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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, ocupin els seus llocs.

Començam aquesta sessió plenària, amb el punt únic debat
sobre l'orientació política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Té la paraula el Molt Honorable
senyor President de la Comunitat Autònoma, Sr. Jaume Matas.

Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quin és l’estat de
l'autonomia de les Illes Balears? Aquesta és la qüestió que ens
reuneix avui aquí.

Jo intentaré donar la visió que el Govern té de la situació, de
l'estat de l'autonomia. Ara bé hem d'admetre que es tracta d'una
qüestió molt subjectiva, sobre la qual, no en mancaria d'altra,
tothom pot tenir la seva impressió. Jo, personalment, intentaré fer
un esforç de seriositat i de rigor perquè el debat sigui digne
d'aquesta cambra.

Per anar per parts, agruparé l'estat de l'autonomia en sis punts.

En primer lloc, quin nivell d'autonomia tenim. Vull plantejar
a part aquesta qüestió perquè tots coincidim, si més no
teòricament, que les decisions s'han de prendre al nivell més
pròxim al ciutadà i, per tant, tots defensam una autonomia més
forta, dins un estat més descentralitzat.

Tenim un estatut d'autonomia que hem anat desenvolupant
des de l’any de la seva aprovació. Un estatut que ens ha donat en
tretze anys un autogovern que abasta un bon grapat de nivells i
de competències. Un estatut més petit, més poc dotat que molts
altres i, especialment, menys ampli que els estatuts de regions
que han decidit el seu accés a l'autonomia per l'article 151. 

Davant aquesta realitat, davant el fet que tenim una
autonomia del 143, aquest govern es planteja dues qüestions:
d’una banda, el desig inequívoc d'assolir més sostres
competencials. Volem més autonomia, més competències i més
capacitat. Per tant, desitjam un avanç en aquest sentit.

D'una altra, i tan important com l'anterior o, fins i tot, més, la
voluntat d'anar avançant dins el marc actual. Es tracta, per
veure'n un exemple, del mateix plantejament que es va fer per
construir Europa: d'una banda, hi havia una visió que exigia,
devers els anys 50, un tractat que assenyalàs el futur d'Europa i,
d'una altra, un tractat més modest, que anàs creixent en
contingut. Cap d'aquests dos camins no és incompatible, però,
sense dubtes, el fonamental és el d'anar fent, el de créixer a poc
a poc, per superar reticències, per generar adhesions a
l'autonomisme.

Dit això, crec que aquest govern, d'ençà que es va fer la
presa de possessió, ha avançat moltíssim. Es tracta d'una
conseqüència lògica de les passes donades pel president
anterior i, també, d'una nova situació en el Govern de l’Estat
central. El fet és que s'han produït avanços importants. Jo en
destacaria tres:

Assumpció de les competències universitàries, que
permeten al Govern assumir la gestió de la Universitat de
les Illes Balears. Això significa molt perquè es tracta d'una
universitat illenca, amb una realitat específica que hem de
tractar tal com és, específica, i que ha de donar resposta a
quatre territoris habitats i aïllats entre si. Això s'ha
d'entendre des de les Illes Balears molt millor que des
d'altres llocs, on aquesta realitat illenca no s’entén. He
escoltat durant el llarg procés negociador diversos
comentaris sobre aquesta qüestió i vull dir que, per a mi,
l'objectiu primer en negociar la competència era millorar-ne
el finançament. Amb els 3.050 milions de pessetes que avui
té la Universitat, 3.050 milions, no era interessant acceptar
aquesta competència, perquè no es tracta d'administrar la
misèria des de Palma o des de Madrid, es tracta de millorar
la qualitat dels serveis i de les disponibilitats. En aquest
sentit, crec que la Cambra es pot considerar satisfeta -jo,
almanco, hi estic-, d'assumir una competència amb una
dotació de 4.500 milions de pessetes, justament un 50 per
cent més que el finançament del curs que ha acabat ara i uns
900 milions de pessetes més que la darrera oferta que
teníem abans d'aquesta negociació. No cal dir que ara, quan
la negociació està tancada, és fàcil dir que eren necessaris
molt més milers de milions, cosa que no es va dir durant la
negociació. I és fàcil oposar-se ara a aquest finançament,
quan fa només un any es deia que, amb 3.313 milions de
pessetes, 3.313 milions de pessetes, ja n'hi havia prou.

Una segona passa dins aquesta millora de l'autonomia és
l'assumpció de la competència d'acció social mitjançant
l'Institut de Serveis Socials. Després de molts d'anys d'haver
sentit que ens havíem de conformar sense la residència de
Felanitx i sense la llar de Llucmajor -anys en què molts
callaven i no demanaven aquestes inversions públiques-,
hem obtingut un finançament de l'Inserso que ens resol en
gran part aquests problemes.

En tercer lloc, els ports i les costes. Sembla que ningú no
se n'ha temut, ni tan sols els més autonomistes, de
l'extraordinària passa que, per consolidar el nostre
autogovern, suposa l'assumpció dels ports de les Illes
Balears. De tots els ports, els de Formentera i Alcúdia
passen jurídicament a la Comunitat Autònoma, mentre que
els altres, Palma, Maó i Eivissa, seran gestionats pels
representants del Govern, que seran majoritaris en la
direcció d'aquests ports.
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Quant a les costes, s'ha produït una sentència
importantíssima: el Govern balear va ordenar les costes
coneixent la possibilitat d'un recurs de l'Estat. Aquest recurs
contra la iniciativa del Govern es va produir, però, finalment,
hem guanyat. És a dir: el Govern ha aconseguit, fins i tot amb
ratificació judicial, assumir les competències en matèria de
costes, una conquesta que jo consider d'una importància
primordial i que també ha estat molt poc valorada, fins i tot, dic,
pels autonomistes més radicals.

No vull amagar que el suport polític d'un partit com
Convergència i Unió a la política del Govern central ha estat
decisiu en moltes qüestions com aquesta dels ports, però també
és cert que el Govern central anterior, que també necessitava el
suport de CiU, no va acceptar aquest avanç substancial cap a la
descentralització de l'Estat. Basta sentir avui dia els crits respecte
a una presumpta desintegració de la unitat estatal, pròpia d’una
mentalitat jacobina.

Això ens acosta, de fet, realment, amb fets, a un sostre
competencial superior per via de la pràctica, de la realitat, més
que de les grans declaracions i dels principis teòrics.

En qualsevol cas, essent aquestes tres competències
importants, estam davant tres qüestions pendents, tres mancances
finalment solucionades, no tres conquestes; són tres actuacions
que ens homologuen i que, fins ara, de manera bastant
vergonyosa, ens deixaven de banda.

Com sabeu, jo he pogut participat, d'una manera o altra, i des
de la primera línia, en les negociacions de tots els sistemes de
finançament autonòmic que s'han signat a l'Estat espanyol. I puc
dir, sense por d'equivocar-me, que un dels punts claus, on les
Illes Balears es jugaven més respecte a la construcció de la seva
autonomia, era el sistema de finançament autonòmic. Per què?

Un periodista fa uns dies em deia: "el Govern sempre ha
d'anar a Madrid a demanar". I és cert. L'Estat central té les
competències que ens ha de transferir i, lògicament, hem d'anar
a qui té el poder que es traspassarà. Però hi havia una altra raó
per anar a Madrid a demanar: el finançament. Per exemple,
carreteres; per exemple, aigua. Sempre havíem d'anar a demanar
que ens donassin finançament ja que, a conseqüència d'un mal
sistema de transferències, en sortíem perjudicats. La nostra
comunitat i totes les altres. No cal recordar com Catalunya
negocia a Madrid cada dia. Ni cal recordar que l'Estat central s'ha
quedat milers de milions de distribució discrecional de la seva
despesa.

Per això, la passa més gran que s'ha fet per consolidar la
nostra autonomia, ha estat el nou sistema de finançament. Dit
amb paraules simples: fins ara, les Illes Balears no tenien
autonomia d'ingressos. Era com si un fill digués a son pare: “Vull
independitzar-me de tu, però, cada mes, m’has de donar el meu
sou”. Mentre no hi hagi ingressos propis, no hi ha autonomia
real.

És a dir: els ingressos propis són una passa
profundament autonomista. Profundament, perquè ens
vincula als nostres ciutadans i deixa de fer necessari anar
cada dia a demanar el finançament ordinari a què tenim dret.
Si els nostres ciutadans amb el seu treball i la seva feina
milloren el benestar, milloren els ingressos de l’autonomia.

I aquest sistema, a més, és profundament democràtic. És
la típica qüestió que hauria d'exigir l'oposició i rebutjar el
Govern, sigui del partit que sigui. La raó és que, quan un
Govern cobra imposts, com ho haurem de fer nosaltres amb
el 30 per cent de l'IRPF, el ciutadà sap què paga, a qui paga
i per quins serveis. I això és molt important per millorar el
control democràtic, expressat a les urnes, dels governants.
I jo desitj com a sistema el control del Govern, sigui el meu
o el de qualsevol altre. Estic segur que feim un bon ús dels
doblers i, per això, demanam aquest control.

Malauradament, aquesta postura, al meu veure
profundament autonomista i democràtica, no ha tengut el
suport total d'aquesta cambra. Per fortuna, sí que hi ha hagut
una part dels representants dels ciutadans que han entès la
dimensió d'aquesta passa i han tengut la valentia de
reconèixer com a positiu allò que, sense cap dubte, ho és.
No és que s'hagi d’agrair aquesta postura, però sí que trob
oportú reconèixer públicament que hi ha partits que han
demostrat que fins i tot són capaços de superar el llistó de la
rivalitat política, per admetre que aquesta qüestió és clau per
a tots.

En canvi, els altres comportaments, contraris a un
finançament democràtic i autonomista que no vull criticar,
dic que només es veuen a autonomies no històriques. Mai
aquestes postures no es podrien plantejar, ni es plantegen,
a regions del 151, i no pensem en les autonomies més
properes a nosaltres.

Dins aquest context, no vull deixar d'esmentar que, des
d'ara, els ciutadans gaudiran d'un finançament per habitant
que, com a mínim, serà el 90 per cent de la mitjana
d'Espanya, quan fins ara era el 75 per cent.

Resumint: crec que hem passat un breu període de temps
al Govern, però crec també que les passes que hem donat
cap a la veritable autonomia, l'autonomia amb poder de
gestió real, han estat molt importants. I més, si consideram
que ja tenim la data de l'1 de gener del 98 per assolir tota
l'educació i que començam a coparticipar en la gestió
sanitària mitjançant l'experiència de Manacor, on el Govern,
és a dir, els ciutadans d'aquestes illes, podran participar
directament.

No vull deixar de considerar important un canvi
estatutari, que sens dubte es produirà, però que ha de néixer
principalment de l'esgotament del marc actual, al qual
encara queda un bon tros de camí per recórrer.
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Tot el que puguem dir de l'assumpció de competències s'ha
d'aplicar a la transferència d'aquestes competències als consells
insulars. Dins aquest terreny, el Govern no amaga els seus
compromisos: agricultura, cambres agràries, transport terrestre,
ordenació turística i menors en aquesta legislatura. El proper 1
de gener de 1997, si el Parlament així ho considera, els consells
seran els responsables d'aplicar la legislació turística i,
posteriorment, de la resta de competències que els aniran
arribant. Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera podran dur
directament el control de les normes legals que el Govern aprovi.
I, dels consells, seran els funcionaris encarregats de dur endavant
aquestes tasques. És una etapa en què els consells han de generar
en els ciutadans del seu àmbit, com ho ha de fer l'autonomia
davant el conjunt, la percepció que els serveis milloren de gestió
i que com més a prop es fan les coses, millor. 

Senyores i senyors, aquest govern no veu possible el futur de
les Illes Balears només amb un bon Estatut d'autonomia però
amb el mateix sistema fiscal i econòmic que té el conjunt de
l'Estat. Aquest govern considera que és una exigència que les
Balears puguin gaudir d'una compensació sistematizada de la
seva insularitat, que permeti a la nostra economia competir.
Aquest és un instrument clau i el primer i més important resultat
que l'autogovern d'aquesta societat podria arribar a oferir als
ciutadans: la capacitat de competir en igualtat de condicions.
Aquest govern està actuant a dos nivells: per una banda, a nivell
estatal -el Parlament ha presentat una proposició de llei a les
Corts perquè en facin la tramitació; projecte que ja té data de
tramitació, al començament de 1997-; per una altra, el Govern,
juntament amb les illes de Sardenya i Còrsega, fa una feina
perquè el tractat de la Unió, que s'ha de reformar amb vista al
1999, deixi una porta oberta perquè allò que avui és un fet, sigui
un dret: el tractament diferenciat de la fiscalitat a les regions
insulars. Dic que és un fet, perquè ja gairebé totes les regions
insulars tenen aquest tractament i, a Espanya, fins i tot es troba
recollit a la Constitució.

No vull deixar de fer una crida a tots els ciutadans i als partits
polítics que els representen, en el sentit que diré: només si totes,
només si totes les forces polítiques de les Illes o, si més no, la
immensa majoria, defensam un tractament fiscal i econòmic
diferent per compensar la insularitat, arribarem a bon port. No
ens podem permetre el luxe que avui, quan la majoria del
Parlament estatal probablement donarà suport a aquesta
exigència històrica, baralles internes puguin fer pensar qualcú
que a les Illes no tots els partits polítics defensam aquest dret.

Com a resum: crec que, en el terreny autonòmic, de la
construcció de l'autogovern, hem avançat més en aquest breu
període que en molts, molts anys. Ja m'agradaria poder prometre
cada quatre mesos una millora autonòmica del nivell de la que
hem viscut. No serà possible, però no ens hem d'aturar, i hem de
considerar aquestes passes com un punt de partida cap al futur.

No vull tancar aquesta part de repàs de la realitat
institucional, sense una referència als ajuntaments. El
Govern balear sap que hi ha una sèrie de problemes greus
que afecten els municipis. Principalment, problemes de
finançament i problema de manca de mitjans de tota casta.
Jo anuncii avui que crearem un fons de cooperació
municipal pactat amb la Federació de municipis, on es crea
una aportació econòmica del Govern, per a accions
concretes, vinculades, pactades amb aquests municipis, dins
competències municipals i gestionades pels ajuntaments.
Aquest fons suposarà que el Govern aporta la seva ajuda als
ajuntaments i que aportarem un finançament multimilionari
als municipis perquè puguin canviar radicalment la realitat
dels seus pobles i la seva situació actual. Hem aprovat, en
consens amb aquesta federació, aquest pla voluminós,
econòmicament generós, que permetrà que tots els
municipis, amb un cost que fins i tot pot ser inferior al 40
per cent del seu valor, puguin modernitzar el seu poble, els
seus carrers, dins un fons de cooperació que crec que és
l'hora d'oferir a tots els ajuntaments de totes les Illes, en
aquest moment que ja tenen clavegueram o que ja estan a
punt de tenir-ne; ara que ja tenen enllumenat; ara que hi ha
una oferta important d'instalAlacions esportives; crec que ja
és hora, dic, d'oferir-los la renovació integral dels nuclis de
població. Això és una aportació de finançament sense cap
condicionant, i fent que siguin els mateixos ajuntaments els
protagonistes d'aquests programes. Un programa que també
arribarà a les zones turístiques i que mantendrà l'aposta del
Govern per millorar el turisme.

Naturalment, mantenim les nostres línies de recaptació
de tributs i pagament avançat d’aquests ingressos, de la
despesa financera dels quals es farà càrrec el Govern.

I, com que sempre ens recorden que vàrem prometre un
ordinador a cada poble, puc anunciar que, en aquest
trimestre, signarem amb els consells insulars i els municipis
un acord que ja està preparat, per dur les autopistes de la
informació a cada ajuntament, gratuïtament: el Govern hi
instalAlarà els sistemes necessaris per crear una xarxa de
valor afegit a nivell de totes les Illes Balears. Una manera
descentralitzada de permetre que els ajuntaments tenguin
accés a la xarxa Mintour, que és la passa clau per a la
informatització del turisme i que està finançada per la Unió
Europea.

I, encara, unes paraules per dir que estam fent feina en
la Sindicatura de Comptes i en la de Greuges i que aviat se'n
presentarà a la Cambra una proposta consensuada. He de dir
que la crisi viscuda al Govern ha suposat un cert retard
d'aquesta qüestió, com és obvi. Diré també que ja hem
aprovat la creació d’un registre de contractes, que ofereix
més transparència en la tramitació, per donar compliment a
la promesa de la presa de possessió: no fer res que no es
pugui dir i no es pugui publicar allà on sigui.
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Per acabar: més competències -ja són aquí-, millor sistema de
finançament -ja és una realitat-,  fons de cooperació amb els
ajuntaments -serà una realitat l’any 97-, consolidació del model
de consells -una nova passa, gener del 97.

El segon gran punt d'aquesta intervenció vull que sigui una
anàlisi de l'economia de les Illes.

La casuística dóna exemples per a tot. Cada persona que viu
a les Illes té la seva opinió sobre aquesta qüestió. Però, hi ha
estadístiques que, analitzades amb prudència, ens diuen la
veritat. Hi ha situacions concretes, específiques, com la de la
gent del camp, que, en general, té pocs motius per pensar que ha
estat un bon any. Hi ha gent, com la del turisme, que en pot estar
satisfeta, no tant com l'any passat, però satisfeta. Són
generalitzacions, evidentment, però, podem dir que el turisme ha
anat bé -les xifres definitives d’enguany indiquen un increment
de despesa individual del 3,9 per cent que, amb un increment
lleuger de turistes, centrat en temporada mitjana i baixa, donaran
un increment d'ingressos respectable-, però a Menorca i en
menor mesura a Eivissa i a Formentera no s'han viscut situacions
tan bones i, fins i tot, hi ha hagut qualque caiguda. És a dir, que
hem d'introduir molts de matisos per analitzar la nostra
economia.

I vull començar aquest recorregut dient que les Illes Balears
tenen i mantenen l'economia més lliure i competitiva d'Espanya.
Lliure perquè és privada, oberta a tot el món, àgil i dinàmica. I
per això, jo crec que som els que ens adaptam millor als temps,
als canvis. Dit amb altres paraules: tenim una economia
profundament liberal, on tots els empresaris i els treballadors fan
feina i hi arrisquen el futur. Per això tenim una economia sana:
perquè ens adaptam tot d’una a la realitat. Tot i que ningú no ho
diu, aquest és el nostre primer patrimoni econòmic. El nostre
primer patrimoni és que un senyor que avui té un bar o una petita
sala de festes, o una fusteria, si no se'n surt, tanca, pateix, ho
passa malament, i demà intenta un altre negoci amb més ilAlusió.
Aquesta gent, els ciutadans d’aquestes illes, són els que han fet,
amb el seu sacrifici, la solidesa de la nostra economia. Avui,
quan les coses van millor, guanyen més, però abans, han arriscat
més que ningú. Aquí no tenim un poble que espera el mannà del
Govern; no tenim un govern que espera miracles. Els miracles es
fan amb feina i treball.

Fa poc, la revista d'un holding d’empreses espanyoles feia una
entrevista al professor Lester Thurow i li demanava si els
holdings eren el futur econòmic. I, amb gran sorpresa de
l'entrevistador, el professor va respondre que no, que el futur era
de les petites i mitjanes empreses, àgils, capaces d’obrir i de
canviar segons el mercat. L'economia, en efecte, canvia més de
pressa de cada dia i de cada dia exigeix més dinamisme.

Dic això, perquè ha de quedar clar que a les Balears no
tenim ni una indústria estatal milmilionària, ni un programa
de subvencions que més o manco arriba a tothom, ni cap
secret que no sigui el treball pur i dur. Crec que podem
discutir tant com vulgueu sobre la nostra manera de ser,
però és clar que aquestes illes no han de canviar aquesta
manera de fer feina, autèntic motor de la prosperitat. No hi
volem jugar, a aquest joc.

Dit això, absolutament clau, vull afegir el següent: si
l'objectiu d'una economia és crear llocs de feina, i tots els
polítics tenim aquesta obligació; les Illes Balears han arribat
aquest estiu al rècord absolut de llocs de feina de tota la
seva història, inclòs l'any 89, que havia estat sempre el punt
de referència anterior. I si mesuram l'atur, vull recordar que
Espanya en té entre el 16 i el 20 per cent; Alemanya, un
10,1; i les Balears, un 7,3, encara que a l'hivern, en tendrem
prop del 12 per cent. Això no és homogeni i, naturalment,
deixa encara tres problemes que no hem d'amagar si volem
trobar-hi una solució.

D'una banda, hi ha un grapat important d'aturats que no
troben lloc de feina. D'una altra, hi ha inestabilitat laboral
que genera en el treballador una sensació permanent
d'inseguretat, d'incapacitat per organitzar-se la seva vida. En
tercer lloc, uns sous que, sotmesos al mercat, són inferiors
als d'altres regions on, sigui pel finançament públic, sigui
per la natura de la seva economia, hi ha més retribucions.

En qualsevol cas, jo no me n'amag de dir que no tenir
tant d'atur és la cosa més important i que s'ha de preservar
una economia que genera ocupació, que genera llocs de
feina.

Si l'objectiu d'una economia és crear un sistema
productiu àgil, s'ha de dir que a les Balears continuam amb
el major índex de creació de noves empreses, fins i tot a
sectors innovadors. I això s'ha de dir.

Si una economia s'ha de mesurar per la seva dependència
del sector públic, diré clarament que som l’autonomia amb
una menor participació al sector productiu. La menor. Hi ha
excepcions, però estadísticament, som la menor.

Tot això és veritat. Les Illes Balears, en termes relatius
gaudeixen d'una situació de renda i de riquesa que ningú no
ens ha regalat, i que és important.

Ara bé: no tot és un paradís ni res de semblant. Hi ha
problemes complexos i preocupants. Potser problemes no
tan preocupants com els d’altres llocs, però, problemes al
capdavall. Amb tot, això no ens ha de fer acotar el cap, sinó
plantar-hi cara, mirar directament el problema i cercar
solucions. Passem a veure-ho, per sectors.
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L'agricultura i la ramaderia. Aquest sector pateix molt.
Necessita cada vegada més ajudes. I en rebrà. Estam preparant
una reestructuració d'aquesta política amb vista al pressupost del
97. L'agricultura, ho he dit abans i avui, a quatre mesos de la
meva arribada al Govern ho torn a repetir: l'agricultura és
prioritària. I per a l'agricultura volem que hi hagi aigua, que hi
hagi innovació, promoció perquè pugui vendre; volem que les
ajudes es cobrin amb agilitat, volem que el món del camp, que
certament no es troba en un bon moment, pugui sortir endavant.
Mai no tornarà a ser l'eix de la nostra economia, però sí que ha
de viure amb qualitat i dignitat. En aquest sentit, vull anunciar
que aviat hi haurà una acció important, que ha estat aprovada i
analitzada en el Consell de Govern, però que encara s'ha de
continuar en aquest moment desenvolupant, però que inclou un
grapat de mesures, de noves línies d'ajuda que ja han estat
aprovades pel Govern. Hem mantengut les millores sanitàries per
al ramat, hem aconseguit l’organisme pagador de les
subvencions europees ja sigui nostre, de forma que ara podrem
garantir el pagament en cinc dies de totes les ajudes que reben
els pagesos i, a més, tenim dissenyada una política de promoció
i de producció pròpia que ha de sortir al carrer.

L'agricultura és central per tot arreu, però no vull deixar
d'esmentar llocs concrets, Menorca, certes zones de Mallorca i
d'Eivissa, on els problemes en aquest camp són més importants.
Necessiten solucions. Hem plantejat amb els interlocutors del
sector converses de cara a pal•liar aquesta situació, plans
d'actuació consensuats que milloraran aquesta situació puntual.

La construcció. Aquest sector és fonamental per al futur de
les Illes Balears i, naturalment ho ha estat abans. Ara bé: el
model d'activitat d'aquest sector canviarà. Avui, diguem-ho com
a diagnòstic, la construcció està creixent molt lentament. És com
ha de ser: no podem tenir mai més booms espectaculars, ni ho
desitjam tampoc, ja que sempre van acompanyats de caigudes
greus. Ara vivim un creixement moderat, fins i tot, en certs
subsectors, hi ha un estancament, que és molt més estable i que
sempre va bé per poder seleccionar els empresaris i els
treballadors més competitius i de qualitat. El futur, com dic, no
serà com fins ara, primordialment constructor d’obra nova
especialment en terrenys nous, sinó que serà reconstructor,
rehabilitador d'edificis existents, millorador de l'entorn, dels
carrers, dels llocs públics. El Govern no vol esperar. Les
Directrius d’Ordenació del Territori, a les hipòtesis inicials,
defineixen zones urbanes existents com a punts de necessària
millora. Ja n'hem presentat un pla, que hem anomenat Pla Mirall,
que obligarà el Govern a aportar un finançament important per
dur endavant aquesta tasca. Una tasca de reconstrucció, més que
de construcció, una tasca de cura amb el passat, sobre un terreny
existent i ja afectat, i no sobre sòl nou. Jo crec, sense dubtes, en
el futur de la construcció. Però exigeix que tota la societat faci un
esforç per canviar el tòpic que hi ha i que vegi, com succeeix a
Europa, que la construcció és un sector important que aporta
molt. Tant els empresaris com els treballadors fan en aquests
moment, i ens ha de constar així, un esforç de formació molt gros
en aquest camp, que necessita el suport de tots. Es tracta d'anar
cap endavant.

Indústria. El diagnòstic és d'estancament. Hi ha un
creixement molt i molt moderat, que fins i tot es pot
considerar estancament. No obstant això, s'han de dir les
coses com són: avui, mantenir la indústria des d'una regió
insular, on costa molt importar i molt exportar, és un èxit.
Tenim una indústria petita, innovadora i capaç. Però els
temps són difícils. La indústria competeix amb tothom,
competeix amb totes les regions del món. Això fa
impossible que es pugui competir per preu. A les Balears
s'ha de competir per qualitat i per disseny, per capacitat
comercial, per innovació, per la banda alta, en definitiva. El
Govern ho diu clarament: ens hem compromès que enguany
totes les ajudes de l'any 96 arribin als industrials, innovació
tecnològica, promoció comercial, etc. Ja s'han tancat totes
les línies que hi havia del 95 i fem feina en aquest moment
amb les línies del 96 mentre es preparen i es dissenyen les
línies del 97. Mantenim totes les línies de suport a fires. La
nostra indústria ha d'anar on sigui per vendre. La bijuteria
i la sabata han tengut fires i s'ha de continuar, perquè és
necessari dia a dia guanyar la lluita pels mercats. Hi ha un
compromís de donar tot el suport que faci falta, de manera
genèrica, a la consolidació de la nostra indústria, però
sempre dirigida a la millora de la qualitat. Ho farem amb les
línies especials de reindustrialització, ho farem amb més
investigació i desenvolupament, mitjançant una llei de
recerca i desenvolupament que aviat arribarà a aquesta
cambra; ho farem amb la promoció dels productes, i ho
farem sempre amb aquesta millora de la qualitat. Volem un
desenvolupament industrial apropiat per al nostre model, i
el tendrem. Però que no s’enganyi ningú: quan Alemanya
pateix problemes de reconversió, quan França es troba dins
un canvi, a les Balears no podem esperar que la indústria
visqui només amb els seus mitjans. L'hem d’ajudar i ho
farem. Com seran aquestes ajudes? Seran les mateixes
ajudes, en la mateixa línia que les que s'han fet per al
Raiguer: convocades públicament, transparents,
horitzontals, vinculades a la innovació, vinculades a la
millora competitiva, i disposaran de primes, perquè estaran
vinculades al pacte de l'ocupació, aquestes primes
vincularan la creació de llocs de feina i també vincularan
una millora de l'estabilitat dels treballadors.

Dins el terreny industrial, vull recordar que el Govern es
planteja la indústria energètica novament des de zero. Hem
redactat els criteris per a un treball que determini, sense
prejudicis, ni a favor, ni en contra de cap solució, una
sortida de futur a aquest problema.

El turisme va bé en termes generals. Hi ha zones com
Menorca o Eivissa o Formentera on hi ha problemes, que
intentarem compensar mitjançant la diversificació de
mercats. Comprometem inversions de promoció per a
aquestes tres illes per diversificació de mercats dins una
nova reorientació de la política de promoció, política de
promoció que s’adreçarà a la difusió del producte i a lluitar
de forma especial contra l’estacionalitat, enfocada a mercats
amb potencialitat de creixement. Ara bé, que el turisme avui
vagi bé en termes generals no ens ha de fer oblidar que el
futur està pendent del fet que siguem capaços de fer,
fonamentalment, tres coses.
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Aplicar el Pla de qualitat, que es troba en fase de
desenvolupament, l'anàlisi del qual acabarà el desembre
d’enguany. Tot i això, la política de qualitat ja s’aplica i
s’aprecia en indicadors com el d’enguany, quan el nombre de
turistes que ens visiten per quarta vegada o més puja fins al 25
per cent. La qualitat s'està introduint a poc a poc. Els empresaris
creuen en la inversió per la qualitat. La formació està millorant.
L'Escola d'Hoteleria aviat permetrà, a més de la formació de
noves generacions, el reciclatge dels treballadors actuals, de
manera que es produirà gradualment un efecte perceptible de
producte de més qualitat. S'han iniciat les obres d'un hotel escola
a Can Picafort i estam a punt de fer el mateix a Eivissa i a
Menorca.

La segona gran tasca és ordenar el sector, mitjançant el Pla
d'Ordenació, conegut com POOT. El Govern vol que el POOT
s'apliqui sobre els planejaments municipals tot i que el POOT, de
fet, ja està en vigor. Aquesta introducció a les normes ja no és de
la nostra responsabilitat, però, sense cap dubte, s'aplicarà. I
s'aplicarà perquè hem creat un òrgan capaç de donar tota la
informació i tot el servei que necessitin els ajuntaments. Aquest
pla no quedarà en un calaix per manca de mitjans. Si hi queda,
ningú no podrà dir mai que el Govern ha fallat.

Finalment hem d'afegir la desestacionalització: hem de tenir
més turisme a l'hivern perquè tenim l'oferta, tenim la capacitat
productiva. No s'ha d'incrementar el nombre d'hotels ni
d'apartaments, si n'hi ha de nous, s'han de retirar del mercat vells
i, de fet, el nombre de places turístiques d'avui és
substancialment el mateix que el de 1989, però sí que hem
d'allargar el període d'ús d'aquestes places a la tardor, a la
primavera i, si és possible, a l'hivern. No tenim el clima d'altres
llocs, però crec que podem oferir moltes coses. Per començar, les
tasques que es duen a terme des del Govern i, com no, des del
sector privat, han comportat que, enguany, per primera vegada,
hi hagi aquí més turisme d'hivern que a la nostra principal zona
competidora.

No cal dir, dins el món del turisme, que s'aplicarà la llei. I
s'està aplicant, cosa que és normal. I s'està desenvolupant una
norma que aquesta cambra coneixerà, que regularà i ordenarà el
negoci del temps compartit, que no té legislació específica a cap
lloc d'Espanya.

Hi ha un sector que viu una crisi d'una profunditat molt
grossa, perquè és una crisi estructural i no conjuntural: el
comerç. Ho vaig dir a la investidura: la competència dins aquest
sector ha estat tremenda i lògicament han patit moltes empreses
petites que no han pogut aguantar l'impacte del mercat obert. Ara
bé: és una crisi de reconversió. El comerç s'ha d'adaptar al nou
model de vendes, al model que la gent demana. Des del Govern
ens comprometem, amb el Pla d'equipaments comercials que està
aprovat, a aplicar-lo i a arribar a crear un nivell comercial que
tengui dues característiques: d'una banda, que sigui competitiu
perquè el client se'n beneficiï i, d'una altra, que ofereixi igualtat
de condicions, perquè cap comerciant no trobi impossible, per
dimensió, sobreviure. Per això, en vista al 97, refermam la nostra
política de suport, probablement mitjançant noves fórmules, al
comerç. I, el més important, cream un grapat de zones
comercials a les Illes, que seran el motor d'un renaixement
comercial, focalitzat.

Bars, restaurants. Sabem que enguany no ha estat un bon
any. El Govern creu, com el sector, com tothom, que sobren
establiments d'aquest tipus. Sabem que no podem prohibir
l'obertura legal d'un establiment, però fixam nivells de
qualitat que permetin que l'oferta excessiva no perjudiqui la
qualitat i que la gent que ofereix qualitat no trobi la
competència de qui, sense cap requisit mínim, trenca el
mercat. Això és una tasca que ha duit a terme el Govern i
que en aquest moment es troba al Parlament.

Sectors innovadors. La situació actual, tot i que les Illes
siguin la regió espanyola que més ús fa de les autopistes de
la informació, és relativament millorable. Hi ha molts de
llocs a Europa que ens superen. M'atrevesc a comparar les
Illes amb la mitjana d'Europa i no d'Espanya, perquè és
absolutament necessari que una regió insular sigui puntera,
sigui líder, sigui la que ofereixi més serveis de telemàtica,
perquè és el nostre pont amb el continent.

En aquest sentit, i amb l'única empresa que avui ofereix
serveis avançats, tenim un pla per a l'ús de les noves
tecnologies, les autopistes de la comunicació, a tots els
municipis de les Illes Balears i que comencen a funcionar el
1997. No vull amagar la meva col•laboració i la meva
satisfacció perquè aquesta col•laboració general tant els
ajuntaments com els consells hagi donat un bon rendiment.

Innovació és molt més que un concepte, una paraula:
innovació vol dir que les empreses n'han acceptat el camí.
La línia d'I+D, d'innovació, del Pla de reindustrialització
funciona, les empreses donen suport a aquesta política.

El Govern, dins aquesta línia, ha aconseguit dur a les
Illes una empresa puntera del món de l'aviació. Amb un
compromís concret d'una inversió milionaria i de la creació
de 200 llocs de feina nous, concrets dins un sector
estratègic. I negociam amb altres empreses una política i
una actuació semblant. Es tracta de fer que les Illes, que
avui són la capital espanyola de l'aviació, continuïn amb
aquesta posició que s'ha de guanyar cada dia, perquè totes
les regions competeixen i totes cerquen més i més atractius.
No cal dir que hem de competir, amb una fiscalitat
estàndard, amb regions com Canàries que té una fiscalitat
insular.
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Aquesta revisió, naturalment, no esgota la qüestió econòmica.
Hi ha problemes molt delicats que ens preocupen i que no caben
en una generalització com l'anterior. Em preocupa molt que els
pobles de Mallorca, especialment de l'interior, no puguin donar
llocs de feina als seus joves. Crec que avui, quan l'economia és
més competitiva, no serà bo de resoldre això, però em
compromet en primer lloc, a posar en marxa una agència de
desenvolupament rural, que pugui, sense aspiracions
multimilionàries, iniciar una tasca d'anar potenciant petites i
mitjanes empreses noves o que es vulguin crear. Això serà clau
a Eivissa i Formentera, a una part de Menorca i al Pla de
Mallorca, a Campos, Llucmajor i Artà, principalment, perquè,
afortunadament, el Raiguer sembla que recupera el to econòmic
gràcies a la política que s'hi ha duit a terme aprofitant el
finançament derivat de la declaració de la comarca com a
Objectiu 2.

He descrit un present econòmic que és comparable a moltes
regions d'Europa, que encara té molt per avançar respecte a les
regions més àgils del món i que, en relació amb Espanya, pot
produir una certa enveja. He dit present, però aquí, allò que
realment ens pertoca de fer és pensar en el futur.

Quin futur ens espera? L'economia avui més que mai, exigeix
la innovació permanent. Si un dia en la nostra economia, entre
els nostres treballadors i els nostres empresaris, arrelava la idea
que aquest model és etern, aleshores hauria començat el final,
perquè avui, competir, vol dir innovar, canviar, rompre costums.

Això ens condueix a dir: on anam? I aquest és un punt
absolutament clau. La resposta és: anirem on els agents creguin
que és oportú i amb tota la informació que es pugui oferir. El
Govern, com a autoritat que neix de la societat, assumeix
l'obligació de posar els mitjans perquè la societat conegui les
tendències de futur, per facilitar l'accés, la comunicació i la
informació. Però el risc sempre serà de la societat.

Aquest futur, en termes generals, exigeix, simplificant molt,
aquestes mesures que defensam de manera radical.

Un tractament fiscal i econòmic específic per aquesta regió
insular, amb l'objectiu de fer possible un creixement econòmic
sense consum de més territori; un tractament fiscal i econòmic
que permeti, com a mínim, la preservació i el manteniment de la
nostra agricultura i la nostra indústria, per pures raons de
supervivència social, perquè es tracta d'una situació de
preservació d'equilibris socioeconòmics mínims.

Una constant millora de la qualitat del turisme, amb una
acceleració de la desestacionalització. Hem d'acabar amb
l’estacionalitat de forma especial a Menorca i Eivissa i
Formentera.

Una formació de la nostra societat més acurada. La política
que hem llançat ja funciona i més o manco uns 5.000 ciutadans
de les Illes hauran iniciat cursos aquest any dins el Pla Mestral.
Però s'ha d'anar molt més lluny, i això depèn de la societat, que
ja disposa de mitjans al seu abast.

Per afrontar el futur es necessiten moltes més coses, però
jo vull afegir, com aspecte clau, una política mediambiental
que serà esmentada més endavant.

I finalment, la comercialització. Les Illes Balears, com
tota Espanya, tenen una certa por a sortir de fora, a anar a
mercats llunyans. El Govern balear centrarà tots els esforços
a potenciar, en la mesura de les nostres possibilitats, la
sortida de les nostres empreses al món. No partim de zero ni
de bon tros, però hem de pensar que vendre, que
comercialitzar, que sortir de l'illa és clau, que els mercats
van i vénen i que no podem quedar-nos aquí. El Govern
impulsarà obertament la sortida dels nostres empresaris al
món. La comercialització és un repte que hem de superar.

Resumint: aposta per la qualitat en tot, millora de la
gestió en agricultura i ramaderia, consolidació de les
tendències del turisme, desestacionalització; aposta per les
noves activitats que no siguin contaminants. Ja fet, un pla
nou d'ajudes al camp, en vies de conclusió les ajudes del Pla
de reindustrialització i de comerç, en marxa dos plans nous,
en marxa el Pla BIT d'innovació. Aplicació la llei contra
l’oferta turística il•legal, dins el pla d'oferta que havia
elaborat el govern del mei antecessor.

Hem parlat d'economia, hem parlat d'autogovern i
institucions. Ara anirem al tercer dels sis punts d'aquesta
intervenció: el nostre patrimoni.
 

Jo crec que és molt important el nostre present i el nostre
futur, però tot, absolutament tot, passa per respectar,
preservar i millorar el  nostre patrimoni, allò que som.

El Govern considera que un dels patrimonis més
fonamentals que tenim és l'extraordinària qualitat del nostre
medi ambient, del nostre paisatge i de la major part dels
nostres pobles, centres històrics, etcètera. Un poble que
estima ca seva, ha de protegir les platges del sud de
Menorca, per exemple, ha de reconstruir Dalt Vila a Eivissa
i ha de preservar l’estil de Deià o de Sóller, per exemple.

En aquest sentit, la Cambra ha de saber que el Govern
continua les tasques de redacció d'unes directrius que
determinin el nostre futur ambiental. Unes directrius que
diguin què hem de fer i què no hem de fer. Per després
respectar estrictament allò que surti del consens. Les
directrius han d'estar pactades, consensuades. Exigirem a
tots els grups realisme, prudència i racionalitat, coses que,
naturalment, el Govern intentarà oferir.
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Sabem que les directrius preveuen i recullen la recuperació
dels nuclis històrics, cosa, per altra banda, necessària i
demandada. El Govern ha presentat a la societat el Pla que
agruparà un conjunt de mesures que, l’any 97 i 98, permetrà a
tota la societat, que conjuntament amb ajuntaments i Govern,
accelerem la consolidació de la recuperació del nostre patrimoni.
Es tracta d'un grapat de mesures que s'anirà ampliant i que inclou
des del primer moment actuacions fonamentals.

El Govern considera de primera importància recuperar els
elements patrimonials històrics, perquè tots en puguem gaudir i
perquè puguem viure sense girar l'esquena a la nostra història.
Dalt Vila d'Eivissa i el centre antic de Palma són dos punts
fonamentals. Anunciam avui, aquí, el nostre compromís de
participar en aquestes dues grans tasques recuperadores de
l’entorn.

Hi ha un patrimoni que hem de preservar: l’entorn. El Govern
balear, els darrers 13 anys ha fet actuacions en aquest terreny ja
sigui comprant, ja sigui declarant zones protegides determinades
àrees. Això vol dir que ja tenim un patrimoni. Aquest patrimoni
s'ha d'incrementar amb noves finques, especialment a les illes de
Menorca i a Eivissa-Formentera. Amb tot, m'heu de permetre
que digui que, una vegada comprada la finca, el problema és un
altre: s'ha de mantenir. No basta amb la redacció d'un document
que digui que allò és una finca protegida, és necessari anar-hi a
netejar, crear un servei de guarda forestal, controlar i
conscienciar els ciutadans. És un repte que és fàcil de dur
endavant, però que exigeix finançament i que es complica perquè
parlam d'una despesa important. Sense cap dubte, els propers
anys hem d'analitzar, seriosament i conjuntament el procediment
per a obtenir aquest finançament. Si recuperar el nostre entorn és
una prioritat, aquesta haurà de ser una qüestió clau, fonamental.

Dins aquesta línia, el Govern desenvolupa un llarg llistat
d'accions en matèria de medi ambient, que inclouen les primeres
passes del tractament terciari de les aigües depurades, per
exemple, i també actuacions dins les zones naturals.

Dins aquesta política hem d'esmentar els 700 milions de
pessetes que es dediquen a la prevenció d'incendis. Enguany hi
ha hagut uns 50 incendis que, si no haguessin estat controlats tot
d'una, tal vegada haurien estat avui incendis importants. La
prevenció ha funcionat. 

Cultura. Aquest és un altre patrimoni fonamental. El Govern,
naturalment, no pot renunciar mai a actuar sobre el terreny
cultural amb tota la capacitat que li és pròpia, o sigui, legislant
i desenvolupant normes dignes d'una regió que vol protegir
aquest patrimoni. Ara bé: es tracta d'una competència dels
consells insulars i com a tal, la gestió no és del Govern balear. 

Dins aquest conjunt, la llengua és clau. La llengua que
parlam a les Illes Balears, el català que xerram o que rallam
aquí, propi de les nostres illes, és un patrimoni que hem de
defensar i que defensam. Ho feim i ho farem amb tota la
claredat que sigui necessària, d'acord amb el que preveuen
les normes legals en vigor i que el Partit Popular no només
ha presentat a aquesta cambra sinó que defensa. 

Jo, personalment, puc dir que volem continuar una tasca
de difondre la nostra llengua, de fomentar-ne l'ús per part de
tota la societat, i que em preocupa molt que hi pugui haver
un procés de retrocés en l'ús de la llengua. No vull amagar
que l'ús de la nostra llengua s'ha de produir dins el respecte
i la difusió de les modalitats que són pròpies de les Illes i,
naturalment, no vull posar en dubte de cap de les maneres
que el primer valor que hem de defensar a les Illes és la
convivència i que, per tant, l'aplicació d’una política
lingüística no ha de propiciar una confrontació social. Però
tampoc, naturalment, la por a aquest fenomen, no ha d'aturar
la nostra actuació.

Per raons de temps, deixarem d'esmentar polítiques com
la de protecció del patrimoni cultural, que ja disposa d'un
projecte de llei, o com la potenciació del coneixement
artístic, etcètera.

Resumint: continuen les directrius d'ordenació del
territori, aprovats els plans del Raiguer i de Tramuntana, en
marxa l'acció de les directrius adreçada a renovar els cascs
antics dels pobles. En marxa la llei del patrimoni, en marxa
una política de llengua que serà una realitat el curs escolar
que ve.

Patrimoni, economia i autogovern. I ara, en quart lloc, el
que podem anomenar l'atenció a la nostra societat, l'atenció
als ciutadans. Això que només una administració pot oferir.

Començarem per l'educació.

El Govern balear, el programa del Partit Popular, té clar
que aquesta qüestió és una qüestió transcendental. Això
encara no és competència del Govern, però estam preparant
l'assumpció de la competència amb vertader interès.

També hem assumit la Universitat. En aquest sentit, el
Govern compromet el seu esforç a millorar la Universitat,
dins el màxim respecte a l'autonomia de la institució
acadèmica. Millorar la Universitat vol dir ajudar a fer que
la formació en aquest centre sigui del nivell que els nostres
joves demanen amb vista a un futur que serà més exigent de
cada dia.

Dins aquesta política cap a la societat, hi ha una
preocupació clau: el treball
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He dit que el Govern balear considera que l'economia balear
funciona raonablement bé. Ara dic que això és mèrit de dos
col•lectius: el de treballadors i el d'empresaris. Sempre hem dit
que són els empresaris els que fan possible una economia àgil i
competitiva. Però també s'ha de dir que, per assolir aquesta
economia, necessitam uns treballadors conscients de la seva
responsabilitat i del seu paper a l'empresa. En tots dos col•lectius
sempre trobarem exemples de conductes inadequades, però, en
conjunt, tots dos representen avui un model de conducta. La
prova més clara s'ha donat amb la desconvocatòria enguany de
dues vagues que haurien estat molt perjudicials per a la nostra
economia: la d'hostaleria i la de transports. Aquestes
desconvocatòries s'han produït per l'actitud responsable dels dos
col•lectius que han centrat les seves disputes a l'àmbit laboral,
sense polititzar la discussió. Vull recordar que no fa tant que
aquesta dinàmica era absolutament diferent. A això se li diu
maduració.

El Govern, dins aquest àmbit, es proposa un pacte per
l'ocupació. Ho diré sense ambigüitats: no esper que l'atur canviï
per aquest pacte. No crec que un pacte entre patronals, sindicats,
treballadors i Govern pugui canviar les coses per si mateix.
L'atur només variarà si l'economia funciona, si prosperam. Ara
bé: aquest pacte permetrà orientar més nítidament la política del
Govern, quan es tracti d'actuacions que afectin els sectors
productius. I, esperem que aquesta postura del Govern podrà
incentivar la resta de sectors a col•laborar, a sentir, a intentar
reduir l'atur que tenim, que és inferior a la resta de l'Estat, però
que és atur, en definitiva, contra el qual tenim l'obligació de
lluitar. Una economia saludable, que la tenim, uns agents
sindicals que siguin conscients de la necessitat d'avançar cap a
una economia més competitiva, uns empresaris que pensin a ser
competitius comptant amb la seva força humana com a factor
clau, tot això, més un Govern que, en la mesura de les seves
possibilitats, ajudi en aquesta línia, poden crear un clima de
millora social important. En aquest sentit feim feina i en
continuarem fent.

Acció social. Un poc com passava en cultura, hi ha una ccerta
dispersió competencial. En qualsevol cas, aquesta afirmació,
correcta tècnicament seria indefensable pel que fa a la sensació
que tenim davant el problema de l'acció social. El meu Govern
i jo som molt sensibles a aquesta qüestió i tenim una greu
preocupació. Tenim por que una millora de la qualitat de vida,
que sense dubte s'està produint, pugui generar bosses de
marginació. Volem que tots, dins la mesura de les possibilitats de
cadascú, puguin afegir-se a una millora de la societat. I realment
estam millorant, però anam deixant gent pel camí, en som
conscient. 

Em preocupa molt la gent major. La gent major no pot quedar
fora del nostre camí social. La gent major, que ara crec que
afortunadament ja pot estar segura de les seves pensions, ha de
sentir-se part central de la nostra societat. Tal com vaig dir
respecte a l'economia i a la societat en general, som els ciutadans
els responsables dels nostres majors. Els fills, la nostra
generació, se'n fa càrrec, hem de fer allò que sigui necessari
perquè els nostres pares no hagin de viure tots sols. Els nostres
pares són responsabilitat nostra, com els nostres fills. Això que
quedi clar.

Ara bé: això, és cert, no sempre és possible. Llavors, el
Govern ha d'oferir tot el que sigui necessari per als nostres
majors. Jo crec que això no està garantit al cent per cent,
però sí que hi ha una política de majors correcta. I que hi
hem d'afegir encara més esforç, però en aquest moment,
amb l'expectativa de la responsabilitat dels serveis socials,
transferida, aquesta gestió probablement serà possible i es
farà.

Però l'acció social inclou també el manteniment del
compromís de protecció i formació de totes les persones que
han tengut una discapacitat d'algun tipus. Dic el
manteniment perquè avui, en termes generals, aquesta
necessitat està coberta. I la llista de malalts profunds que hi
ha començarà a reduir-se aviat, una vegada que s'ha
aconseguit un finançament amb la transferència.

Hi ha, així mateix, un camp preocupant que és la
marginació del carrer, vinculada a la droga, a les presons, a
la prostitució. No són el mateix món, però sí que són
coincidents en alguns punts. És una realitat molt
preocupant, especialment a la ciutat de Palma. És una
realitat, ho torn a dir, que preocupa. El Govern ofereix a
totes les institucions implicades i responsables la seva
col•laboració per continuar amb la política que es du a
terme i millorar-la entre tots tant com sigui possible.

I no m'oblid del Tercer Món: tenim un pla d'actuació que
m'agradaria anunciar amb el pressupost de l’any 97 i que és
part del compromís d'aquest Govern d’assumir el 0,7 per
cent de despesa en aquest capítol en aquesta legislatura.

Dins aquest terreny de l'assistència, de l'acció social,
tenim la sanitat. El Govern balear comença a preparar-se per
assumir la sanitat pública. No és una competència gens
senzilla de negociar, així és que encara es torbarà un poc. Hi
ha, això sí, una situació experimental que es produirà a
Manacor. Aquest hospital és de l'Insalud, però el Govern
balear, que s'ha ofert a dur-ne la gestió íntegra, finalment
participarà dins l'òrgan de gestió que es creï. Es una passa
inicial cap a la gestió de la sanitat.

Aquí hi ha un model, un model que s'ha de conèixer, un
model que consisteix a garantir el servei públic de la sanitat
per part del Govern balear, per part del poder públic. És a
dir: tots tendrem sanitat gratuïta i això queda garantit per les
administracions. Ara bé: aquest servei públic el podran
donar empreses públiques, com ara, l’Insalud,  o empreses
mixtes o empreses privades. El tipus de relació entre
l’Administració i els proveïdors dels serveis és una qüestió
clau, però que no afecta el ciutadà. En definitiva, es tracta
d’arribar a oferir al ciutadà beneficiari de la sanitat pública
un servei de la mateixa qualitat que el qui, a més a més,
paga la sanitat privada. Aquesta és la filosofia i dins aquesta
dinàmica es troba l'empresa Gesma i el Servei Balear de la
Salut. Però no és un procés que es pugui dur endavant en un
període breu de temps. És una qüestió a llarg termini.
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Resumint: ja està en marxa una política d'educació que ha
creat els consells escolars; en marxa projectes per al tercer món.
A punt de tancar-se un acord social sense precedents per
l'ocupació; en marxa una política de formació dels treballadors
en atur que destina 2.000 milions anuals, en marxa una política
d'assistència dins les competències del Govern per als majors que
s'ha concretat ja en sis centres de majors i que preveu un altre
grup en unes setmanes; en marxa l'increment de places de
l'Inserso amb el centre de Felanitx. Pla de la Dona aprovat i
pressupostat. En marxa dos decrets que regulen la qüestió dels
menors adoptats i el Pla del menor, que és molt important.

Cinquè punt: per competir com a regió, hem de menester
mitjans, infraestructures.

L’estat de l'autonomia balear en matèria d’infraestructures
públiques és deficient. Dolent, per dir-ho més clar. Ens manquen
carreteres, ens manca finançament per poder condicionar les
carreteres, per enjardinar-les adequadament, per poder-ne
finançar la senyalització. Ens manquen doblers per dur endavant
el programa de rondes als pobles, especialment greu en certs
llocs de Menorca i algun de Mallorca; ens manquen doblers per
afrontar obres públiques claus. Naturalment, el finançament
històricament insuficient de les Illes Balears fa impossible
assumir les obres que exigeix el proveïment d’aigua. És a dir:
tenim moltes més necessitats que no disponibilitats. La raó
d’això, tot i que no agradi a ningú sentir-ho, és que duim 13 anys
de marginació econòmica. Enguany teníem un finançament per
ciutadà que és el 75 per cent de la mitjana d’Espanya (42.000
pessetes enfront de 60.000). I l'Administració central, que ha
estat molt generosa amb molts de llocs de la Península, ha deixat
de banda les Illes Balears durant molts d'anys. En els dos darrers
s'ha començat a registrar una millora important, gràcies, en part,
a l'aeroport, i l’any 97, any de restriccions, es mantendrà aquesta
millora. Però això no basta per a res: s'han de compensar molts
d'anys de marginació inversora. 

Davant aquesta situació, el Govern ha fet el que tocava:
invertir una mitjana del 50 per cent del seu pressupost en
inversió pública. No hi podem fer res més. L’any 97 el Govern
mantendrà, dins el que suposa la incorporació de competències
com la Universitat i l'Inserso, fonamentalment una política que
primi aquestes inversions. 

Ara bé: jo dins aquest punt vull llançar un missatge optimista.
Estic gairebé segur que una vegada que s'hagi acabat l'actual Pla
de carreteres, d'aquí a l'any 2001, amb el problema de l'aigua
resolt a nivells fonamentals, i quan les Illes puguin cobrar el 30
per cent de l'IRPF dels seus ciutadans, la capacitat financera i les
necessitats seran molt més properes i hi haurà una tendència a
l'equilibri que, naturalment, no serà mai perfecte.

No vull deixar d'esmentar que enguany una altra
infraestructura fonamental, la telefònica, estarà totalment
digitalitzada. Aquest servei és d'una empresa gairebé
privada, però les Illes són nostres i hem hagut de signar
acords amb Telefònica, per poder oferir als ciutadans la
millora d'aquest servei amb una tecnologia que és clau per
superar la insularitat.

Dins les infraestructures un mínim esment a l'aigua: el
Govern socialista havia compromès, i el Govern del PP ho
durà endavant, unes inversions en matèria d'aigües que
permetran finalment resoldre aquest problema. A Eivissa
estam en camí de tancar el problema de manera definitiva,
mentre que a Mallorca disposam d'un remei d'emergència
fins a l'any 98, que és quan hauria de començar a
subministrar aigua una part de les noves instal•lacions que
es posaran en marxa i després ha d'arribar l'aigua de sa
Costera. Només l'aigua que se'n va a la mar i que ningú no
aprofita. Tal com hem fet a Llubí: utilitzarem només l'aigua
que se'n va a la mar i ningú no aprofita. Jo sé que és molt
emocional i molt senzill exaltar un ciutadà per la qüestió de
l'aigua, però hem de fer un esforç de racionalitat per
entendre que l'aigua excedentària se'n va a la mar, i que no
hem de consentir que hi hagi gent sense aigua, si n'hi ha que
se'n va a la mar. Per a aquest Govern s'ha d'aprofitar tot,
amb prioritat absoluta per a l'agricultura i per a l'equilibri
mediambiental.

Resumint: en marxa el conveni de carreteres que
permetrà l'any que ve possar en marxa les inversions que es
començaran a pagar l'any 98; tancat el cicle de l'aigua amb
la renovació de compromisos. Concretada una inversió d'uns
12.000 milions en municipis. Telefònica ha signat un
conveni per conectar les tres illes amb videoconferència i
completar la digitalització amb el Govern.

En sisè lloc, una responsabilitat pròpia, interna, la de
gestionar l'Administració. Aquest punt és, per a mi, clau.

Anem per parts: en primer lloc, com un govern
conservador, jo diria fins i tot que com un govern coherent
amb la seva societat, volem una administració que funcioni
i que sigui eficaç. Una administració que no cerqui
substituir el ciutadà, és a dir, que no vulgui dir com ha de
ser tot, que no vulgui intervenir en tot, que no vulgui fer el
paper que correspon al ciutadà. Això és profundament
democràtic i es contraposa a plantejaments perfectament
legítims que supòs que escoltarem en aquesta cambra, que
impliquen un paper dirigista de l'Administració; he dit, en
primer lloc, que no substitueixi el ciutadà; i, en segon lloc,
que no el desplaci. És a dir: si en un camp hi ha una
iniciativa social capaç d'oferir un servei, no és ni bo, ni
aconsellable, que sigui l'Administració que creï una
competència per substituir aquesta iniciativa i desplaçar-la.
I, en tercer lloc, una Administració, un Govern, que reguli
la vida en comú, que reguli la vida de la societat, i que
governi. És a dir: que fixi les regles del joc, que faci
possible la lliure competència, que generi i estimuli la
iniciativa, que impedeixi situacions de control del mercat i
que deixi actuar la societat.
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Hi ha, naturalment, un camp, no rendible econòmicament,
però sí socialment, on els governs han d'actuar: la protecció dels
menys afavorits, sigui pel motiu que sigui. Protecció que mai no
s'ha de convertir en un estímul per a no millorar, per a no
progressar, cosa que de vegades, ha arribat a succeir.

Aquesta és la visió que el Partit Popular i aquest govern tenen
d'allò que ha de ser una administració. Des de l'Administració,
s'ha de fer allò que no pot fer ningú: infraestructures, legislació,
serveis socials, normes per a l'impuls de la iniciativa privada. I
aquesta política es mantendrà.

Naturalment, aquesta política pot presentar excepcions
puntuals derivades de fets puntuals, com pot ser el món agrícola,
que de fet presenta una forta intervenció per l'administració
europea. Petites excepcions que s'han d'analitzar puntualment i
que mai no han de ser una norma.

Aquesta, dic, és la visió. Quina distància presenta la realitat
del desig? Jo crec que poca. Hi ha una política clara, una
legislació feta o que s'està redactant i una voluntat inequívoca
d'aplicar-la. Tal vegada, la diferència més gran es dóna entre el
nivell d'eficàcia que desitjam per a l'Administració en conjunt i
el nivell assolit. Jo dic que l'Administració autonòmica ha arribat
a funcionar raonablement bé, però que encara queda molta
distància respecte al funcionament que té una empresa privada
de qualitat, dic de qualitat, que també hi ha de tot. Tenim
funcionaris amb molta voluntat i molta empenta i en tenim dels
altres. Però, en conjunt, jo m'atrevesc a dir que acabarem aquesta
legislatura tenint l’Administració autonòmica més eficaç
d’Espanya, cosa que avui, si no ho som, estam dins el grup més
competitiu.

Tot s'ha de dir: les administracions necessiten un esforç
colAlectiu, també dels partits d'esquerra, per dir les coses pel seu
nom. Quan comencem així, plegalts podrem avançar més aviat.

En qualsevol cas, vull repetir tres compromisos que el Govern
ha plantejat a la Cambra en aquest sentit: la Junta de
Contractació, que permetrà un registre públic de tots els
contractes i que ja ha estat aprovada i es crearà en uns dies; la
Sindicatura de Comptes, que, tot i el retard, ho reconec,
s'aplicarà de la mateixa manera; i, en tercer lloc, una qüestió més
interna que també s'ha aprovat pel Govern, que és un decret que
regula la formació dins la Comunitat Autònoma i que permetrà
fer de la nostra formació, una tasca molt més ambiciosa.

Dic que el Govern ha d'actuar oferint garanties als
ciutadans dins la vida diària. En aquest sentit, estam
elaborant per aprovar-lo l'estatut del consumidor. Tots els
drets dels ciutadans, sobre el paper i amb uns òrgans que
s'encarreguin de comprovar que són respectats. El ciutadà,
en la mesura que és un consumidor, necessita que
l'Administració li garanteixi qualitat i servei. Perquè el
ciutadà no ha de ser cap expert ni ha de disposar d'un
laboratori ni d'un advocat abans de fer qualsevol operació;
el ciutadà ha de ser una persona que trobi que darrera cada
venda hi ha un control. Per això el paper del Govern en
matèria de garanties al ciutadà per al consum serà molt més
important que no fins ara, perquè, essent un servei del qual
estam satisfets, hi hem d'aportar un impuls especial per
arribar al ciutadà. Ho farem, perquè és una obligació del
Govern.

Dins aquesta línia, vull dir que el Govern vol oferir al
ciutadà més seguretat. És una prioritat, tot i que, com se sap,
només és competència nostra, en part. Dins aquesta part,
hem creat la primera línia centralitzada d'Espanya
d'emergències, que ja atén totes les situacions. I, respecte als
rescats, el Govern garanteix així, molt millor, el rescat
gratuït i l'atenció prioritària en situacions de necessitat. 

Resumint, també ja s'han posat en marxa les mesures:
emergències, formació dins el Govern, Junta de
Contractació i els nous pressuposts contenen més mesures
de modernització.

Hi hauria més qüestions que voldria afegir, si no fos que
la durada d'aquesta intervenció ja és considerable. Tal
vegada seria interessant explicar davant la Cambra la
política europea que té el Govern, o la nostra política en
matèria de joc, o de salut laboral, on ben aviat sortiran les
primeres actuacions massives, o en política de pesca o de
museus o de costes, on per cert, treballam de manera
intensa, una vegada que ja som titulars de la competència,
o de transports.

Però, naturalment, no és possible tractar tots aquests
temes, i vull deixar que les senyores i els senyors diputats,
amb les seves preguntes, ens plantegin les seves
preocupacions.

Hem recorregut sis grans camps: economia, autogovern,
infraestructures, política social, patrimoni i administració.
No es tracta, i estic convençut que en són conscients, d'una
divisió accidental de la meva intervenció. Aquests sis punts
s'ajusten a la llista de qüestions que el Pla estratègic de
competitivitat, elaborat pel Govern balear l'any 93,
considerà claus per al futur de les Illes Balears. Un pla que
volem aplicar, perquè consideram que és la visió d'una
societat que camina cap al futur. Un pla, per cert, que
compta amb el suport social i polític.

No vull, naturalment, tancar aquesta intervenció, sense
esmentar l'estat polític de l'autonomia balear.
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Les Illes Balears, que viuen el millor moment en certs
aspectes, es troben dins una situació política inestable. Tots
sabem que el partit principal ha patit una crisi que ha repercutit
en un canvi de govern. Tots sabem que la situació d'altres partits
tampoc no és bona. No vull criticar: dic que una autonomia forta
necessita partits forts, sòlids i cohesionats. Això ho desitj per al
nostre partit, naturalment, però també per a la resta. En política
és necessari un debat ideològic entre partits, per poder avançar.
Els partits febles signifiquen inestabilitat política en general. I
això vol dir autonomia feble, cosa que no és desitjable. Jo crec
que tots els  partits han de gaudir de solidesa, per poder anar a les
eleccions amb plantejaments polítics clars que ajudin el ciutadà
a triar. No vull per al meu partit una victòria electoral
fonamentada en la divisió de les alternatives, perquè això, en
certa mesura, falsifica els resultats. Aquesta és la meva visió
davant la crisi que el nostre partit comença a remuntar i davant
els problemes d'altres formacions que trob inapropiat esmentar
aquí però estan presents en la vida política balear.

Què hem de fer per superar aquesta crisi? Jo entenc que el
punt clau és que cadascú faci el seu paper amb honradesa i
eficàcia. Tots hem d'aportar alguna cosa de la nostra banda per
estabilitzar aquesta autonomia si, veritablement, volem
estabilitzar-la i convertir el debat polític en un debat que es
decideix a les urnes i no a altres llocs. Potser que qualcú tengui
la temptació de dir que només hi ha hagut problemes al Partit
Popular, potser. Però la realitat, òbvia, diu més coses. I corregir
passa, primer, per veure la realitat com és. Què vull dir: vull dir
que, amb la legitimitat que tots tenim per pujar a aquesta tribuna
i dir allò que volem, s'han dit veritats, però també -i m'heu de
permetre que ho recordi- algunes coses que avui, només tres
mesos després d'haver-les dites, s'ha demostrat que eren mentida,
però formaven part de l'increïble gruix d'afirmacions que es
diuen i que aporten la seva part d'inestabilitat. Record, per
exemple, que des d’aquesta tribuna es va dir que darrera de la
crisi del govern anterior hi havia el sector turístic, que no
suportava un canvi de govern. Això es va dir amb tota la
contundència que mereixen les veritats demostrades. Avui es pot
dir que hi havia tota una tasca inspectora desenvolupada l'hivern
passat pel Govern Soler, i que només s'ha pogut concretar en
sancions quan ha arribat l'estiu i es pot comprovar físicament
l'obertura d'aquests establiments ilAlegals. I em sap greu perquè
aquesta aportació a la confusió va venir d'un diputat que, estic
segur, vol parlar d'una vegada dels problemes reals i no de
qüestions que no tenen res a veure amb la raó principal de la
nostra actuació aquí, dins aquesta cambra.

Des d'aquesta tribuna es va dir que el canvi de Govern era un
canvi de política urbanística. Afirmació gratuïta que,
lamentablement, ningú no pujarà a aquesta tribuna a rectificar.
Com ningú no pujarà a cap altra tribuna a dir que duen endavant
la incineradora que en la campanya electoral es deia que mai no
es faria.

Senyores i senyors, convid els grups de l'oposició d'aquesta
cambra a aportar una petita part del seu esforç a la
clarificació de la vida política balear, fent la feina que
cadascú ha de fer. Jo crec en la divisió de poders, jo crec
que cadascú ha de jugar un paper. Jo entenc que l'oposició
ha de fer un paper de crítica, però també crec que ha de fer
un paper de proposta constructiva.

He dit moltes vegades que el Govern havia de deixar
córrer les politiqueries i governar. I dic que l'oposició també
ha de fer un esforç per desenvolupar la seva feina: control
de l'executiu i propostes de govern. No vull recordar que hi
ha propostes electorals de certs partits que mai no s'han
presentat en aquesta cambra per a debat.

I sé que la feina del Govern és aplicar un programa, és
debatre amb els agents polítics, socials i econòmics les
solucions de futur, és governar, en definitiva. I podem dir
qualsevol cosa, podem opinar qualsevol cosa, només dic,
amb absoluta claredat: aquest govern governarà, aquest
govern governa, aquest govern no dubtarà de cap manera a
aplicar la legislació, a prendre decisions.

Hem vengut a fer feina i en farem.

Aquest govern, amb el programa del Partit Popular en la
mà, és aquí per canviar les coses, per resoldre els problemes
i per mirar cap a un futur millor. No ens aturarem.

Però, perquè crec en la divisió dels poders, esperam que
altres situacions que es resoldran davant el Poder Judicial,
es desenvolupin com toca, dins la pura legalitat. Aquest no
és el paper d'aquest govern. Les hipotètiques
responsabilitats polítiques si n'hi hagués, s'han traduït ja en
uns canvis al front del Govern i del partit, que, certament,
no tenen cap paral•lel en situacions d'altres partits amb
representació en aquesta cambra, una qüestió que no
discutirem ara perquè no és pròpia d'aquest àmbit.

Jo crec que és evident que tots hem de confiar en els
jutges i deixar-los actuar. Des del poder polític no es pot
donar cap altra garantia que aquests jutges actuaran amb
total transparència i amb total sentit de la justícia.

Jo, com a president del Govern, tenc clar que la meva
aportació a l'estabilitat d'aquesta autonomia és la de
governar. Amb tota la legitimitat que dóna haver guanyat
les eleccions de 1995, i amb la confirmació que dóna que
l'any 96 el Partit Popular va tornar a ser el partit més votat.
Acceptem que normalitzar i estabilitzar la política, sí és el
nostre desig, passa per una afirmació que feia fa temps un
diputat de l'oposició d'aquesta cambra, habitualment molt
afortunat: hem de començar a parlar de gestió, de
programes, de mesures concretes, perquè la nostra societat
ens demana gestió.
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Senyores i senyors, jo i els membres del meu govern, tots els
membres del meu govern, ens comprometem a dur endavant la
tasca que els ciutadans, l'any 95, varen encarregar al Partit
Popular en unes eleccions lliures, en unes eleccions on tots els
ciutadans varen triar lliurement un programa de govern. I
governarem amb tota la transparència que puguem, però també,
i ho dic clarament, amb tot el suport moral que dóna saber que
han estat governs de la nostra ideologia els governs que han
permès que, amb encerts i amb errors, no en mancaria d'altra, les
Illes Balears s'hagin convertit en un lloc amb l'atur més petit,
amb la riquesa més gran, amb una situació que és l'enveja de
molts altres llocs. Aquest suport moral, més el dels ciutadans, el
del resultat electoral, ens permetran governar per al futur. I
governarem sense dubtar, perquè sabem quina és la nostra
responsabilitat. Un partit que rep l'encàrrec electoral de governar,
com el va rebre el Partit Popular l'any 95, confirmat l’any 96 des
de la seva condició de partit més votat, té avui l'obligació
irrenunciable de dur endavant la seva tasca de govern, de complir
el seu programa. Que ningú no ho dubti: el meu grup
parlamentari m'exigeix això i això farà aquest govern de manera
responsable.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Se suspèn la
sessió fins demà a les 12,30 hores.
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