i corrent...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Lamentablemente, vemos que en Baleares vamos a tener
una legislatura más de radicalismo, de extremismo y de
políticas que van en contra del bienestar de los ciudadanos.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
el Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Com que el matí no havíem acabat,
acabaré. Li deia en aquell moment que la sanitat, la passada
vegada en sanitat començàvem oferint-li un pacte, també
vàrem començar la passada legislatura amb un document
damunt la taula per un pacte per l’ensenyament que mai no es
va arribar a materialitzar. I sí, sé perfectament que el seu grup
va signar aquest document, així com els seus socis de MÉS,
que també varen firmar aquest do cument, però el seu nou
company de govern, eh, els socis de P odemos, no el varen
subscriure i no me n’he oblidat d’això. I aquesta legislatura ens
preocupa encara més.
I li vull fer unes preguntes, Sra. Presidenta: què passarà
amb l’escola concertada? Què passarà amb els docents de la
concertada? Els equipararan en les condicions laborals amb
l’escola pública? Revisarà uns mòduls de concert educatiu que
duem més de deu anys sense rebre una nova millora? Tendrà
en compte la concertada pel que fa a l’etapa d’educació 0-3
anys?
Sra. Armengol, El Pi vol una educació de qualitat a la
pública, sense cap dubte, però que tenim un 35% que es troba
a la concertada i no la podem oblidar, no la podem dimonitzar
la concertada, perquè és evident que és ben necessària perquè
no tenim doblers suficients per cobrir aquest 35%. I crec que
el conseller s’ha dut bé amb la concertada.
Volem que no hi hagi barracons, està clar, però necessitam
més doblers de Madrid; que les famílies tenguin facilitat per
triar l’escola que volen, sense guetos, sense guetos, això de

... que convivia i compartia les coses.
Per favo r, no tornem enrera, ja poden bel·lar, cantau,
cantau, cantau estimat, cantau si en teniu gana!
(Remor de veus i algunes rialles)
Ehhh, sense discriminar els nostres fills per llengües, cap
de les dues llengües oficials, els infants d’aquesta terra han
d’acabar el seu ensenyament obligatori amb competències
plenes en català, en castellà i en anglès.
Ens preocupen també els casos d’assetjament escolar a les
Baleares, a l’any 2018 es presentaren -sí, xerrin i no escoltin-,
es presentaren 123 casos de bullying, la meitats dels quals
amb denúncia judicial. Miri aquests joves, són el nostre futur
i la llavor que sembram ara i és el fruit que recollirem demà
i no pot ser que la majoria dels casos siguin les víctimes les
que han de canviar d’escolar, després d’haver sentit frases
recurrents com “són coses de nins”; la violència és violència
en nins i adults, hem de menester actualitzar i aplicar el
protocol contra l’assetjament, fer feina per no estigmatitzar
les víctimes, que la comunitat educativa estigui preparada per
fer front a aquests casos que són greus.
Un altre dels assumptes que ens preocupen molt són les
tràgiques dades de la violència de gènere a la nostra comunitat,
sego ns dades recents tornam liderar la taxa de violència de
gènere, aquesta xacra que ens fa, o almenys a mi, empegueir.
Escoltin bé, 23 víctimes per cada 10.000 dones; més de 7
punts per sobre de la mitjana de tot l’Estat, això passa aquí, a
Balears, on hi som tots. No és que ho facem malament, és que
no sabem co m ho hem de fer i hauríem de ser capaços de
canviar aquesta situació, perquè aquest tema és per guardar
silenci i reconèixer que aquí és allà on més moren dones.
Li demanava, Sra. Armengol, que no escatimi en aquest
punt, que les dones víctimes de violència són víctimes dels
seus maltractadors, però també ho són del silenci.
Ens agradaria poder parlar aquests darrers cinc minuts
d’altres qüestions, com podria ser del tema del transport. Li
voldria dir que crec que la reivindicació que fa la Federació
del Transport de CAEB, de crear un centre logístic de càrrega
i descàrrega per a la distribució de mercaderies, és fonamental
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que es posi en marxa el més aviat possible. Aquest és un tema
de mobilitat molt important i que pot agilitar el moviment de
tots aquests camions que distribueixen i també de les
persones, li deman que faci cas a la Federació del Transport.
Si el Govern de Madrid no ens dóna enguany les inversions
coherents i necessàries que segurament tendrà Cantàbria,
perquè hi arribi el tren d’alta velocitat, i no posam en marxa
temes de transport públic, difícilment canviarem el col·lapse
que tenim amb la mobilitat, amb la qual cosa ens jugam molt
aquests pròxims sis mesos, perquè el que faci Madrid aquests
sis mesos marcarà que puguem descongestionar o no
descongestionar en les inversions. Són projectes molt grossos
que necessiten un any i mig per desenvolupar-se, vuit mesos,
segurament, o nou, anant aviat, per adjudicar-se, perquè no tan
sols han d’anar al BOIB, sinó al BOE, sinó que també han
d’anar al butlletí comunitari, grans infraestructures d’aquest
tipus que pugen a molts de milions, i perquè la gent els pugui
veure el 2023 ho hem de tenir clar pel Nadal d’enguany, així
de clar.
Li vo líem demanar, en ordenació territorial tenen cap
acord de canvis importants? Canviaran el tema de les
quarterades a Mallorca per poder fer... això està firmat a
qualque lloc que no ho haguem vist, que puguin fer una casa en
rústica amb menys quarterades que abans? M’ho pot dir?
En tema d’aigua potable, he vist l’anunci, que està molt bé,
aquest anunci que ha fet el Govern, de la cinta de les maletes
en tema d’aigua, però tot això està molt bé si a la vegada fem
un pla per eliminar les pèrdues dels 67 ajuntaments de
Balears, que més d’un perd el 50%, perquè ens en pot pujar un
damunt la cinta d’estranger que s’assabenti que tenim una
pèrdua d’un 30, d’un 40 i d’un 50% a les xarxes i ens digui:
què punyetes en dieu a nosaltres, si vosaltres perdeu l’aigua
pels baixos? Així de clar! Ho dic perquè la coherència és
important en aquestes coses. A mi m’agrada fer contrari a l’arc
iris, i aquest espot és molt bo, és conscienciador, però aquí ha
de menester vostè que no es dimonitzin les dessaladores, que
tant de bo de les dessaladores, tant de bo, tant de bo!, i el que
hem de fer és interconnectar a cada illa, a cada illa, un lloc i
l’altre perquè l’aigua potable arriba.
Li volíem dir que el tema de la posidònia és un debat fals
que tenim el de les barques, el que hem de fer amb la
posidònia és fer el que va acordar la Sra. Margalida Rosselló
a l’any 99-2000, primer pacte de progrés, del Life Posidonia,
que es posaven tots els morts o tots els perns ecològics
perquè la gent pogués amarrar, i punt. Després, si han de pagar
3 euros o 4 o 10 ja pagaran, amb la qual cosa hi ha solució
perquè la gent pugui amarrar. Però la posidònia no se’ns mor
pels vaixells, la posidònia que s’ha mort en el Port d’Alcúdia,
en el Port de Pollença, s’ha mort pel mal funcionament de les
depuradores, fan olor de podrit segons quines platges, que no
es recuperaran. Jo faria un pla de recuperació de praderies de
posidònia, i, en canvi, ens és més fàcil donar la culpa als
vaixells, que cada vegada són més d’estrangers i de rics,
perquè els de Formentera, els de Mallorca, els de Menorca i
els d’Eivissa arribarà un moment que no podrem tenir un

vaixell perquè els amarraments són caríssims, tant els que són
de l’Estat com els que són de la comunitat autònoma.
I a aquestes 20.000 embarcacions d’esbarjo que hi ha que
van a pescar quatre vaques i dos serrans els amargam la vida i
els passam la culpa de la posidònia. I la culpa de la posidònia
són les depuradores.
Miri, a Formentera no tendrà el problema de la depuradora,
però no em dirà vostè, des de Formentera, el que passa a l’illa
d’Alcanada,...
(Se sent una veu de fons que diu “i al revés”)
..., -jo no li he dit, no li he dit, i m’agradaria que respectàs
Mallorca com jo respect, com sempre sap, Formentera-, idò
bé, perquè són fets el que jo li cont, no li cont mentides. Amb
la qual cosa, no diguin que no hi ha cartografia de la posidònia,
punyeta!, que va costar més de 3 milions d’euros, i la va posar
en marxa la Sra. Margalida Rosselló, primer pacte de progrés,
i vaig acabar la cartografia jo, a l’any 2005. Què és que no hi
ha cartografia!
(Remor de veus)
La cerquin! Escolti, Sr. Vicent, la cerqui, i digui: la vull
ampliar, no, la vull ampliar, no hi ha cartografia, és que
arribam a dir uns disbarats...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, per favor, no entri en debats...
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, però escolti, Sr. President,...
(Algunes rialles)
..., ja que ens veuen per la televisió, que sàpiguen el que hi ha.
Aquí es varen gastar més de 3 milions d’euros que va
començar el primer pacte de progrés.
L’altra qüestió, Sra. Presidenta, i vaig acabant, no hem
sentit parlar d’un nou pla d’infraestructures educatives en
secundària, perquè jo el problema que veig d’infraestuctures
educatives és en secundària ara, perquè de primària ja el tenen
en marxa.
La qüestió de l’agricultura, miri, a nosaltres ens ha agradat
que ahir parlàs d’ajudes a la modernització de les explotacions
agràries amb el suport del Govern, sí, senyora, i ja veurem què
dirà Europa! Doblers directes a la vena. I ens agradaria que
deixàssim de parlar de quilòmetre zero, de comprar productes
de quilòmetre zero perquè a qualque lloc de les illes han de
fer 50 quilòmetres per trobar un pagès que et pugui vendre
qualque cosa, 50 quilòmetres has de fer per trobar un pagès
que et vengui qualque cosa! Per això li demanam, si vostè
ajuda en aquest tema, també ajudi a l’agilitació, tramitació i
pagament de les ajudes agràries, asseguri el desenvolupament
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d’una activitat complementària agroturística viable i adaptada
a la realitat de les explotacions agràries, intenti restaurar la
tarifa elèctrica especial del rec agrícola que amarga les
pageses i pagesos de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de
Mallorca que tenen fixos de 400 euros per bomba de treure
aigua.
Dita aquesta qüestió, nosaltres pensam que en el tema de
ràdio i televisió autonòmica, i és el meu darrer punt, hi ha
passat molt per sobre, no ha parlat de la internalització dels
informatius de ràdio i televisió, nosaltres creiem que s’ha
d’internalitzar aquest fet, i no es pot passar més temps, no
parlem d’un nou model si no donam estabilitat laboral a la
gent.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Cano?
LA SRA. CANO I JUAN:
No en farem ús. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT.
Així, doncs, correspon ara una nova intervenció de la
candidata a presidenta del Govern de les Illes Balears.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

I per última qüestió, perquè li he de contestar, li agraesc
que vulgui que tirem endavant amb aquest acord, amb aquest
pacte. Em pareix bé que hi hagi sindicats, però no ens oblidem
que qui farà la inversió és l’empresa privada, perquè l’ha de
fer. Jo li diria més, jo crec que és el moment de fer un pacte
d’inversió publicoprivada, eh!, publicoprivada, per sumar el
sector públic i el sector privat, per intentar multiplicar la
força, la palanca per anar realment cap a aquesta inversió que
sigui tecnològica, sigui diversificada i pugui guanyar el futur.
EL SR. PRESIDENT.
Sr. Font, vagi acabant, per favor.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Acab, acab. Hi pot haver els sindicats, però no és tant un
pacte de representació institucional sinó com un pacte d’un
mateix pols, amb una mateixa força unir la inversió pública i
privada per guanyar el futur. Aquesta és la idea, li agraesc, i en
aquest sentit si això és així, nosaltres ens abstendrem.
Moltes gràcies.
(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló que diu: “què vos
passa?”)
(Algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Passam al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a totes les
intervencions en aquest torn de rèplica, també als que no han
fet ús de rèplica perquè entenc que compartim perfectament
el projecte que defensam i que, a més, hem defensat a la
campanya electoral, als acords signats entre les diferents
formacions polítiques i que seran el full de ruta del Govern de
les Illes Balears, que tendré l’immens honor de presidir una
nova legislatura en aquesta comunitat autònoma.
Intentaré respondre a tot allò que han demanat els diferents
portaveus d’una forma breu i donaríem després per tancat
aquest debat, si a vostès els sembla bé; ara bé, tenint en
compte que, torn repetir una vegada més abans de començar la
rèplica, que la meva mà està estesa durant tota la legislatura
perquè crec que aquesta serà una legislatura que ha de ser del
diàleg, que ha de ser del compromís, que ha de ser dels
consensos i que ha de ser de la proposta, i que per tant la meva
voluntat és parlar amb tothom i escoltar tothom i, òbviament,
tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra.
Quant al Sr. Company, que ha fet una rèplica jo crec que...,
en fi, se l’ha notat una mica enfadat, Sr. Company, i jo
començaré per dir una cosa que és prou òbvia i prou clara, no?,
nosaltres hem presentat un projecte de govern per a aquesta
legislatura que comença signat entre les diferents formacions
polítiques que, ho dic humilment, però és que té l’aval de la
ciutadania. Els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears són
els que dia 26 de maig varen poder decidir què volien i varen
valorar el que s’havia fet i varen valorar el que s’havia de fer i
varen donar un suport molt majoritari a les forces
progressistes d’aquesta comunitat autònoma, per tant, l’aval
del que presentam aquí és el que volen els ciutadans. Per tant,
Sr. Company, ha d’entendre que aquesta és la situació i que dia
26 de maig els ciutadans parlaren molt clar sobre el projecte
polític que volien per a aquesta comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President, no en farem ús.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sra. Tur, vol fer ús de la paraula?
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, Sr. President, no faré ús de la paraula.

Vostè ha començat la seva intervenció dient una cosa que
vostè sap que no és certa, ha començat la seva intervenció
dient, bé, és que tot el que ens ha explicat que hem
d’aconseguir del Govern d’Espanya vostè ha dit, fa un any que
governen i que, per tant, haurien d’haver pogut aconseguir. Jo
li dic, hem de fer una apreciació, fa un any es va posar una
moció de censura, però la majoria parlamentària i la del Senat
era majoria absoluta del Partit Popular. Les eleccions han
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estat dia 28 d’abril, encara no hi ha un govern constituït a
Espanya. Per tant, Sr. Company, crec que hem de ser realistes,
per tant, aquesta és la situació que vivim en aquests moments
i que, ò bviament, no tengui ni un mínim de dubte, ningú
d’aquesta cambra parlamentària ni cap ciutadà d’aquesta
comunitat autònoma, que tot d’una que hi hagi un govern a
Espanya constituït el primer que farem serà demanar-li hora
per anar a exigir i a reivindicar tot allò que hem explicat durant
aquests dies de debat, però sobretot tot allò que hem proposat
als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.

diu clarament que la cessió d’habitatges temporal l’han de fer
i donar-los a l’IBAVI per poder-los tenir en lloguer social.

Vostè ha dit que no saltres havíem de venir aquí a fer
autocrítica; jo, m’ho permetrà, eh?, m’ho permetrà, però crec
que, en tot cas, qui hauria de fer autocrítica és a qui els
ciutadans li han dit això que has presentat no ens agrada...

... i que s’ha arribat a l’acord amb l’Estat i no té recurs
d’inconstitucionalitat, i s’aplicarà. Aquesta és la realitat...

(Alguns aplaudiments)
... i qui havia de venir a explicar què vol fer és qui els ciutadans
ens han dit tirau endavant. No ho sé.
Quant a la seva obsessió dels 190 milions, Sr. Company,
ja fa dues vegades en aquest debat que confon l’economia
pública amb la privada. Jo li he dit, el Govern necessita
recursos per fer inversions educatives, sanitàries, d’inversió
pública, de tantes i tantes coses, i vostè em torna a anar a un
règim fiscal, Sr. Company, que res no tenia a veure amb la part
pública, res no tenia a veure; vostès se’n varen anar a Madrid
i varen nego ciar deduccions fiscals que ara són les que
nosaltres hem ampliat amb les negociacions amb el Govern
d’Espanya i que s’ha de tramitar en el Congrés de Diputats, i
que jo esper el suport del Partit Popular, però vostès varen
renunciar a la inversió del Govern d’Espanya en aquesta
comunitat autònoma, i això és així sí o sí, els agradi o no els
agradi, vostès renunciaren a totes les inversions estatutàries,
senyor..., al règim especial...
(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)
No, al règim fiscal, perquè no era especial, fiscal, que
vostès pactaren en el seu moment -jo no és que me’n vulgui
anar enrere, però és que és el que varen fer vostès- que varen
anar a pactar amb el Sr. Rajoy, no hi havia ni descompte de
residents, ni inversions en matèria energètica, ni inversions en
el pressupost general de l’Estat, ni fons d’insularitat, no hi
havia res per a la cosa pública. Per què? Perquè la dreta en la
cosa pública no hi creu i no hi ha cregut mai, i això és la gran
diferència, Sr. Company, aquesta és la gran diferència, aquesta
és, aquesta és.
(Alguns aplaudiments)
Llei d’habitatge, nosaltres què creiem? Que si els bancs i
els fons d’inversió, els bancs als quals algú els va donar molta
injecció econòmica, que varen dir ens ho tornaran i..., i ni un,
ni se’ls ha reclamat, els bancs i els fons d’inversió tenen pisos
que estan buits i hi ha ciutadans d’aquestes illes que necessiten
un habitatge nosaltres hem fet una llei de la qual estam
orgullosos, que ens situa a l’avantguarda a nivell espanyol, que

Bé, Sr. Company, no sé com ho he d’explicar més bé,
aquesta llei és l’única de tot l’Estat que no ha tengut el recurs
d’inconstitucionalitat, és una llei que no té recurs
d’inconstitucionalitat, és una llei legal aprovada per aquest
parlament...
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
..., hi va haver la negociació i hi va haver l’acord, Sr. Company.
Nosaltres...
(Remor de veus)
... nosaltres negociam i acordam i aquesta llei ha estat
acordada i no té recurs d’inconstitucionalitat, no té recurs
d’inconstitucionalitat, no ha d’anar al Tribunal Constitucional,
aquesta és la veritat. Per tant, aquesta llei s’aplicarà.
I n’estic molt contenta, Sr. Company, n’estic molt contenta
primer de tot ja pels mil i busques que tendran un habitatge
social i que no el tendran els bancs amb un habitatge buit, jo
n’estic molt contenta i molt orgullosa, i molt contenta i molt
orgullosa de poder-la aplicar aquesta llei.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Després diu, després m’ha dit els incompliments que hem
fet , bé, d’habitatge. En fi, torn anar a la campanya electoral,
Sr. Company, i jo... la gent ja li ha dit que ningú no se l’ha
creguda aquesta història que conta el PP, ningú no se l’ha
creguda perquè no és vera. És clar, i sí, a més em diu, i què feu
amb Son Dureta? Bé, Sr. Company, l’enderrocam per fer el
Centre de cronicitat i sociosanitari de les Illes Balears que es
mereixen els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, és clar
que sí, i n’estam molt orgullosos, amb un pla de 120 milions
d’euros, igual que n’estam molt orgullosos de fer-ho al Verge
del Toro, que vostès el varen retornar a l’Estat i que nosaltres
hi invertim; igual que estam orgullosos de fer-ho a Can
Misses,...
(Alguns aplaudiments)
... això és la nostra aposta. Nosaltres no som com vostès, és
clar que sí!
Després..., faré resposta conjunta amb el Sr. Pérez-Ribas
que parlaven dels joves i de l’administració i de l’atur juvenil,
després li contestaré.
Escolti, m’han dit: no hem parlat d’Eivissa; i tant que
parlam d’Eivissa, jo parl de la comunitat autònoma, parl de les
quatre illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
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Formentera. He explicat els pactes que es tenen amb
formacions que són de caràcter insular que representen
Menorca i representen Formentera perquè així ha succeït a les
eleccions i els ciutadans els han elegit. Ara bé, no em diran
que no he parlat d’Eivissa: he parlat de Can Misses, he parlat
de l’escola d’hoteleria, he parlat de la relació amb els consells
insulars, he parlat de la relació que tendrem amb els consells
insulars, de les lleis de les transferències, del respecte al
govern de cadascuna de les illes, i no només n’he parlat, Sr.
Company, jo he actuat durant tota la legislatura i a l’illa
d’Eivissa, gràcies al Govern de les Illes Balears i gràcies a
l’acord amb el consell insular i gràcies a l’Ajuntament de Vila,
hem aprovat la Llei de capitalitat d’Eivissa, hem invertit com
mai en infraestructures hidràuliques; qui ha fet l’emissari de
Talamanca som nosaltres, vostè només en va parlar, nosaltres
el vàrem fer. Aquesta és la realitat...
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Altres qüestions que m’ha dit, el deute, a veure si ens
aclarim, el deute, legislatura del Partit Popular, vostès
augmentaren el deute respecte del PIB del 18,3% al 30,2% del 1 8 ,3 al 30,2-, nosaltres l’hem baixat del 30,2 al 27,6
respecte del PIB, d’acord?
Vostès agafaren una legislatura amb un deute de 3.556
milions d’euros, l’acabaren amb 8.330 milions d’euros,
augmentaren 4.774 milions d’euros el deute públic d’aquesta
comunitat autònoma, això és la seva fantàstica gestió pública
en una legislatura amb zero inversió pública i amb retallades
com mai en aquestes illes. Aquesta és la realitat.
Per primera vegada... No, nosaltres hem augmentat el deute
públic, Sr. Company, en aquesta legislatura, l’hem augmentat
en 376 milions d’euros, suposa un 4,5%; vostè el va endeutar
un 74,48%. Aquesta és la diferència...

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus)
..., aquesta és la realitat.
Qui ha apostat per l’escola d’hoteleria d’Eivissa som
nosaltres i qui la farà possible serà el Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa. I no
ens confongui a cap dels que asseiem aquí, nosaltres no som
com vostès, nosaltres mai no hem marginat ni una institució
ni un ajuntament ni un consell insular per ser d’un altre color
polític, jo mai no faria un delegat a l’illa d’Eivissa, com vostès
varen fer a Formentera, quan governava el pacte a
Formentera...

... i a l’any 2018 és la primera vegada que baixam en deute en
nombres absoluts, això és el que hem fet. I aquesta legislatura
com mai s’ha invertit en les persones d’aquestes illes, en els
drets dels ciutadans d’aquestes illes.
I em diu, i quina política fiscal faré? La que està al meu
programa electoral, no la seva, la meva, la d’aquests..., la
d’aquells que han guanyat les eleccions, això és el que farem,
Sr. Company! Això és el que farem,...
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
... no insisteixi en això, és clar que sí, és clar que sí.
... i vostès aquí tenien majoria absoluta.
(Remor de veus)
Després em diu allò dels metges i dels interins i ho tornaré
contestar una vegada més per si no ho han entès. La
interposició del recurs d’aquesta sentència pel que fa
referència a la carrera professional dels metges interins no té
res a veure amb no voler complir aquest dret, tot el contrari.
Ara, Sr. Company i Sr. Pérez-Ribas, que crec que és qui m’ho
ha demanat, nosaltres volem tractar tots els funcionaris per
igual, tots, tots, i creiem que això és el just, i el que volem és
per seguretat jurídica que hi hagi un únic criteri. I hauria de
saber, o com a mínim haurien d’intentar posar-se al lloc que
en aquest moment tenim una sentència que afecta 8 0 0
infermeres, 800, que tenen recorregut pel criteri de la carrera
professional per la seva interinitat.
Bé, idò nosaltres què volem fer? Volem parlar amb tothom
i volem el mateix criteri perquè volem tractar igual tots els
funcionaris públics d’aquesta comunitat autònoma i volem
restablir drets i nosaltres no ho diem, ho fem, perquè hem de
recordar que qui va acomiadar 1.000 professors, 1.000 metges
i qui va retallar co m mai els drets laborals de tots els
treballadors públics varen ser vostès. Per tant, no ens han de
donar lliçons, ni una, sobre co m s’ha de tractar el personal
d’aquesta comunitat autònoma.

Zones madures, zones madures,...
(Continua la remor de veus)
... -jo entenc que...
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats i diputades, un poc de silenci.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Nosaltres hem explicat el nostre projecte electoral, tenim
els acords signats i els ciutadans ens han donat suport perquè
facem aquesta política, que és la que farem, en política fiscal,
en política educativa, en política sanitària, en política de
mobilitat oberta sempre als acords amb la societat d’aquestes
illes.
Zones madures, farem inversions? Sí, Sr. Co mpany, sí,
no... efectivament...
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)
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..., efectivament, no farem el que vostès varen fer que va ser
zero. Farem inversió en zones madures.
(Remor de veus)
Ja tenim... ja tenim...

els ha pactats amb el PP, Sr. Pérez-Ribas, no els ha pactat amb
l’esquerra...
(Remor de veus)
..., per allà on van a governar pacten amb la dreta i amb
l’extrema dreta, això és el que fan, i jo, en fi, ho trob molt bé...

(Continua la remor de veus)
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... no, vostès poden riure, però vostès varen tornar 60 milions
d’euros a l’Estat per invertir a les zones madures de les Illes
Balears, vostès varen tornar 60 milions d’euros a l’Estat.
Nosaltres de moment n’hem aconseguit 10 que eren als
pressuposts generals de l’Estat 2019. Aquesta és la nostra
realitat, molt diferent de la seva, i amb el Consorci de bosses
de places seguim invertint en els ajuntaments a les zones
madures de les nostres illes i posarem recursos públics del
Govern de les Illes Balears.
És clar, vostè diu: els reptes que tenim com a societat, allò
que jo present com a programa electoral -em diu- són els
grans fracassos de la legislatura. I jo, Sr. Company, li he de dir
que hi estic radicalment en contra, perquè la gent acaba... idò,
tracten la gent... no vull dir la paraula, però, és clar, si acabam
de fer unes eleccions, la gent ha anat a votar i ha dit clarament
que volen que repetim governant, que volen que seguim
governant i que volen que apliquem aquestes polítiques, Sr.
Company, entenguin que qui van equivocats deuen ser vostès.
Per tant, nosaltres...
(Remor de veus)
... nosaltres crec que anam amb la lògica democràtica, i vostès
estan enfadats i jo ho entenc, estan nerviosos i ho entenc,
tenen problemes i ho entenc, però s’han de tranquil·litzar
perquè això va així i les Illes Balears van bé i aniran millor,
amb la complicitat amb la gent d’aquesta terra que vol seguir
avançant, que vol seguir progressant, que vol un govern seriós,
vol un govern honest, vol un govern compromès amb aquesta
terra i el tendrà, és clar que sí que el tendrà i tendrà un govern
a l’alçada de les circumstancies des de la humilitat i des de
l’escolta sempre a tothom.
I no estam..., nosaltres no tenim aquests problemes que
sembla que té el Sr. Pérez-Ribas de definició, a mi m’és igual,
Sr. Pérez-Ribas, si vostè es vol definir de dretes, d’esquerres
o multicolor, fa discursos de dretes i pacte amb la gent de
dretes i explica polítiques de dretes, això és el que li passa,
això no ho faig jo, ho fa vostè, ho fa vostè.
(Alguns aplaudiments)
És clar, jo... diuen no, no ... jo , no és un insult dir-li de
dretes, jo és que jo...
(Remor de veus i rialles)
... què vol que et digui?, cadascú és el que és i cadascú defensa
el que troba, però és clar, aquest lloc de la Mesa del Parlament

... ho trob molt bé, ho trob molt bé, i els ciutadans els han
votat i jo ho respect enormement, enormement, jo no tenc cap
problema.
Passem a allò de l’atur juvenil que vostè explicava i que
també ha explicat el Sr. Company. A veure, l’atur juvenil,
encara és elevat, sí, encara és elevat, ara bé, també hem de dir
les xifres que toca, el trobàrem al 52% i estam al 29% i estam
per davant de la mitjana espanyola. Bé, és elevat? Sí, però
l’hem baixat del 52 al 29.
Polítiques actives d’ocupació que hem fet per a joves?
Òbviament, Sr. Pérez-Ribas, no només hem fet els jo ves
qualificats, no només farem la contractació a l’administració
pública, és que, és clar, això és banalitzar una legislatura de
feina intensa en política activa d’ocupació i, és clar,...
(Remor de veus)
..., no és cert, 1.300 joves, en qualificats ha estat un projecte
d’èxit, i m’agradaria que parlàs no només amb els joves, sinó
amb la gent de l’administració que ha pogut fer feina amb ells
i amb la gent de la Universitat de les Illes Balears, sobretot
amb els laboratoris de recerca, a vostè que li interessa la
innovació, i li agaf el guant perquè aquesta és una de les
polítiques fonamentals que hem de fer en aquesta legislatura,
m’agradaria que hi parlàs i veuria com són projectes d’èxit i ho
veuria segur. I estic convençuda que vostè agafaria aquest
mateix compromís que he agafat jo perquè ho he conegut de
prop, he tengut aquesta immensa sort.
Ara bé, nosaltres amb els joves hem fet línies per menors
de 30 anys amb o sense estudis; hem fet programes perquè
tornin als estudis amb beques d’èxit; hem fet escoles taller per
als joves que deixaren els estudis i els demanam els certificats
de professionalitat; hem fet programes de formació
professional dual amb el tercer sector que són referents a tota
Espanya; hem fet formació dual per als joves a sectors com el
calçat o com la nàutica; hem fet programes d’orientació per a
joves.
Miri, Sr. Pérez-Ribas,...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., no, no, tot això és des de Treball i des d’Educació, hem fet
una estratègia d’FP conjunta des de la Conselleria de Treball
i des de la Conselleria d’Educació, em sap greu que aquesta
legislatura s’hagi interessat poc pel que succeïa en aquesta
comunitat autònoma, però això és el que ha succeït i han
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millorat les coses, tant que els inscrits de Garantia Juvenil que
nosaltres ens trobàrem eren 300 joves, 300 que s’havien
inscrit a Garantia Juvenil. Sap quants n’hi ha ara? 34.000,
34.000. Per tant, no ens digui que no hem fet res, i hem baixat
dels 52 al 29, i és alt, sí, però, Sr. Pérez-Ribas, crec que,
sincerament, el que ha fet aquest govern és important per als
joves d’aquesta comunitat autònoma i així s’ha valorat per part
de tothom.
El Sr. Font em demanava què passarà amb l’escola
concertada, preguntes concretes que se m’han fet. Nosaltres,
vostè ho sap perfectament, hem fet feina en aquesta línia
durant tota la legislatura, hem fet feina amb l’escola pública,
que és la nostra obligació, que és la que garanteix sens dubte
el Govern de les Illes Balears, però també amb la sostinguda
amb fons públics, i jo sempre he parlat així i els he parlat
també d’una forma molt especial de tot el món cooperativista
dins l’escola concertada a la nostra comunitat autònoma.
Hem de recordar que per primera vegada els infants, que al
final el sistema educatiu el referent nostre final, sense cap
dubte també el seu, és l’alumne, té beques menjadors escolars,
que mai no les havia tengudes, ha entrat en el sistema de
beques la concertada que no havia succeït mai. Les condicions
sociolaborals les hem millorades amb l’escola concertada i
seguirem en la línia d’equiparació des de l’acord amb ells,
com hem fet durant aquesta legislatura.
He anunciat també que l’ampliació del 0-3 anys també serà
des de la col·laboració amb les escoletes privades que
voldrem concertar.
Quant al centre de logística que sàpiga que és una idea que
nosaltres estam estudiant, que és una idea que nosaltres
creiem molt positiva per a l’illa de Mallorca quant al transport
de mercaderies i estam treballant amb la Federació Balear de
Transports per trobar una proposta que puguem gestionar des
del Govern de les Illes Balears.
A veure, ho diré claríssim, no hi ha, no hi ha cap pacte
secret entre cap formació política d’aquesta cambra, nosaltres
no som com segons qui, que està amagat de ser qui és i que
està amagat del que pacta.
(Alguns aplaudiments)
Allò nostre és públic i avaluable, públic, públic totalment,
amb taquígrafs i amb llums i no hi ha absolutament cap mesura
amagada en termes de territori ni amb cap altra qüestió.
El Pla d’infraestructures educatives que vàrem aprovar
també afecta l’educació secundària de la nostra co munitat
autònoma. En aquest moment acabam, com saben, l’ampliació
de l’institut de Binissalem, Es Berenguer d’Anoia d’Inca, el
Ramis i Ramis de Maó; començam a finals d’any l’ampliació
del Macabich d’Eivissa i està previst l’IES d’urbanitzacions i
l’IES de Son Ferriol, i no sé si me’n deix algun, i els centres
d’FP d’Alcúdia, de Ciutadella i..., l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa.
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Crec que els plantejaments que vostès m’havien fet
concrets són aquests.
Els plantejaments més globals que hi ha, a veure, hi ha gent
que pot ser que tengui un pro blema per explicar si és
demòcrata o no, nosaltres no el tenim, no el tenim, nosaltres
tenim molt clar el que hem defensat en aquestes illes, el que
hem defensat en campanya electoral, el que hem explicat als
ciutadans i el que hem pogut signar entre les diferents
formacions polítiques.
A mi m’agradaria explicar una vegada més una qüestió que
per a nosaltres és evident, aquestes illes, que tenen coses
magnífiques i que crec que tots n’estam orgullosos i
efectivament tots ens hem presentat a les eleccions amb
l’ànim de millorar la qualitat de la vida de la gent que hi viu,
aquestes illes tenen alguns problemes, alguns depenen de
nosaltres mateixos i nosaltres, per això, hem presentat un
projecte ambiciós de solucions per als reptes que tenim de
futur; alguns no depenen no més de nosaltres, depenen de
qüestions que hem de negociar amb el Govern d’Espanya o que
hem de negociar amb la Unió Europea, i aquí s’han plantejat
diferents visions.
Perquè ens entenguem i perquè tothom tengui clara la visió
que defensaré jo com a presidenta de les Illes Balears i que
defensarà el Govern i que defensen les formacions amb les
quals hem arribat a un acord, és que nosaltres tenim molt clar
que les competències si es gestionen el més a prop dels
ciutadans es gestionen millor. Per tant, nosaltres no cedirem
ni una competència al Govern d’Espanya, ans el contrari, en
reclamarem, i volem la competència de Litoral i Costes en
aquesta comunitat autònoma perquè la gestionarem millor en
base als interessos de la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma.
Per al qui pensa que nosaltres som una comunitat rica que
ens podem permetre només ser solidaris s’equivoca, o
nosaltres estarem en contra d’aquesta posició, perquè,
efectivament, nosaltres som una comunitat solidària, ho hem
estat sempre, amb tothom, amb la resta d’Espanya i amb els
que vénen de fora, som una gent solidària i respectuosa; ara,
jo, com a presidenta de les Illes Balears, defensaré els
ciutadans d’aquesta terra, això és el que em pertoca fer,
independentment de qui governi a Espanya, independentment
del partit polític, jo no estic a les ordres del meu partit polític
ni tan sols, estic a les ordres dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma i el meu compromís amb els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, i ho vull deixar claríssim,
claríssim com l’aigua, claríssim i transparent com l’aigua. I en
aquesta comunitat autònoma els ciutadans d’aquestes illes
tenen els mateixos drets que els ciutadans de la resta
d’Espanya, i som l’única comunitat autònoma que cada any
creix en població escolar i jo vull defensar que els nostres
infants tenguin el dret a tenir les mateixes escoles que la resta
de territoris espanyols, i vull el suport de tota la cambra
parlamentària, el cercaré, el defensaré i el lluitaré.
(Alguns aplaudiments)
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I jo vull defensar..., i jo vull defensar a Madrid que els
ciutadans d’aquestes illes tenen dret a tenir els hospitals, els
centres de salut, els pro fessionals sanitaris, les inversions
socials, l’aplicació de la Llei de dependència igual que a la
resta de territoris d’Espanya, i ho vull defensar i avui demanaré
el suport de tota aquesta cambra parlamentària i el demanarem
a fora.
I efectivament som solidaris, i efectivament, i jo de
vegades pens: tal vegada un poc massa, perquè ser els segons,
els segons a l’hora d’aportar riquesa i els novens a l’hora de
repartir ens resta competitivitat; i nosaltres som motor
econòmic no només de Balears sinó de tot Espanya, i si no
que m’expliquí algú si a l’època de crisi econòmica no han
estat les Illes Balears les que han tirat del carro a Balears i
tota Espanya. I crec que això també és just dir-ho i no és just
que es carregui només sobre l’esquena dels ciutadans de les
Illes Balears i sobre els empresaris de les Illes Balears, crec
que és just repartir també aquesta situació i això és el que
volem pactar amb el Govern d’Espanya, i crec que és just i
crec que és la meva obligació, i per això vaig demanar el
suport als ciutadans d’aquestes illes i per això el deman a
aquesta cambra parlamentària, per defensar els interessos de
les Illes Balears. Som ben conscient que nosaltres hem de ser
solidaris, i ho som, i ho serem, ara bé, també som conscient
que els ciutadans d’aquestes illes no es mereixen viure pitjor
que els ciutadans de la resta de l’Estat, i això també ho
defensaré amb ungles i amb..., bé, no ho direm.

es mereix seguir invertint en la diversificació econòmica,
seguir invertint en una aposta per l’economia del coneixement,
per la innovació, pel pacte, pel diàleg, per millorar la nostra
educació, la nostra sanitat, els nostres serveis socials, per
millorar el transport públic, la mobilitat, per fer política
d’habitatge, per reclamar allò que és just, en definitiva, per fer
d’aquesta terra una terra millor i una terra d’oportunitats per
a tots i per a totes.
I efectivament, Sr. Font, em compromet, convocarem
immediatament aquests pactes per fer possible aquesta
inversió publicoprivada a la nostra comunitat autònoma, per
fer possible des del diàleg el compromís amb la inversió en
aquesta terra, igual que ho farem amb totes les meses de
diàleg social ampliades, perquè aquesta és la nostra forma
d’entendre la política, nosaltres només l’entenem des de
l’acord i des del diàleg, des del pacte i des del consens.
Repetesc una vegada més, la nostra mà està estesa, les portes
del Consolat estaran sempre obertes a la proposta i a l’acció
conjunta, sempre, sempre des del compromís a la lleialtat i al
servei dels ciutadans de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i
de Mallorca.
Si som elegida presidenta d’aquí uns minuts, el meu
compromís és amb aquesta terra, amb les quatre illes les quals
estim infinitament, com tots vostès, i esper que junts lluitem
per defensar el nostre futur.
Moltíssimes gràcies.

(Rialles de la intervinent, algunes rialles i remor de
veus)
Ho deixam així.

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Acab per dir, explic que som solidaris, explic que som un
poble valent, que som una societat oberta, que som plurals,
que som diversos, que som una terra de gent valenta,
compromesa, de gent lluitadora, de gent empàtica, que té
ganes de guanyar-se el futur, i jo crec, posaré dos exemples o
tres per entendre a què em referesc, i crec que tothom ho
entendrà i no importarà entrar en més debats que no som molt
productius. La gent d’aquestes illes crec que va fer un clic a un
moment donat quan vàrem sortir 100.000 persones als carrers
defensant l’educació dels nostres fills i de les nostres filles,
i això no ho oblidarem mai. La gent d’aquesta terra no oblidarà
mai Alpha Pam i la seva mort, mai. La gent d’aquesta terra no
oblidarà mai que de vegades es varen voler tancar hospitals
públics a aquesta comunitat autònoma, i això no ho oblidarem
mai.

Molt bé, són les sis i vint-i-sis, per tant, podem procedir
a la votació, hi són presents tots els diputats i diputades
electes i, per tant, conclòs el debat procedirem a la votació
sobre l’atorgament de confiança per part de la cambra a la
candidata proposada per a la Presidència de les Illes Balears.

Per tant, jo crec que nosaltres seguim defensant un esperit
de canvi que començà el 2015 i que co ntinua, i avui i ahir
s’han contraposat idees, plantejaments, models; un és que ha
anat amb claredat als ciutadans i ha demanat el vot i ha demanat
el suport i han demanat el pacte de governabilitat, hem explicat
clarament a la ciutadania que volem governar per consolidar
aquelles polítiques que començàrem. Nosaltres creiem
fermament en la cosa pública, en els serveis públics, creiem
fermament que l’administració ha de garantir els drets de tots
els ciutadans i ciutadanes; creiem fermament que aquesta terra

Sra. Secretària, vol treure la bola per determinar el nom
del diputat o diputada pel qual començarà la crida?

La confiança s’entendrà atorgada si la candidata obté el vot
favorable de la majoria absoluta de la cambra. La votació,
segons el que disposa l’article 96.2, serà pública i per crida.
La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades i
aquests respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge començant
pel diputat o diputada el nom del qual o de la qual sigui tret a
sort. Els membres del Govern de les Illes Balears que siguin
diputats, així com la Mesa, votaran al final de la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Començarem pel diputat número 39.
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EL SR. PRESIDENT:
Que correspon a... espera, espera, abans (...) que comenci,
és que...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
No.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Sílvia Tur i Ribas.
Catalina Pons i Sa..., perdó, perdó...
LA SRA. TUR I RIBAS:
EL SR. PRESIDENT:
Sí.
Per favor, els mitjans de comunicació... el president ha de
tenir visualitzats tots els diputats i diputades, ho sent molt.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Comença la votació.

Miquel Vidal i Vidal.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Catalina Pons i Salom.

No.

LA SRA. PONS I SALOM:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Abstenció.

Juan Pedro Yllanes i Suárez.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. YLLANES I SUÁREZ:

Idoia Ribas i Marino.

Sí.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Maria Núria Riera i Martos.

Sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Damià Borràs i Barber.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Ramón Roca i Mérida.

Sí.

EL SR. ROCA I MÉRIDA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sergio Rodríguez i Farré.

No.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Jorge Campos i Asensi.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sebastià Sagreras i Ballester.

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. COSTA I COLL:

José Luís Camps i Pons.

Sí.

EL SR. CAMPS I PONS:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Antoni Costa i Costa.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. COSTA I COSTA:

Sílvia Cano i Juan.

No.

LA SRA. CANO I JUAN:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

María Pilar Carbonero i Sánchez.

No.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Miquel Ensenyat i Riutort.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Enric Casanova i Peiró.

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Josep Castells i Baró.

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Josep Ferrà i Terrasa.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Isabel Castro i Fernández.

Sí.

LA SRA. CASTRO I FERNÁNDEZ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Joan Ferrer i Ripoll.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gabriel Company i Bauzá.

Sí.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Jaume Font i Barceló.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Elena Costa i Coll.

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. JUAN I GUASCH:

Patrícia Font i Marbán.

No.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Alejandro López i Soria.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

Sí.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

María Tania Marí i Marí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Maria Antonia García i Sastre.

No.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mercedes Garrido i Rodríguez:

No.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Vicente Alejandro Marí i Torres.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. MARÍ I TORRES:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

No.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Antonia Martín i Perdíz.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. MARTÍN I PERDÍZ:

Patricia Guasp i Barrero.

Sí.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

Sí.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Josep Melià i Ques.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. MELIÀ I QUES:

Mariano Juan i Guasch.

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. MARCH I CERDÀ:

Jesús Méndez i Baiges.

Sí.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Iago Negueruela i Vázquez.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. NEGUERUELA I VÁZQUEZ:

Antonio Morante i Milla.

Sí.

EL SR. MORANTE I MILLA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Marc Isaac Pons i Pons.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

Sí.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Asunción Pons i Fullana.

Sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

No.

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Francina Armengol i Socías.

Sí.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Maxo Benalal i Bendrihem.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. BENALAI I BENDRIHEM:

Pilar Costa i Serra.

No.

LA SRA. COSTA I SERRA:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Juan Manuel Lafuente i Mir.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Patricia Juana Gómez i Picard.

No.

LA SRA. GÓMEZ I PICARD:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí.

Gloria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Martí Xavier March i Cerdà.

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Vicenç de Paül Thomàs i Mulet.
EL SR. THOMÀS I MULET.
Sí.
EL SR. PRESIDENT:
El resultat de la votació és el següent: sí, 32 vots; no, 24
vots; abstencions, 3 vots.
Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra,
s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de
presidenta del Govern de les Illes Balears a la Sra. Francina
Armengol i Socías.
L’atorgament de la confiança a la candidata es comunicarà
a Sa Majestat el Rei i al president del Govern de l’Estat als
efectes del seu nomenament com a presidenta de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut
d’Autonomia i l’article 158.3.7è del Reglament del Parlament.
S’aixeca la sessió.
(Aplaudiments)
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