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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, senyors membres del Govern,
recomença la sessió sobre el debat de l’orientació política
general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. En primer lloc, intervendrà el Grup Parlamentari Mixt,
que ha fet arribar a aquesta Presidència la seva voluntat de
dividir-se el temps entre els dos representants. Per tant, en
primer lloc té la paraula el Sr. Balanzat. 

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Matas; “no vull, naturalment, tancar aquesta intervenció
sense esmentar l’estat polític de l’autonomia balear”, 
pàgina 15 d’un discurs de 16 pàgines del Sr. Matas, ahir en
aquesta mateixa tribuna. Per què no va començar per aquí, i ens
hagués estalviat més d’una hora i mitja d’introducció retòrica?,
ens hauríem estalviat un discurs que semblava el d’una sessió
d’investidura: “farem ... , realitzarem ... , projectarem ... “, i no
el propi d’una sessió que analitzés la gestió de govern en els
darrers mesos i fes una anàlisi de l’actual situació política. 

Possiblement, en lloc de fer un debat sobre l’acció política
i de govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seria
més oportú celebrar-lo sobre la situació del Partit Popular a les
Illes Balears; de fet, tot el que li ha passat políticament, a
aquesta comunitat, ha passat al si del PP. Acció política i de
govern, pròpiament dites, no n’hi ha des de fa 16 mesos; hi ha
inèrcia funcionarial pels molts anys de govern i res més. Ni el
Legislatiu, ni l’Executiu d’aquesta comunitat poden presentar
un balanç mínimament digne des de les eleccions. Aquesta
cambra ha estat un teatre on el PP, per exigències del joc
democràtic, s’ha vist obligat a escenificar la seva tragicomèdia
i el Govern, la institució, una víctima sobre la qual s’han
repartit el pastís els barons del Partit Popular. 

Molt lluny encara de les properes eleccions autonòmiques
del 99, ja podem donar aquesta legislatura per perduda. L’any
passat, en aquesta cambra, ja vàrem celebrar un debat sobre
l’estat de la Comunitat en el qual, ni el President ni els
portaveus de l’oposició podien fer referència a l’acció del
Govern, perquè no n’hi havia. Enguany estam igual. Temes de
corrupció i el PP dominen la vida política a les Illes Balears.
Emperò política, d’aquella que aspira a resoldre els afers
públics, no n’hi ha haguda i, per tant, no en podem discutir. Què
han fet les conselleries i els seus caps visibles des del juny de
l’any passat?, on són els resultats de la seva tasca? És veritat
que les seves compareixences de fa, ara, tres setmanes, els
consellers varen anunciar projectes, idees i bones intencions de
futur; fins i tot, podríem dir que en aquest darrer mes el PP i el
Govern recuperen certa iniciativa legislativa, tot i els ensurts
que viuen en aquest parlament; emperò fins ara no tenim res.
Això si, som tots un any més vells i ens costa encara més creure
en el programa polític del PP; no dic estar-hi d’acord, em
referesc a creure que es portarà a la pràctica. Igual que l’any
passat no ens podem creure les promeses de farem ... , farem ...

Aquest debat es produeix deu dies després que el PP de
les Illes hagi celebrat el seu congrés amb un resultat
formalment satisfactori, per haver arribat a una executiva de
consens, però, tal com reconeixen els seus mateixos
representants, el congrés no ha tancat les ferides ni ha
aclarit, per descomptat, els casos de corrupció. 

És veritat que tothom surt content, de les entrevistes amb
el fotogènic President Matas, perquè, això sí, el President
Matas ha establert un nou record, no sé si d’audiències
concedides, però sí de fotos als diaris saludant a totes les
persones que es poden reunir d’aquesta comunitat. Com és
possible que tant l’Obra Cultural, com l’associació de la
"llengo baleà", trobin que el President s’ha mostrat
interessat en les seves propostes?, com és possible que
tothom surti content de l’entrevista amb el President Matas,
havent-se reunit amb persones d’opcions obertament
contradictòries? El President Matas s’omple la boca, adés i
ara, amb la paraula "transparència". Des del mateix dia de
la dimissió de Cristòfol Soler, en parla contínuament com
un dels seus objectius bàsics. Alhora considera que el
primer error de la seva gestió és no haver sabut transmetre
a l’opinió pública tot el que s’ha aconseguir, i això malgrat
els continus anuncis de coses que es faran i de les mil i una
reunions per comunicar la sensació de feina. És clar: la
transparència no s’aprèn en tan pocs mesos, després d’anys
d’obscurantisme militant. 

A més, què és transparència?, enviar una nota a la
premsa cada vegada que et reuneixes amb qualcú?, o
aprovar comissions d ‘investigació cada cop que hi ha un
assumpte tèrbol? El PP de Balears, amb aquest govern o
amb un altre, té tantes coses per amagar, tantes coses que no
pot contar en aquesta cambra ni en els mitjans de
comunicació que li és molt difícil destriar entre el que es pot
dir i el que no es pot dir. Sr. Matas, suspès en transparència.

El Govern no és un govern de feina, és un govern
d’equilibris interns del PP, igual que la seva executiva. El
tercer govern interí d’aquesta legislatura no obeeix uns
criteris d’aplicació del programa del PP, sinó a la situació
del partit, i ara el PP és un partit de jugadors de Monopoly,
en una partida que es pot acabar perquè massa gent ha
trencat les regles. D’entrada, cal una explicació convincent,
convincent per a Govern i oposició, de per que es manté el
Sr. Cañellas quan les sospites de corrupció són ja un foc
creuat. En aquest parlament, darrerament s’han demanat set
comissions d’investigació, per aclarir políticament els casos
de suposada i suposable corrupció, i sis han rebut un no per
part del Grup Popular -l’altra encara està pendent de tractar
en aquesta cambra. Fa temps que hem arribat al punt en el
qual retirar el Sr. Cañellas és més beneficiós pel Govern i
per al PP que per a l’oposició. És ell, o la seva ombra, qui
impedeix l’acció de govern. A les Illes Balears, el Govern
balear i el PP, a tothom, convé superar l’era Cañellas. No
s’enganin vostès mateixos: els governs del PP no trobaran
el camí fins que el Sr. Cañellas no es retiri de la vida
política i els consellers no hagin d’estar tan pendents dels
jutjats. 
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També aquesta cambra necessita recuperar-se de tanta
investidura i entrar en una dinàmica més -diguem-ho així-
normal. Sembla que després de l’estiu van arribar al Registre les
iniciatives de l’acció política del Govern, del Govern Soler;
esperem que sigui un símptoma de redreçament i de coherència
del PP. 

Durant uns mesos alts càrrecs del PP han dit, una vegada i
una altra, que tot estava pendent del congrés, supòs que en el
sentit de recuperar certa calma i veure d’on i cap a on bufa el
vent. Bé, idò, la gran esperança s’ha esvaït; el congrés no ha
desvetllat les incògnites, no ha resolt res, en definitiva, i el
Govern continua desorientat. Sr. Matas, quina altra fita hem
d’esperar, ara, que ens alimenti la minvant esperança de trobar
el rumb?, un altre congrés?, un nou canvi de President?, quina
és la pròxima excusa? 

Com veu, Sr. Matas, dedic la major part de la meva
intervenció a parlar d’una sola pagina del seu discurs, perquè
entenc que és on es troba l’autèntica raó de ser d’aquest debat.
Ara, més breument, per una qüestió de prioritats, faré referència
al que he qualificat, al principi, com a introducció retòrica. Miri,
quan a transferències, la seva intervenció era gairebé un
memoràndum de la Comissió de Transferències amb
autoatribució de mèrits. Aquestes transferències s’haurien
produït igualment amb un altre govern, fins i tot sense haver-les
demanades, de manera que els mèrits s’han de repartir molt bé.

Amb el seu apartat d’economia passa una cosa semblant:
parla com si fos el President de la Patronal o, en el millor dels
casos, observador neutral. Vostè interpreta que el caràcter illenc
i l’esperit del liberalisme encaixen providencialment al 100%,
un ora et labora balear, i que el PP és el guardià que ha
d’impedir que el Maligne pertorbi aquesta perfecta simbiosi. On
és l’acció política, en economia?, on és la protecció al seu
estimat petit empresari? Projectes i més projectes. 

A continuació es fa més palesa que mai la nostra
incompatibilitat política: no es pot separar economia i ecologia,
i donar als temes de medi ambient un tractament menor, unes
deu línies en tot el seu discurs. Les directrius no són solament
una guia de funcionament per la Conselleria de Medi Ambient,
sinó també per la de Foment, la d’Economia, la de Turisme, la
d’Indústria i Agricultura, etc., però no m’hi vull estendre més,
emperò fins que no es produeixi aquesta reconciliació entre
economia i ecologia aquestes illes no tendran el futur assegurat.
Prova d’aquesta vocació economicista és l’obsessió del seu
govern per les carreteres. És curiós que quan parla
d’infraestructures només fa referència a carreteres; sembla com
si volguessin convertir aquestes illes en un Scalextric. De totes
maneres, Sr. Matas -permeti’m la ironia- per que vol invertir
tant en carreteres, si d’aquí a dos dies tothom estarà telematitzat
i no necessitarà sortir de ca seva per resoldre els seus
problemes? 

Per continuar amb un altre dels assumptes en els quals
no creim, vull fer una referència a una cita literal del seu
discurs: “l’aplicació d’una política lingüística no ha de
propiciar una confrontació social”. Jo li respondria,
precisament, amb l’altra cara de la moneda: la no aplicació
d’una política lingüística no ha de propiciar una
confrontació social; la normalització lingüística és una altra
de les línies de feina que està totalment bloquejada i amb
clars símptomes de tornada enrera. 

En el seu discurs vostè assumeix el retard en la creació
de la Sindicatura de Comptes i d’altres mecanismes de
transparència administrativa. Li vull recordar que la
declaració liberal d’aquesta part del seu discurs no encaixa
amb la practica tradicional de nepotisme i de favoritisme
exercida pel Govern balear, que produeix interferències i
ineficiències en el mercat anulAlant la lliure i lleial
competència entre iguals. 

Aquestes pinzellades de res posta a la seva intervenció
no ens han de fer oblidar la llista d’assignatures pendents,
tantes que la impressió és que aquest govern i, per
desgràcia, aquesta comunitat, repeteix curso Hem esmentat
la normalització lingüística, les directrius d’ordenació
territorial, però hi podem afegir, entre aquestes assignatures
pendents, el desenvolupament de la Llei d’Espais naturals,
l’ordenació del sòl rústic, el Pla Energètic, que tan aviat
apareix com desapareix, l’aplicació dels POOT, etc. Per
cert, les poques esperances que ens quedaven de veure aviat
el Pla de Gestió que hauria d’ajudar a protegir ses Salines,
que va ser una prioritat de l’anterior president, han
desaparegut fulminantment; per què serà? 

Però no voldria acabar sense donar resposta a unes
acusacions del Sr. Matas dirigides a l’oposició allà on se’ns
tracta de mentiders i de poc menys que del fet de ser
responsables de la crisi institucional que viu aquesta
comunitat. Diu voste que el vàrem acusar del fet que darrere
de la crisi de govern anterior hi havia el sector turístic i que
això s’ha demostrat que és fals. Com que és fals?, pretén
fer-nos creure que perquè s’ha sancionat una ínfima part de
l’oferta ilAlegal d’aquestes illes ja queda demostrat que el
sector turístic no ha influït per res en aquesta crisi? Per
favor, Sr. Matas, no som tan ingenus. També diu que
l’acusàvem que el seu accés al poder suposaria un canvi en
política urbanística i també que s’ha demostrat que no és
així. En què es basa per fer aquesta afirmació, per dir que ha
quedat demostrat? Simplement és una qüestió de temps
saber què farà el Govern en temes urbanístics. De moment
no se’ns ha demostrat una actitud restrictiva en matèria
urbanística. Per tant, el Sr. Matas intenta culpabilitzar
l’oposició pel fet de complir amb el seu paper de controlar
l’Executiu. Si el PP està com està, ha estat per mèrits propis,
no per culpa de l’oposició, Sr. Matas. 
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Sr. Matas, el seu govern no acaba de funcionar; si no es
desfà dels corruptes i de la seva influència, si no impulsa una
veritable regeneració del seu partit, el centre d’atenció de la
política illenca continuarà estant als jutjats i no al Consolat de
Mar. Depèn de vostè. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d’Unió Mallorquina té
la paraula la seva portaveu la Sra. Maria Antónia Munar. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Molt
Honorable President del Govern de la Comunitat de les Illes
Balears. Sr. Matas, em permeti que comenci aquest discurs de
política general i d’acció de govern amb una afirmació que
resumeix quina va ser la impressió del nostre partit de les seves
paraules d’ahir; la conclusió va ser: qui comença malament, sol
tenir un mal acabar, i amb això li vull dir, Sr. Matas, que vostè
és el perfecte candidat a l’oposició, i amb això li vull dir, també,
que els partits que no saben on van, i està claríssim que el seu
no ho sap, no són dignes d’ocupar el poder. I no intentin ni
rebatre’m la cita ni criticar-la perquè no és meva, ja li dic.
Correspon a Antoni Maura, un personatge a qui tots en el seu
partit admiren profundament. 

Tradicionalment, a tots els parlaments i també en aquest, era
el normal que hi hagués un govern i una oposició; que el govern
s’oposàs a les propostes de l’oposició i que l’oposició complís
amb la seva funció de controlar el govern. Això ha canviat, en
aquest parlament, i avui tenim una oposició que compleix el seu
paper però també, Sr. Matas, una oposició virtual -utilitzant el
llenguatge actual- que s’amaga als escons del mateix Partit
Popular, el partit que li ha de donar suport i que l’ha d’ajudar a
governar. 

Per això avui, més d’un i jo també, podríem tenir aquí la
temptació d’haver proposat a la resta de grups de l’oposició una
oferta per canviar majories en aquest parlament; però no es
preocupi, Sr. Matas, no hem caigut en aquesta temptació o,
almanco, jo no hi he caigut. I el que està clar és que les urnes
varen donar la majoria al Partit Popular, no a vostè, també és
cert, al seu partit, i hem passat tres investidures, hi ha hagut en
un any i mig tres presidents: el Sr. Cañellas, el Sr. Soler i el Sr.
Matas, i el Sr. Matas va ser elegit en una segona volta, i això
-de qualque manera- és ja molt significatiu, però també és cert
que, avui per avui i de moment, vostè té la responsabilitat de
governar. La tengui, Sr. Matas, ho faci, l’exerceixi, perquè la
veritat és que, avui per avui, vostè -i és la nostra conclusió- no
ha fet res, i el seu govern no ha fet res; res de consistent que
augmenti el poder polític i el grau d’autogovern d’aquesta
comunitat; res per compensar la discriminació que patim en
aquesta comunitat i de la qual tant vostè parlava abans, quan hi
havia el govern socialista, com és la insularitat; res per defensar
la nostra economia productiva; res per incrementar la nostra
capacitat com a comunitat, i tenim la sensació que, com més
negocien vostès, com més van a Madrid, desgraciadament més
hi perdem. Vostès no han fet res. 

Res de res és molt de dir, qualque cosa sí que han fet;
hem de reconèixer que han fet alguna cosa com dir no a
comissions d’investigació, una rera l’altra; no recordava
quantes eren però m’ho ha dit el meu antecessor, set; i s’han
vist involucrats en processos judicials importants. Vostès
tenien l’oportunitat d’acabar amb tot això, fa quinze dies,
amb un congrés; vostè podria dir que està en contra de tot
això i que li agradaria fer les coses d’una altra manera, però
no va dir res, en el seu discurs, i és que crec, sincerament,
Sr. Matas, que, encara que ho pensi, no ho pot dir perquè,
com també han dit ja, vostès són la composició de diferents
forces dins un mateix partit polític on els que comanden no
són realment els que figuren, i vostè n’és ben conscient i per
això no pot estar en contra d’allò que era obvi que havia
d’estar en contra si volgués ser el President d’aquesta
comunitat. 

En aquests moments hem exhaurit una tercera part
d’aquesta legislatura i, entre investidures, canvis de govern,
comissions d’investigació ... , no hem aprovat cap pla, no
hem aprovat cap llei ni tan sols un mal decret. Només ha
parlat, això sí -perquè parlar ho fa molt bé- de projectes,
d’estructures, de modernització ... , de bimbolles, Sr. Matas,
bimbolles, res més. 

Si l’autonomia, Sr. Matas, de les Illes Balears no serveix
per millorar, per impulsar, per solucionar els problemes
d’aquesta comunitat Autònoma, el ciutadà acabarà dient que
per què volem l’autonomia. No és suficient esser-hi, no és
suficient sortir a la foto, un president ha de governar, ha de
tenir una acció clara i directa de govern, ha de saber qui és,
ha de saber on va, i en aquests moments estam convinçuts
que no saben ni qui són ni a on van. No basta -perquè és
molt infantil, Sr. Matas- aprovar el dijous abans de venir
aquí aprovar una sèrie de projectes per intentar, com han fet
tots els mals estudiants, aprovar les assignatures el darrer
dia i el darrer moment. Vostè volia aprovar la revalida
d’aquest debat però li ha sortit molt malament. 

Vostè ha parlat de qualque projecte a mesos, a anys
vista, i ara se’ls vol fer seus; però, Sr. Matas, no s’ho creu
ningú, tot això, i no s’ho creu ni vostè, i això és el pitjor.
Ahir m’estranyava com sortia el President Matas, una
persona que quan era responsable d’Hisenda sortia aquí
convinçut, amb seguretat, s’havia de menjar el món. Ahir,
realment, no era el mateix Sr. Matas, no es creia en absolut
el que estava dient; no ho vaig entendre fins al final del
discurs, llavors sí que vaig entendre quina era la seva
situació, quin era el seu estat d’ànim 
i la veritat és que no se li podia demanar que fos millor del
que era.
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Sr. President, aquesta comunitat ha tengut, històricament, en
altres debats com el d’avui, projectes presentats, lleis, decrets,
apadrinats i anunciats des d’un govern del PP que llavors,
tampoc, no els ha complit. No és suficient, Sr. Matas, presentar
en aquest parlament, aprovats el dijous abans, un dijous que no
sé bé si l’haurem de qualificar de bo, o dolent o de sant, uns
projectes per estar avui, aquí, en aquest debat. El que ha de fer
és tenir clar quina política vol dur i dur-la, dur-la endavant; no
faci com els anteriors governs del PP que sempre han estat a
debats com aquests anunciant règims fiscals, reformes d’estatut,
que després els seus mateixos els han tomat. 

Pensi quantes vegades hem parlat en aquest parlament, i els
que fa anys que hi som ho recordam perfectament, de directrius
d’ordenació del territori; és que ja fa vergonya, Sr. Matas;
quantes vegades n’hem parlat, d’aquest tema? Fa tretze anys,
que en parlam, i encara no les han duites endavant. I de pla
hidrològic?, i de pla d’equipaments esportius, comercials?,
plans energètics? Miri, se n’ha parlat molt de temps, en aquest
parlament, de projectes que mai no s’han duit endavant perquè
mai els ha interessat, als seus governs, dur-los endavant. L’únic
que tenim clar, Sr. Matas, els mallorquins, i crec que també els
menorquins, eivissencs i formenterers és que, avui per avui, els
mallorquins pagarem més per volar; això gràcies al seu govern,
el Partit Popular. No sabem, això sí, si tendrem més carreteres,
perquè del Pla de carreteres també n’hem parlat un any i un
altre any, però no hem vist mai que les carreteres es facin. Vostè
parla d’autopistes de la informació; a nosaltres ens sembla molt
bé, però a més d’autopistes de la informació ens agradaria
també poder circular per autopistes que no ens donin disgustos
setmana rera setmana, produint-se accidents que vénen tan sols
pel fet que han arreglat i convertit camins en carreteres i
carreteres en vies ràpides que després donen, com a
conseqüència, accidents mortals. Tampoc no sabem si tendrem
bones línies de Transmediterranea, perquè, avui per avui, de
cada dia estam pitjor, tenim unes males comunicacions en
barco, per no parlar del que són les línies aèries i del que pot
significar la seva privatització; nosaltres pagarem el dèficit,
com sempre pagam tots els mallorquins, però a l’hora de viatjar
ens costarà més car, i si volem anar a París o a Londres haurem
de fer-ho via Barcelona o Madrid (...). 

Sr. Matas, no es pot ser President del Govern ni d’aquesta
comunitat amb un mateix discurs, el mateix discurs de sempre,
que canvien el temps verbal i que fins ara ha dit: a Madrid i els
socialistes ens maltracten. Han passat tretze anys, Sr. Matas, i
vostè ara és el President d’aquesta comunitat i no tendrà
l’excusa de dir que allà comanden els altres; allà comanden els
seus i comanda el Sr. Aznar. Vostè haurà de defensar els
interessos d’aquesta comunitat si vol que les coses li vagin bé;
però vostè no s’atreveix, Sr. Matas, vostè té por de fer això i per
això es plega als interessos de Madrid. Per això, Sr. Matas, quan
li diuen sí a la transferència de competències en matèria
d’Universitat, el que no es pot és aconseguir ni intentar vendre
com un èxit perquè, realment, érem la darrera comunitat de
l’Estat espanyol que no tenia aquestes competències; les havien
aconseguit totes les comunitats, les del 151, les del 143, les que
tenien llengua pròpia, les que no la tenien, tothom tenia aquesta
transferència de competències menys nosaltres. Vostè, per
4.500 milions, va estar d’acord, com també ha estat d’acord, en
un moment determinat, quan li han dit que pensaven posar una
taxa damunt els vols; vostè queda tan tranquil i troba que
Madrid ho fa molt bé i ja deu saber per què ho dic. 

Unió Mallorquina voldria, en aquest debat, poder parlar
del futur com a President d’aquest executiu, sobre quina
serà la seva funció de cara als propers mesos, però també
ens agradaria molt introduir, encara que el temps no ens
permetrà aprofundir en tretze anys de passat, tretze anys en
que el seu partit, el Partit Popular, ha construït un edifici de
corrupteles, d’influències, de clientelismes que, poc a poc,
podrien podrir, i jo crec que han podrit, el seu mateix partit,
i això, a l’oposició, la veritat és que no ens preocupa en
absolut, perquè creim que, realment, era hora i era bo, però
ens preocupa una cosa més important, i és que estan podrint
la democràcia, l’estructura de la mateixa democràcia, fan
dubtar els ciutadans, estan podrint les estructures de les
institucions i fan que la gent no cregui en l’autogovern i
això, Sr. Matas, sí que és, per nosaltres, molt preocupant.
Vostès no han aconseguit, durant tots aquests anys,
consolidar la nostra autonomia; vostès l’han fet vulnerable,
vostès l’han fet petita i a nosaltres, Sr. Matas, a Unió
Mallorquina, a la gent que creu en la nostra comunitat, això
ens fa mal. 

Vostè ens vol fer creure que en aquest moment la nostra
comunitat té més pes a Madrid, perquè hem tengut un
traspàs de competències, perquè hem aconseguit que es
digués que totes les comunitats tendran el 30% de l’IRPF o
perquè s’ha retratat qualque pic amb el Sr. Aznar. Miri, a
nosaltres, aquestes petites coses no ens impressionen; no
creim que la nostra comunitat tengui, avui per avui, més
pes. Això, Sr. Matas, ni ho creim nosaltres ni ho creu ningú.
Vostès han aconseguit el traspàs de competències perquè no
quedava ningú que no les tengués i perquè, en lloc de
demanar 9.000 milions de pessetes, com varen demanar a
l’anterior govern, i li vull recordar que vostè, en aquell
moment, no era President, però sí era responsable, conseller
d’Economia, i va uns gràfics preciosos i va defensar molt bé
el per que d’aquests 9.000 milions. Va parlar d’una
universitat en creixement, que en deu anys es multiplicaria
per dos el nombre d’alumnes, que mancaven facultats; li
donaren tota la raó, en aquells moments, realment la tenia.
Però, i què passarà, ara, si vostè ha acceptat 4.500 milions,
just la meitat?, significa que s’ha conformat però que la
nostra universitat no creixerà. 

La veritat és que l’altre dia a Madrid ens ho va deixar
molt ciar el ministre Mariano Rajoy, ho va deixar claríssim,
va dir que ell no tenia per què, de qualque manera, finançar
universitats de futur, que ell el que feia era pagar el cost de
la universitat avui. La diferència està en el fet que, entre la
nostra universitat i la de Salamanca hi ha molts d’anys
d’història i nosaltres estam mancats de moltes facultats i
tenim una població que, per situació política, econòmica i
social, està en creixement i el nombre d’alumnes
augmentarà molt, i tendrem, en breus anys, un greu
problema en aquesta matèria. 
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També ens pot dir que s’ha acceptat el tema del 30% que, de
qualque manera, el seu govern ha dit que tendrien totes les
comunitats autònomes, quan tenguessin competència suficient,
el 30% de l’IRPF. La veritat és que la gent ja no sap si li ha de
donar a vostè les gràcies, al seu govern, al Sr. Aznar o si li hem
d’agrair tots al Sr. Pujol que hagi fet recapacitar al seu mateix
govern, perquè sap que en té, Sr. Matas, de contradiccions!, i
això seu és realment molt difícil. Vostè no recorda que el seu
mateix partit va posar un recurs d’inconstitucionalitat, no pel
30%, per un 15%?, tenen molt poca memòria històrica; que és,
que ara han canviat?, o els han fet canviar? 

Ara, en aquests moment, vostè ahir ens va dir una gran
veritat, una veritat absoluta; ens va dir que sense autonomia
financera no hi havia autonomia política. Estic totalment
d’acord, això és així. El problema és greu, perquè la conclusió
que hom treu de les seves afirmacions és molt trista, perquè està
clar que no tendrem autonomia política; i per què?, ido per una
reflexió molt simple i vostè és un home de números, encara que
per això no importa entendre-hi massa; miri, si nosaltres
tendrem, l’any 2001, quan tenguem totes les transferències de
competències, el 30% de l’IRPF que significa el 50% de
l’esforç fiscal, vol dir que tendrem un 15% d’autonomia
política. Em sembla que, després de tants d’anys, no és
precisament per estar contents sinó, Sr. Matas, per estar
realment molt trists. 

Vostè ha parlat, i molt poc, d’autonomia, i la veritat és que
l’autonomia, en aquest moment, quan s’està en un estat en que
es pretén avançar en aquesta matèria, és un tema molt
important; amb un estat que s’està descentralitzant o en vies de
descentralització, l’autonomia ha de significar per vostè un
capítol importantíssim dins el seu discurs, i no pot pretendre, en
absolut, fer el que va fer ahir, que poc menys era comparar amb
el que és la Unió Europea. Miri, no té res a veure una cosa amb
l’altra, perquè la Unió Europea és, avui per avui, convergència
de voluntats i interessos d’uns estats que ja estan consolidats; no
és el nostre cas, no és el cas de la construcció d’un estat de les
autonomies que a allò que respon és a la necessitat de donar
contingut polític al que són realitats diferents dins un mateix
estat, i convendria aquí que començàssim a recordar temes que
ja, quasi, vostès han oblidat, i és que els han oblidat perquè no
hi han cregut mai, senyors del Partit Popular; haurien de
començar a distingir i a parlar de nacionalitats i regions,
consagrada com està, a la Constitució, aquesta diferència, i
haurien de començar, també, a parlar i a establir diferencies
entre el que són territoris que han tengut estatuts d’autonomia
i aquells que no els han tengut mai.

També haurien de reconèixer diferències lingüístiques i
culturals de les quals, històricament, hem parlat molt, però
que, en aquests moments ja vostès no en parlen ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Diputada. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Ho faré, Sr. President; .. .i de l’existència d’institucions
pròpies, de furs, de privilegis del nostre regne, i és que
vostès, aquesta part de la Història no la recorden o no la
coneixen. També hauria de recordar l’aprovació d’un estatut
d’autonomia, un estatut que el seu mateix partit no va votar,
encara que després l’hagi hagut de defensar. 

Per tot això, vostè ha dedicat molt poca part del seu
discurs a un tema que, per a nosaltres, és molt important: la
nostra autonomia. 

Hi ha més punts del seu discurs dels quals podria parlar
i dels quals podria discutir, entre ells el tema de la
competitivitat. La competitivitat no significa progrés social,
progrés polític o progrés cultural, no significa,
necessàriament, desenvolupament; hi ha països -Xina o
Taiwan- que són realment també competitius. Nosaltres -ens
podríem, fins i tot, posar d’acord amb vostè en un pla de
competitivitat perquè nosaltres hi creim, però no podríem
mai posar-nos d’acord en la forma en que vostès pretenen
aconseguir aquesta competitivitat,perquè no es pot parlar de
competitivitat ni fer ús de les estadístiques, com vostè fa, en
una comunitat com la nostra que, avui per avui, el 80% de
llocs de feina són eventuals, que els contractes són inferiors
a sis mesos; no es pot parlar de competitivitat quan venem
a l’exterior el nostre teixit productiu, i menys encara quan
aquesta competitivitat, avui per avui, ve donada per la venda
del nostre territori, un territori molt escàs. La competitivitat
del sistema productiu és important per garantir el futur
d’aquesta comunitat, però nosaltres mai no es pot, de
qualque manera, subordinar als interessos bàsics del nostre
país. Per a nosaltres la competitivitat és important, però el
factor humà, les persones ho són encara molt més. 

Hi ha molts d’altres temes que vostè ahir va tocar, i li dic
tocar perquè no es pot dir que els tractàs. Va parlar
d’agricultura, d’indústria, de turisme, tot això acompanyat
del que jo en diria infinitius: potenciar, defensar, innovar,
dissenyar, reorganitzar..., paraules i més paraules que van
fer notar la seva inseguretat i la del seu govern. 

Sr. Matas, la veritat és -i he de resumir- que no es- tam
gens convinçuts que aquests tretze anys de govern hagin
estat bons per a la nostra comunitat, però dubtam encara
més que el futur i els anys vinents siguin per a nosaltres
positius; ho té realment molt difícil; no l’acompanyen els
seus companys de viatge. Tenia l’oportunitat de fer canvis,
de fer canvis importants, de ser un nou president, de tenir un
nou tarannà, La seva formació, la seva edat
l’acompanyaven, però la veritat és que no ha estat prou
valent, ha volgut contentar i tenir el suport i la garantia de
tots, i qui ho vol tot, acaba per no tenir res. Gràcies, Sr.
President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Té la paraula el Molt Honorable President de
la Comunitat Autònoma, el Sr. Matas. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Em permetran, en
primer lloc, que contesti els dos grups que han intervingut
conjuntament. Molts del plantejaments, efectivament, també
han estat conjunts, altres no tant. 

Mirau, farem, proposarem, no fets concrets ... , i una crítica
que aquest govern no ha fet res, no ha fet propostes definitives,
una crítica que aquest partit que li dóna suport no ha estat
capaç, en aquests mesos, de dur endavant cap tasca. Diuen,
gairebé, que podem donar la legislatura per perduda. Jo crec que
és un poc fort, crec que és un poc fort dir als ciutadans que no
es fa feina per a aquesta terra i que hem d’estar tres anys de
mans plegades perquè vostès consideren que encara no pot ser
el seu torn i que, per tant, no s’ha de fer feina, no s’ha de fer
feina per millorar la realitat dels ciutadans d’aquestes illes. No,
hem de deixar la legislatura per perduda, ens hem d’aplegar de
mans i veure què passa. Això sí és defensa de l’ecologisme?,
això sí són objectius concrets? 

Jo tenc la impressió que vostès, a vegades, viuen damunt un
nigul i tenen una realitat que no és la nostra i tampoc no crec
que és la de la gent del carrer. 

Miri, anem per feina. Fets concrets, perfecte, fets concrets;
quatre mesos de govern; no vull ser pesat: seguiment
d’emissions de son Reus, conveni de treball  Telefònica per a
teleformació, programa Dàlies per a joves marginats, control
ajudes europees oli d’oliva, transferència de turisme als
consells, Decret regulador sector sanitari, Pla integral de la
infància i de l’adolescència amb riscs ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. 

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

... regulació de la formació professional de la Comunitat
Autònoma, Decret del sistema de sancions al comerç al detall,
nova seu del Consell de Menorca, Pla de camins rurals, conveni
del Pla marc de millora del comerç, carreteres, carreteres que,
efectivament, a vostè no li agraden i que l’altre partit que ha
intervingut diu que en feim massa poques. 

Convenis d’aquestes carreteres: Migjorn Gran, 713,
Alcúdia, Porreres, Palma, Alfàbia ... ; regulació de casinos,
Pla Mirall, sis convenis per centres de majors, Llei
d’emergències, Llei de recerca i desenvolupament, Decret
de formació interna de la CAIB, Decret del servei de
seguretat de la Comunitat Autònoma, Decret de menors al
nivell internacional, Decret de menors d’entitats
colAlaboradores, Llei de consells escolars, obres Calanova,
Llei de Patrimoni cultural, òrgan de gestió del POOT, del
Pla de la Ordenació de l’oferta turística, Llei de taxes de
cans, Decret de mesures de millora al camp, Pla territorial
del Raiguer, Pla territorial de Tramuntana, Junta de
contractació, Pla de desestacionalització, cambres agràries,
tancament de places, Pla d’instalAlacions esportives. 

Déu n’hi do!, en quatre mesos, i és que per aquí no ens
hi trobarà, per aquí s’equivoca, per aquí, ho sent molt, però
no ens hi trobarà, per feina mai ens hi trobarà. Vostè diu,
també, que no hem fet res amb les directrius d’ordenació
territorial, pla hidrològic. Directrius d’ordenació territorial:
10 de novembre redactat primer esborrany-avanç de
directrius, de 10 de novembre a 30 de gener revisió i
discussió interna de l’avanç, 30 de febrer aprovació
comissió de coordinació política territorial i sortida a
exposició pública, dins el calendari previst. Pla hidrològic:
som la regió espanyola, la comunitat Autònoma espanyola
amb un plantejament hidrològic més complet; tenim, en
aquest moment, les directrius del Pla hidrològic, tenim el
Pla de depuració i tenim el Pla de reutilització; a molta
distància, a moltíssima distància, del que el Govern central
socialista va ser capaç de fer en tretze anys, a moltíssima
distància. 

A vostè, Sr. Balanzat, el preocupa molt el nostre partit,
el preocupa molt el nostre congrés, el preocupa molt
l’organització interna del Partit Popular. M’acusa d’haver
parlat poc de mesures polítiques, d’estat polític; jo el podria
acusar de tot el contrari; no pateixi, es preocupi del seu
congrés, parli aquí dins de qüestions parlamentàries i deixi
la veu a aquells que, democràticament, tenen la paraula dins
una organització democràtica com és l’organització del
Partit Popular. Després pot ser que no li agradi allò que
decideixin aquests militants. 

Li sap greu, Sr. Balanzat, que hagi rebut els ciutadans?,
li sap greu? L’he rebut, a vostè, no és vera?, i em va dir que
no l’havien rebut mai, no és vera?, li sap greu? Pens
continuar rebent-los, naturalment, i no em faltarà mai temps
per poder sentir les inquietuds d’aquella gent com vostè que
volien entrevistar-se amb el President del Govern.
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Transparència és fer les coses que es puguin explicar, per
nosaltres, mostrar; crec que això, precisament, d’aquest govern
no ho pot dir; crec que vostè no pot, en aquest moment, rebutjar
les mesures que ens vàrem comprometre a prendre, que hem
pres, que passen a la Junta consultiva, per Registre de contractes
i per les mesures que hem pres dins la nostra política. 

Em sembla absurd que pugui dir que aquestes transferències
haguessin vengut igual amb un altre govern; jo crec que això és
demostrar un desconeixement preocupant després d’anys i anys
de lluita, d’anys i anys d’intentar defensar els interessos
d’aquesta comunitat Autònoma sense poder fer realitat aquestes
transferències, anys i anys on no he sentit que vostè parias, per
exemple, d’inversions que nosaltres demanàvem amb aquestes
transferències; no he sentit que vostè parlàs de demandes que,
des d’aquesta comunitat autònoma, es plantejaven de manera
reiterada, regular, a l’Administració central per assolir aquest
nou sostre competencial; no l’he sentit, a vostè.

No puc admetre que la normalització lingüística estigui
bloquejada; no sé a que ve que digui això, no sé si és que vostè
desconeix el programa que el mateix conseller, en la seva
compareixença, ha explicat d’aplicació del Pla pilot, d’aplicació
dels textos escolars, d’aplicació de l’educació, del Decret de
normalització als funcionaris. 

Jo crec que voste esta més preocupat, aquí dins, per la
politiqueria i probablement manco per la preservació del medi
ambient. Caldria, probablement, que conjuntament -i li faig un
oferiment, sap que és el meu estil- féssim coses, poguéssim
acordar propostes que millorassin la preservació del nostre medi
ambient, que és la nostra política. La Conselleria de Medi
Ambient, dins el pressupost del 97, i li puc anunciar, sera la que
tendrà un pressupost més elevat, la màxima prioritat econòmica.

Sra. Munar, estic d’acord en vostè que la legitimitat per
aquesta Presidència és absoluta; estic satisfet que es reconeixi,
precisament, un fet que sembla que sovint es pot, veladament,
posar en qüestió. La legitimitat d’aquest partit li han donada els
votants a les urnes, i la legitimitat per elegir al seu president,
fins i tot malgrat tot no sigui habitual per canviar-los, és una
legitimitat democràtica, una legitimitat inqüestionable. 

No puc admetre que, després del discurs d’ahir es pugui dir
que no hem fet res per incrementar l’autogovern; ho deia ahir al
meu discurs, Sra. Munar: no puc comprometre’m, aquí, a poder
aportar, cada quatre mesos, la quantitat de coses que hem
aconseguit per a la nostra autonomia: pacte autonòmic,
culminació del pacte autonòmic amb les transferències, amb la
Universitat, amb l’Inserso ... Transferència d’Inserso, amb la
inversió de Felanitx, la inversió de Llucmajor; no record,
tampoc, haver-la sentit, a vostè, reclamar quan nosaltres
reclamàvem aquesta inversió per a Felanitx ni aquesta inversió
per a Llucmajor. Hem aconseguit unes propostes que ens varen
ser negades per l’anterior govern, unes transferències amb unes
inversions en matèria de serveis social s que condicionaven el
futur d’aquesta transferència, i dins un procés de negociació
difícil -que no ha estat fàcil- hem aconseguit aquestes
inversions i aquesta transferència. 

Hem rebut la Universitat de les Illes Balears, hem rebut
la Universitat amb un finançament que també vàrem
reclamar al Partit Socialista quan governava i no ens varen
voler donar. Vostè avui diu que hem demanat 9.000 milions;
això va bé, puja cada dia; eren 6.000, l'altre dia 8.000, avui
ja són 9.000; ja va bé. Faltaria més, faltaria més, Sra.
Munar; faltaria més haver de començar una negociació
d’aquesta importància per la darrera oferta; faltaria més que
jo no utilitzàs totes les armes que tenc negociadores per
poder aconseguir una bona negociació per a les meves illes;
faltaria més que jo mostràs les cartes dins una estratègia
negociadora. Faltaria més que jo em deixàs dur, en un
moment determinat, per un interès casual d’imatge, per tres
o quatre persones que, a més, tres o quatre persones que -em
sap greu dir-ho- quan parlen d’aquest tema, a més, no
coneixen el que és el sistema de valoració del cost efectiu,
perquè és impossible parlar d’un plantejament d’aquestes
característiques perquè la llei no ho permet. El primer que
es pot demanar és conèixer quin és el sistema, quina és la
llei, quina és la metodologia, i quan hom coneix la
metodologia pot parlar amb cert coneixement de causa. Però
faltaria més que per aquestes tres o quatre opinions jo posàs
en joc els interessos de la nostra comunitat Autònoma, els
interessos d’una transferència d’aquesta importància. 

Naturalment, jo puc començar demanant sis, set, vuit,
9.000 milions, igual que ells varen començar amb 2.900;
faltaria més, però la veritat, el fet objectiu, el fet real, quin
és?; el fet real és que la Universitat de les Illes Balears tenia
3.050 milions, 2.950 milions de pessetes, 95-96, d’inversió
nominativa, de cost efectiu de la transferència, cost efectiu,
i que nosaltres hem aconseguit 4.500 milions de pessetes
anuals de dins el sistema, amb la progressió del sistema, i
aquest és el fet. Vàrem aconseguir introduir el criteri
d’inversió nova dins la valoració del cost efectiu amb un
acord del Consell de Política Fiscal i Financera i vàrem
aconseguir que aquest acord s’introduís i l’explicació que li
va donar el Sr. Rajoy és més o manco aquesta; em sap greu
que vostè no l’hagi pogut entendre. 

L’explicació és que el concepte d’inversió nova, que és
allò que s’introdueix nou dins el cost efectiu, no pot tenir
una valoració fora de la llei, però nosaltres hem aconseguit
introduir-lo, i el fet objectiu és que tenim 2.950 milions de
pessetes, 95-96, enfront 4.500 milions de pessetes dins el
sistema. La millor negociació que podíem fer perquè, entre
altres coses, va ser la negociació que una setmana abans de
dia 3 de maig vàrem proposar al Govern socialista. Tothom
en aquells moments la va reconèixer com abona, tothom,
fins i tot record unes paraules d’un diputat d’aquesta cambra
publicades a la premsa que deien: “En el PSOE hemos hecho
un estudio serio y riguroso y hemos determinado que la
competencia de la Universidad está bien dotada con 3.131
millones de pesetas", i he de reconèixer que després aquest
mateix diputat afegia que eren necessaris uns 500 milions de
pessetes anuals per inversió a quatre anys. 
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I el Govern socialista va dir que no a 4.500 milions de
pessetes, i nosaltres vàrem dir que per 4.500 milions de
pessetes, al Govern socialista, firmàvem la transferència. No
estaria bé que si hem demanat 4.500 milions de pessetes com a
una proposta, la nostra darrera proposta de negociació, després,
amb un altre govern, no acceptàssim aquesta transferència. Però
ens ha costat, aconseguir els 4.500 milions de pessetes, perquè
no figuraven al seu pressupost, no figura ven dins la seva
finançació.
 

Hem arribat a l’autonomia financera i té raó. Vostè,
efectivament, em recorda la frase que vaig dir ahir que sense
autonomia financera no hi ha autonomia política. Vull, abans de
res, recordar que el recurs d’inconstitucionalitat del 15% és un
recurs, també, compartit per molts de partits polítics, perquè el
15% de l’IRPF que es va posar en marxa l’any 92, i això és una
cosa que s’ha demostrat amb els fets, no ha estat, no ha estat, un
sistema efectiu de corresponsabilitat fiscal; el nou sistema sí
que ho és; hem arribat a una autonomia financera per a l’any 99,
30% d’IRPF del 98; autonomia financera vol dir que tenim
capacitat política d’exercici fiscal, de despesa i d’ingrés, vol dir
que aproximam l’ingrés al ciutadà i que no rebem res de
Madrid, perquè amb aquest sistema, que a més d’aconseguir
aquesta autonomia financera aconseguim 40.000 milions de
pessetes per aquest quinquenni per a aquesta comunitat
Autònoma, té aquesta diferencia qualitativa gràcies a aquest
sistema de corresponsabilitat fiscal que és que no són 40.000
milions de pessetes que vénen de Madrid, són 40.000 milions de
pessetes que nosaltres, tots, pagam en imposts aquí i que deixen
d’anar-se’n a Madrid, i aquesta és la diferencia qualitativa
d’aquesta autonomia financera que s’ha aconseguit amb aquest
sistema de finançament autonòmic, Amb aquests doblers
podrem fer carreteres, amb aquests doblers podrem fer que
puguem tenir una solució definitiva al problema de l’aigua,
podrem millorar els nostres municipis. 

I vull parlar, també, del que ha estat la relació amb altres
temes, respecte a aquesta autonomia, amb altres temes que
també tenim de conflicte amb Madrid com aquell que vostè
assenyala de la taxa aèria: no és cert, allò que vostè ha dit; quan
es va presentar aquesta taxa aèria aquest govern va dir que no
estava d’acord, per tant no digui que estàvem d’acord, i el
conseller d’Economia i Hisenda se’n va anar el dia següent a
negociar amb el ministre, precisament, aquesta modificació,
negociació, encara ara, en tramitació, igual que els vols d’Iberia
amb el conseller de Turisme i exactament igual que qualsevol
altra cosa que es plantegi que pugui afectar als nostres
interessos, que vagi contra els interessos d’aquesta comunitat
Autònoma.

Per acabar, vostè diu que ens podríem posar d’acord amb
un pla de competitivitat, però no amb el nostre. Permeti’m
que faci una rectificació. Permeti’m, el Pla de competitivitat
d’aquestes illes ha estat aprovat, va ser aprovat l’any 92,
amb la seva participació i amb la seva aprovació. És el Pla
estratègic de competitivitat que ahir vaig exposar en aquesta
cambra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Torn de replica, Sr.
Balanzat, té vostè la paraula. 

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas. Contestaré un parell de coses que vostè ha comentat.
En primer lloc, vostè diu que és molt fort que jo doni la
legislatura ja per perduda, diu que donam la legislatura per
perduda perquè no volem que es faci res més en aquests tres
anys, evidentment, vostè sap que això no és així, sinó tot el
contrari. El que ens preocupa és que si durant aquests tres
anys que falten, menys de tres anys, s’ha de seguir amb
aquesta inactivitat i amb aquest bloqueig institucional, ens
preocupa molt i, evidentment, és com si donàssim la
legislatura per perduda. Duim un any i mig absolutament
bloquejats, si seguim igual anam molt malament. 

Després vostè ens ha fet un reguitzell de projectes,
acords, convenis, molt llarg que vostè diu que ha fet durant
aquests quatre mesos. Jo li vull fer un parell de preguntes.
Quants d’aquests acords, d’aquests projectes, d’aquests
convenis, han nascut, realment, durant aquests quatre
mesos? Quants d’aquests acords han nascut durant aquests
quatre mesos? Quants n’han confeccionat, realment, els seus
consellers, aquí seguts, del seu govern? I quants, realment,
venien de la feina feta per l’etapa Soler? Quants d’ells eren
feina feta que vostès s’han limitat a complimentar, feina ja
feta? Per tant, crec que s’hauria de ser molt estricte en
aquest tema. 

Vostè ironitzava sobre si a jo em pareixia bé o malament
que rebés el ( ... ). Òbviament, vostè rebi a qui vulgui. Rebre
a tothom?, evidentment. Donar la raó a tothom?, no, per
favor. Això és una altra cosa. El que no pot ser és que vostè
( ... ) i digui perfecte, fantàstic el que em proposes, ve un
altre absolutament contrari i li digui: perfecte, fantàstic,
Això no és seriós, un president d’un govern ( ... ), ha de
prendre opcions, ha de prendre decisions i el que no pot fer
és, a la persona que li diu blanc, dir-li perfecte i a la persona
que li diu negre, dir- li perfecte. Això és poc seriós i és el
que ens fa pensar que vostè, amb aquestes reunions, només
cerca la fotografia i els mitjans de comunicació. 

També ha dit una cosa que m’ha sorprès, realment, no sé
si és que no ho recorda o que, perdoni’m l’expressió, té
molta cara. Surt defensant les directrius d’ordenació
territorial, per favor, un instrument que fa quasi deu anys
que havia d’estar fet, vostè sap que ha estat una cosa que
reiteradament s’ha reclamat en aquest parlament i surt dient
que ara les DOT ... , tot el que s’ha fet per les DOT, amb
deu anys de retard, per favor, Sr. Matas, per favor, quina
vergonya. 
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Vostè ens fa una defensa del Pla hidrològic, -per cert, jo no
l’havia mencionat però ja que vostè ens dóna peu, el treuré-, que
és un dels plans més complets de l’Estat espanyol.
Efectivament, amb coses tan surrealistes com el vaixell, per
exemple. D’això estic convençut i d’acord amb vostè, és un dels
plans més complets perquè té aquest tipus de solucions,
ambientalment insostenibles i surrealistes, com l’operació
vaixell. Efectivament, és molt complet.

Vostè diu que em preocupa massa el PP. Miri, no em
preocupa el PP. Em preocupen algunes persones del seu partit
que estan contaminant la nostra societat, el bon ambient i el bon
clima de la nostra societat i de les nostres institucions. Em
preocupen la societat i les institucions d’aquestes illes, no el seu
partit. Però, desgraciadament, qui estan provocant aquesta
situació són alguns membres, evidentment no tots, no
m’atreviré a dir que el PP contamina la nostra societat,
òbviament hi ha gent molt honrada dins el Partit Popular,
faltaria més, algunes persones, vostè sap qui són, estan fent un
greu favor a aquesta comunitat. Aquestes són les que em
preocupen perquè són les que estan fent mal. 

Després ha parlat de medi ambient, perquè alguna cosa havia
de dir ja que en el seu discurs, pràcticament, no ha dit res. Fa
una oferta als Verds, que ja va fer una vegada en una reunió que
vàrem tenir en el seu despatx, per fer coses conjuntes i per
millorar el medi ambient. Jo, en el seu moment, li vaig dir una
cosa que ara torn a reiterar: perfecte, Els Verds estam disposats
a colAlaborar i a fer aportacions allà on s’han de fer, en aquest
parlament, en aquesta cambra. Nosaltres hem fet i seguirem fent
propostes per millorar el nostre medi ambient, no ho dubti, ho
hem fet i ho seguirem fent. Per tant, si vostè té interès en
millorar aquest medi ambient, no hi ha cap problema: donin
suport a les iniciatives que Els Verds duim i seguirem duent en
aquesta cambra i veurà com no hi ha cap problema, estarem
absolutament disposats. Mentre vostès segueixin negant el
suport a qualsevol d’aquestes iniciatives, el que no entenc és, el
que no vull, que vostè cerqui fotografies, fora d’aquesta cambra,
amb ecologistes per avalar la seva imatge ecologista. No, a això
no hi jugarem, ni Els Verds ni els ecologistes d’aquestes illes,
pot estar segur. Nosaltres volem fets, fets concrets, no volem
fotografies, no volem imatges, no volem paraules, no volem
promeses. Per tant, quan comencem a veure, del seu govern,
fets en tot aquests tipus de matèries, per exemple, el medi
ambient i d’altres, estigui convençut que serem els primers per
felicitar-lo. Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Diputada, té vostè la
paraula, Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:  

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas. Començaré pel principi de la seva resposta.
Legitimitat absoluta del Partit Popular, ho he dit jo mateixa,
la tenen. Li van donar les urnes, clar que després hem vist
com van obtenir aquests vots, quins eren els seus
clientelismes, quines eren les seves candidatures, qui anava
en aquestes candidatures i perquè ana ven en aquestes
candidatures. Legitimitat per ser vostè el president? Sí,
evidentment que sí, vull dir, l’han elegit, però, no pensava
fer-ho, caldria recordar com ha estat elegit president, Sr.
Matas. Va començar molt malament. Vostè se’n va anar a
dormir quan era conseller d’Economia amb el Sr. Soler i es
va aixecar sent president i el Sr. Soler estava defenestrat.
Convendria tenir una certa memòria històrica. A la vegada,
també cal recordar com va ser president el Sr. Soler,
prometent al Sr. Cañellas que li deixaria el lloc quan
volgués tomar. Clar que aquestes coses no passen mai.
Sobretot si també es té memòria històrica i se sap el que va
fer el Sr. Soler amb el seu partit, els Demòcrates Cristians,
crec que per Felanitx o Montuïri encara hi deu haver algú
que se’n recorda. Legitimat per ser president perquè el
varen votar, perquè el varen votar els seus diputats, però, Sr.
Matas, li record que vostè és el producte d’una situació que
té el Partit Popular avui aquí i que és una situació
catastròfica. És ben cert, avui ho he comprovat, allò que
diuen que qui té poca memòria, vostè pareix que en té poca,
s’evita molts de remordiments, Sr. Matas. 

Pacte autonòmic, miri, vostè em diu que han fet moltes
coses. M’ha fet un llistat de les coses que vostès havien
aconseguit. Escolti, jo duc molts d’anys fent política. Vostè
el que m’ha dit és el que han fet uns funcionaris perquè les
diferents conselleries ho havien encarregat o havia
encarregat aquest mateix parlament. M’ha parlat del Pla de
menors, fa dos anys que ho varen encarregar, el funcionari
de torn li ha presentat perquè n’hi ha molts de mils de
funcionaris i alguna cosa deuen fer. Jo li deman una altra
actuació, una actuació política, una actuació com a president
del Govern, una actuació de govern. No em digui, perquè és
d’un atreviment total, que vostès tenen el millor pla
hidrològic del món, que tenen un pla per recuperar les
aigües. Vostès tendran el que vulguin dins un calaix, ho
tendran molt ben explicat, sobretot ho hauran donat a fer a
algú que haurà guanyat molts de milions, però, Sr. Matas,
aquí l’aigua actualment arriba en vaixells. No parli, al
manco, d’aquestes coses i no farà que li hagin de contestar.

Universitat, miri els diaris. El gener de l’any passat ( ...
) publicades les quanties econòmiques ( ... ) que vostè
parlava. Vostè menteix? Miri, no em vulgui dir que hi ha
una estratègia i que té cartes amagades, perquè li veuen les
cartes de molt lluny. La diferència entre els doblers que
reclamava en el seu moment i els doblers que ha acceptat,
és la diferència del fet que governi el PSOE, poden dir que
són molt dolents, o que governin els seus i li toca callar.
Aquesta és l’autèntica veritat, perquè què és?, ara ja no
tendrem més gent que vulgui estudiar a la nostra
universitat?, a partir d’ara, perquè els seus governen a
Madrid, els estudiants d’aquí ja no seran universitaris?, ens
hem de conformar amb les facultats que actualment tenim?
No podrem tenir mai més facultats? No podrem tenir mai
més Medicina? Li record que en aquesta comunitat moltes
facultats encara no hi són, ens hem d’anar fora. Li record
que, a més, haurem de continuar pagant aquestes taxes,
després en parlarem. També li record que hi ha un tema
important: hem de fer moltes inversions. Vostè especificava
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les inversions que s’havien de fer en aquell moment, ara no les
podrem fer perquè vostè ha acceptat una quantificació que va en
contra dels interessos, una vegada més, d’aquesta comunitat. No
em parli de l’Inserso, que han aconseguit millores a Felanitx i
a Llucmajor. D’entrada vostè no diu tota la veritat. El 50%
d’aquestes coses ho ha de pagar el Govern de la Comunitat
Autònoma, no es paguen en un total del cent per cent. També
vostè sap perfectament que a part de Felanitx o Llucmajor hi ha
altres llocs que estan pendents d’importants inversions en
aquesta matèria. Què diu de Manacor o d’Inca?, per exemple,
vostè diu: faltaria més que jo destapàs les meves cartes, que jo
no demanàs més ... Em sembla bé que vosèe demani més, que
vostè tengui arguments vàlids, però el que no em pareix bé és
que aquests arguments canviïn segons quin sigui el color polític
de Madrid. Si vostè vol ser un bon president de govern, el que
ha de fer és defensar els interessos d’aquesta comunitat. Hi ha
precedents, perquè hi ha hagut altres partits polítics que han
trobat presidents de comunitat, que continuen sent presidents de
comunitat encara que el seu govern ja no governi a Madrid, el
Sr. Bono, que han estat capaces de defensar els interessos de la
seva comunitat per damunt dels interessos partidistes. Jo li
recoman que si vol anar per bon camí, vostè faci això, perquè
sinó el final serà trist. 

No m’ha de dir que no vaig entendre el que deia el Sr.
Mariano Rajoy. Vaig entendre a la perfecció el que va dir el Sr.
Rajoy. Ell el que em va dir, vostè no hi era però hi havia altres
companys del seu govern, és que cada comunitat li demanava
aplicar uns criteris segons la se va conveniència. I això ho crec,
és lògic, és humà. Cada comunitat vol aplicar allò que li va bé,
a favor seu. Nosaltres hem d’intentar aplicar allò que ens
afavoreix a nosaltres. Entre els criteris per aquesta aplicació,
vostè pot defensar el fet de ser unes illes, de la insularitat, vostè
pot aplicar que suportam una quantitat de gent, els turistes, que
és una població flotant important, que la nostra universitat, per
posar un exemple, és una universitat molt jove, que no la pot
comparar amb la de Salamanca ... Criteris que, a l’hora
d’aplicar-los, depenen del Govern i depenen dels interessos.
Miri, amb la defensa que vostè fa, el que em queda molt clar, i
no utilitzi mai més arguments del que deia el PSOE en un
moment determinat sobre el tema de la universitat i que li
pareixia molt bé, perquè la veritat és que m’importa un raye el
que diu el PSOE sobre aquesta matèria, jo no sóc del PSOE, jo
sóc d’Unió Mallorquina i com a representant d’Unió
Mallorquina m’interessen els interessos de Mallorca i dels
mallorquins. Vostè, Sr. Matas, no està defensant aquests
interessos, el que em queda clar és que, comandin uns o
comandin els altres, si estan a les ordres del partit de Madrid,
realment, la nostra comunitat continuarà perdent dia a dia. És
ben necessari que tots els mallorquins, menorquins i eivissencs
se’n donin compte que fins que no tenguem un diputat que, per
damunt dels interessos partidistes, defensi els interessos de
Mallorca, Menorca o d’Eivissa, no avançarem. 

Vostè va dir, i em dóna la raó, que sense autonomia
financera ... 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Munar, per favor. 

LA SRA MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President, ... no hi ha autonomia política. Jo
li he donat la raó i dic que la nostra autonomia política serà
molt, molt, molt petita perquè la nostra autonomia financera
així ho serà. No em digui que quan tenguem competències
tendrem el 30%, i quan tenguem el 30% tendrem
corresponsabilitat fiscal i això significa responsabilitat i
acostar al ciutadà... Miri, els doblers són els doblers. Així de
car i no embulli a la gent amb paraules que no entengui. La
veritat és que tendrem el que tendran totes i cadascuna de la
resta de comunitats de l’Estat espanyol. Li han donat les
transferències de competències en matèria d ‘universitat per
llevar-se-les de damunt d’una vegada. Som els únics que no
les teníem, Sr. Matas. Com vol que això es converteixi en
un triomf personal? No ens faci riure. 

Vostè diu que han protestat quan hi ha hagut el tema de
la taxa aèria, faltaria més, o quan varen dir que ens
quedaríem sense vols d’Iberia, faltaria més. Però no
m’importa si han protestat o no han protestat. El que
m’importa és saber si pagarem o no pagarem la taxa.
Contesti això, la pagarem o no la pagarem?, perquè si vostè
aconsegueix que no la paguem, li donaré l’enhorabona, però
si l’hem de pagar tant més que protesti o que no protesti
perquè no servirà, ni a vostè ni a jo, de res. Sobretot als
ciutadans de que ens servirà que vostè vagi a Madrid i digui
"això no em pareix bé"? Solucions és el que nosaltres li
demanam. 

Tampoc no em preocupa el que li passi al Partit Popular.
El cert és que el Partit Popular actualment és un edifici que
s’esbuca. El que em preocupa és que quan s’esbuca un
edifici esquitxa per tots els costats, mentre vostès s’estan
barallant, estan intrigant, estan canviant presidents, estan
canviant governs, vull dir que no fan res positiu per als
ciutadans. Com a batlessa de Costitx he explicat tres
vegades quines són les necessitats del meu poble, al Sr.
Cañellas, després al Sr., Soler, després al Sr. Matas ... ,
escolti’m, tant de bo que hi ha fotocopies perquè això és una
pèrdua de temps. Hem perdut molt de temps i jo li deman
que no en perdi més. Té moltes dificultats, sigui sincer amb
vostè mateix. Pensi que és important defensar els interessos
d’aquesta comunitat. Pensi, de veritat, que el poble de
Mallorca li passarà factura, que la vida és curta, però que la
gent... 
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, hauria d’acabar perquè quasi ha doblat el temps
que li correspon. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President, és molt amable. En definitiva, per
acabar, quan jo parlava de competitivitat no em referia a un pla
de competitivitat que sé quan es va aprovar, en el qual jo 
vaig participar, és al concepte global d’aquest tema. No basta
parlar de competitivitat en termes econòmics, he volgut dir que
hi ha alguna cosa més, que darrera dels resultats també 
hi ha persones. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula. 

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Balanzat, en
primer lloc, abans m’he oblidat de fer menció d’un aspecte que
em pareix important, vostè demanava on són les mesures de
protecció per al petit empresari. Jo crec que si vostè va escoltar,
i si té ocasió de repassar la meva intervenció d’ahir,
probablement pugui agafar consciència d’una cosa de la qual
pot estar segur: les nostres mesures per al petit empresari són
l’eix central de tota la política d’incentivació del sector
empresarial. Totes les nostres mesures, ajudes de crèdit, ajudes
a la innovació tecnològica, mesures d’associacionisme
empresarial, als comerciants, als petits industrials, les nostres
ajudes de promoció comercial a les fires, el nostre pla
d’exportació i el nostre pla d’innovació a les empreses, sempre
tenen com a eix central la preservació de la petita i la mitjana
empresa, perquè és el nostre model i la nostra ideologia. Amb
això consolidem gran part del nostre programa. 

També m’he oblidat de contestar a la qüestió de les
comissions d’investigació que han tractat dos portaveus.
Tractarem, si el temps m’ho permet, al llarg del dia, aquesta
qüestió. Crec que vostè comet una contradicció, vostè diu que
no s’han presentat programes, després diu que sí s’han presentat
programes, diu que no s’ha fet res durant un any, però després
diu que resulta que el que hem fet ja estava fet l’altre any. No,
miri, aquí hi ha feina, aquí hi ha un programa de govern.
L’anterior president executava el programa de govern, jo execut
el programa de govern i aquestes són proves d’aquesta feina, les
mesures, que no tenc cap problema d’analitzar una a una amb
vostè, quan vulguin, on vulgui ens reunim i, encantat, li donaré
l’explicació de quines mesures s’han pres, en quin sentit i els
motius, però moltes i molta feina. 

Vostè diu que ha fet moltes propostes per millorar el
medi ambient. Quines de pes? Vostè, aquí, de pes, quines?
Com ha millorat el medi ambient per la seva intervenció? Jo
record, és cert, alguna d’Esquerra Unida, però seves, Sr.
Balanzat? Jo el convid a fer propostes conjuntes que
millorin, amb fets reals, el medi ambient de les nostres illes,
perquè és un factor essencial i és innegociable pel Partit
Popular, ho estam demostrant i ho demostrarem, la
preservació del medi ambient és essencial per al futur
d’aquestes illes. Estam en aquesta tasca perquè és el nostre
programa i és la nostra visió. Això no és una propietat, un
patrimoni d’un sol partit polític. És un patrimoni de tots els
ciutadans de les Illes que tenen consciència d’aquesta
necessitat i d’aquest perill. Voldria, simplement, que rebés
la meva proposta de colAlaboració que li vaig donar
personalment, quan vulgui ens reunim, feim feina i miram
de quina forma podem fer propostes que, efectivament,
millorin el futur d’aquestes illes. Per favor, rebi aquesta pro
posta com és, una proposta voluntària. 

Sra. Munar, el meu examen és l’any 99. El meu examen
no és avui. Avui feim un debat de l’estat de l’ Autonomia,
però qui hauran de passar comptes són els ciutadans
d’aquestes illes i amb el seu vot decidiran. Em parla de
clientelisme. Per respecte a vostè i al seu partit, crec que no
és convenient parlar d’aquests clientelismes. Jo sempre he
reconegut el meu principi, sempre he reconegut, mai m’he
amagat, en quina situació el meu partit em va triar per ser
president d’aquesta comunitat autònoma. Li vull dir que jo
no dic mentides ni dic inexactituds. No dic mentides, Sra.
Munar. No hi ha capt diferència entre els plantejaments que
es feien a un partit i a un altre, que qualsevol em guardi de
mentir. 

La proposta que li varen fer al Partit Socialista Obrer
Espanyol va ser de 4.500 milions de pessetes i el Govern
central no ho va acceptar. Per favor, que algú pugui dir que
això és mentida, que la negociació ha estat una negociació
difícil, ho ha estat. Estic convinçut que ha estat una
negociació bona, ho ha estat, no és cert, no és cert que
aquesta transferència, que aquest cost efectiu no ens deixi
tenir noves ensenyances universitàries, no ens deixi tenir
inversions, al contrari. Com vol que li expliqui, Sra. Munar,
perquè després vostè diu que no entenc de números però sí
de pessetes. Entenc de pessetes, vostè ha dit que entenc de
pessetes, no és vera?, 2.950 milions rebia la universitat, ara,
4.500 que evolucionen amb el sistema. Què vol dir? Que
hem aconseguit aquests doblers per inversions, per fer la
universitat del futur, però fer la universitat que necessiten
els nostres joves, perquè nosaltres ens guiam per fets, per
objectius concrets, i aquests ja estan dins el calaix i a una
altra cosa, perquè ja hem fet caixa i anam per una altra.
Això són fets reals, això és política, això és fer feina, lluitar
pels interessos dels nostres ciutadans, que els ciutadans
vegin que lluitam per ells, que defensam els seus interessos
i defensam una universitat digna i bona en aquestes illes.
Però, a més, hem aconseguit la inversió, vostè naturalment
no en parla, per poder fer el servei universitari a les illes
menors. No és justa la situació que es produeix a Menorca,
a Eivissa i Formentera respecte a la universitat, no és justa.
Hem lluita per corregir això. Hem tengut aquest
finançament per poder donar aquest servei a aquestes illes,
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per poder oferir servei universitari a les illes menors, perquè
també en tenen dret. 

Hi haurà inversions i les inversions en serveis socials de
Manacor i d’Inca les fa el Govern. Les ha fetes, precisament fa
molt poc, n’hem aprovat tres. Les que han vengut en la
transferència de Madrid eren les de Felanitx i les de Llucmajor,
no vol dir que les altres no es facin. Les altres les fa el Govern,
les està fent el Govern, ja hem aprovat tres projectes d’aquestes
residències, dues a Manacor, centre Joan XXIII a Inca i
comarca. Les farem. 

Vostè diu que no li preocupa l’opinió del PSOE, vostè diu
que el Partit Socialista Obrer Espanyol no li preocupa, que
diguin el que vulguin. Home, alguna cosa li ha de preocupar,
són els seu s socis, vagi alerta, són socis de govern, alguna cosa
tendrà importància del que diuen els seu s socis de govern
respecte al que vostè pensi, no són persones alienes. Doblers
són doblers, vostè diu: “no em parli d’autonomia, no em parli
de corresponsabilitat, doblers són doblers”. Perfecte, 40.000
milions, va bé, en cinc anys 40.000 milions. Això són doblers,
això és caixa, això és una negociació que permet millorar les
inversions d’aquestes illes, permet millorar les carreteres,
permet millorar els ser veis que han de rebre els ciutadans, això
són faves comptades, que diuen en bon mallorquí. Vostè es
queixa, jo admet que els batles ... , hem hagut de comptar en
vàries ocasions, totes les meves disculpes, tot el meu
reconeixement, té tota la raó, li deman disculpes, una altra
vegada. Simplement li vull recordar que també hi ha batles que,
en el Consell Insular de Mallorca, han d’anar a veure tres,
perquè són un triumvirat i s’han de posar d’acord, però és igual.

Miri, hi ha moltes coses per millorar, hi ha moltes coses. Li
vull recordar això. També li faig la proposta de cooperar per
aconseguir millorar aquestes coses que, amb tot l’esforç del
món, intentarem fer. Per cert, abans d’acabar, només li vull
recordar que els consells de govern, en el seu temps, com vostè
ha dit eren els dijous, ha parlat del dijous passat, dijous (o .. ) o
no sé que ha dit, en el seu temps, el consell de govern era en
dijous, els d’aquest president són els divendres, només eren en
dijous quan vostè també colAlaborava per construir aquest
edifici, que vostè diu que és tan dolent, que s’ha construït en 13
anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part d’Esquerra Unida, té la paraula
el seu portaveu, el Sr. Grosske. Per tranquilAlitzar a les
senyores i als senyors diputats, vull dir que una volta se
suspengui la sessió, es donarà un temps de dues hores abans
de tornar començar. Sr. Diputat, té vostè la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, vostè presideix
un govern políticament feble per la situació del seu partit i
un govern institucionalment feble per la situació del seu
grup parlamentari. Vostè intenta compensar aquesta feblesa
projectant una imatge de feineria, d’hiperactivitat, d’anem
per feina, de passem pàgines. Per això, evidentment,
divendres passat va caure en aquest paroxisme normatiu del
darrer consell de govern, si no tenc malament les notes, va
aprovar 6 projectes de llei, 2 criteris per a la redacció de
plans, 1 avantprojecte de llei, 14 decrets i diversos convenis
amb institucions. Per això, probablement, també ahir va fer
un discurs molt llarg, confús, acumulatiu, la quantitat va
primar sobre la qualitat política del discurs. En tot cas, jo no
li retreuré, millor que li doni per fer decrets que no per fer
altres coses pitjors, és a dir, no li retreuré. Encara més, hi ha
coses que s’estan aprovant o que seran sotmeses a debat
parlamentari, i si hi ha coincidència, possibilitat d’acord,
nosaltres ens trobarem oberts per parlar de coses con la
Sindicatura de Greuges, la formació dins l’administració
autonòmica, fer un embrió de cossos de seguretat
autonòmica, parlar de la defensa del consumidor o coses
sobre les quals hi pugui haver un principi d’acord. 

Vostè ahir va començar el seu discurs dient que era
l’estat de l’autonomia qui ens reunia en aquesta cambra.
Però jo crec que després, en el seu contingut, va trair
aquesta primera frase i va enfocar la intervenció cap a una
relació de coses fetes i coses per fer pel seu govern. Jo
intentaré enfocar el debat des d’aquest punt de vista,
intentar dur en aquesta tribuna els problemes de la societat
i l’estat de la comunitat. Així com en el discurs
d’investidura no li vaig donar ni aigua de programa perquè
trobava que s’havia de parlar era del motiu pel qual
s’investia, o pretenia ser investit, en aquesta cambra, avui sí
que parlaré de programa, avui sí que m’agradarà contrastar
anàlisis de la realitat i programes i, lògicament, forma part
d’aquesta realitat però no l’ocupa plenament,
afortunadament, la situació d’inestabilitat política i
d’inestabilitat social, institucional, que viu la nostra
comunitat Autònoma. 

M’agradaria començar a parlar d’economia, territori i
recursos naturals, per nosaltres és parlar de la mateixa cosa.
Aquí ja trobam una diferència metodològica important
respecte al seu discurs, per a nosaltres el territori no és
patrimoni, ni l’aigua és infraestructura. Trobam que això és
un desenfocament del tema, perquè tot forma part del model
de desenvolupament que donam a aquesta comunitat, que
impulsam a aquesta comunitat, i que afecta globalment a
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l’economia, al territori, als recursos naturals, aigua, energia,
residus. Efectivament, a la nostra comunitat les dades del PIB
són recurrents, no les esmentaré, es genera riquesa, es fa negoci,
corren els doblers, a vegades negres i a vegades blancs, però
corren els doblers. Tenim una taxa d’atur més baixa que la de
la resta de l’Estat. L’administració autonòmica és, més aviat,
abstencionista, vostè en presumeix, no intervé dins del sistema
productiu excessivament. Vostè ho valora molt positivament,
fins i tot, duit per un neoliberalisme, jo diria que entusiasta per
no dir dogmàtic, ahir va afirmar textualment: “tenim l’economia
més lliure i competitiva d’Espanya, lliure perquè és privada,
oberta al món, àgil i dinàmica, per això jo crec que som els que
ens adaptem millor als temps i als canvis. 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”.
Davant això jo li dic dues coses, una que tenim una economia
a les Illes pràcticament tan intervenguda com a qualsevol altra
comunitat Autònoma perquè el pes de la intervenció, el pes del
sector públic, sobretot ve de l’administració de l’Estat i no de
l’administració autonòmica, segona, aquesta petita anècdota del
bar, de la sala de festes, de la fusteria, crec que demostra que
vostè no toca de peus a la realitat, em sap greu dir-ho d’aquesta
manera. No sé si és per haver llegit massa a ( ... ), massa
episodis de la casita de la pradera, però això no funciona així.
El que passa és que a una persona que la despatxen, per
exemple, agafa la indemnització de l’atur, munta un petit
negoci, fracassa però al cap de 15 dies no té recursos per muntar
un altre negoci amb més ilAlusió. El que fa és anar cap a
l’economia submergida, contractes temporals i precaris i a
quedar més penjat que una sobrassada. Això és la realitat
concreta de les coses. 

En tot cas, aquest entusiasme, aquesta visió de les coses crec
que demostra que per causa de la seva filosofia neoliberal està
inhabilitat per enfrontar-se als problemes medi ambientals,
socials, que es deriven del nostre model de desenvolupament.
Per exemple, parlem de territori, la primera característica de
l’estat de la nostra comunitat, sap quina és? És petita, és petita.
Totes les illes plegades fan 5.000 quilòmetres quadrats, totes
plegades, Còrsega tota sola 8.600, Sardenya 24.000 i Sicília, tan
propera per tants de conceptes, 25.426 és a dir, cinc vegades
més que les nostres illes. Per una persona que coneix les
economies d’escala sap que això no es pot tractar de la mateixa
manera. Unes illes territorialment tan ínfimes han de ser
tractades d’una manera especial i distinta. En aquest sentit,
vostè ahir parlava del pla mirall, redreçament dels nuclis
urbans, etc. però, del creixement urbanístic?, del que tenen
planejat fer ja els ajuntaments?, del que suposaria executar tota
aquesta planificació urbanística?, què feim?, què pensam sobre
això? És a dir, quines illes ens quedarien si tot això que està
planificat s’arribàs a executar?, ens preocupa o no ens preocupa
aquest tema? Les directrius d’ordenació territorial estan
eternitzades, oblidades a algun debat, com el de les carreteres
paisatgístíques de l’altre dia, des del meu punt de vista no
aborden correctament aquest tema, és el tema de fons.
Evidentment, tampoc no es pot dir, Sr. Matas, a l’any 1996, que
han de ser l’instrument, que ens ha de dir el que hem de fer i el
que no hem de fer. Home, no, no, el Partit Popular i els governs
sustentats pel Partit Popular els darrers 13 anys han anat fent (
... ) ports esportius, carreteres, aigua, el que sigui, i mai no hi ha
hagut una planificació territorial global que havia de venir
d’aquestes directrius. Són un instrument devaluat per mor de la
negligència intencionada i plena de contingut polític dels
governs del Partit Popular. Per què no es fa així?, perquè vostès
van amb el laisser ter, laisser passer, no s’enfronten als
problemes, no tenen nassos, si em permeten l’expressió, de
planificar, d’ordenar territorialment aquesta comunitat
Autònoma per mor de topar amb interessos municipals,
interessos de promotors urbanístics, interessos d’aquí i d’allà.
Vostès van trampejant inconscientment, irresponsablement,
respecte al fet que no ens puguem pegar una bufetada d’aquí 10

o 15 anys. Ni tan sols tenen el coratge per limitar el
creixement de l’urbanisme ilAlegal ( ... ) el sòl rústic, tampoc
no tenen coratge de dur una promesa, repetida fins a la
sacietat, que és una llei del sòl rústic. A les directrius de
l’ordenació territorial es diu “es construeixen de 2.000 a
2.500 habitatges anuals, la majoria ilAlegals, en sòl rústic”,
això és una cosa per prendre una mesura en 24 hores. Això
és molt greu, 2.500 habitatges, la majoria ilAlegals, en sol
rústic. Això és una desfiguració completa del territori a molt
curt termini. No estam parlant de 50 anys. Fan uns poots
que són ineficaços per la seva aplicació. 

Tenen una política d’aigua, Sr. Matas, que no dóna
solució al problema. Les voltes de demanda d’aquest recurs,
amb els paràmetres de creixement actual, ens indiquen que
si ara gastam 240 hectòmetres cúbics, hauran de gastar 280
l’any 2012. Ni arbitrant les mesures d’estalvi, optimització
de xarxa, etc., que moltes vegades s’han proposat des de
l’oposició i que no es posen en marxa, vostès no tenen cap
solució per aquest problema. Vostè no diu la veritat quan
diu en aquest parlament que la dessalinitzadora del Coll den
Rabassa ens solucionarà el tema. En absolut, els 15 o 22
hectòmetres cúbics que surtin de la dessalinitzadora del Coll
den Rabassa, l’any 2012, no serviran per res. Ouantes
dessalinitzadores, i aquesta és de les més grans d’Europa,
haurem de construir?, quanta inversió en milers de milions
de pessetes si no ens plantejam una política de gestió de
demanda, de contenció del creixement, i d’entendre que
l’aigua no és una infraestructura, és un recurs escàs en
aquesta comunitat Autònoma? 

Quant al tema de l’energia, no tenen política energètica,
l’han tengut un poc, l’han canviat i, ara, definitivament,
l’han deixat de tenir. Però en tot cas mai es plantegen el
tema com un problema de gestió de demanda, sempre gestió
d’oferta. Què puc fer?, duc un cable, faig una altra central,
faig un gasoducte, però mai ho entenen amb els termes de
dir quines necessitats energètiques estan disposats a cobrir,
quins paràmetres de creixement han d’anar d’acord amb
aquesta oferta energètica. Mentre, es fan infraestructures
faraòniques, com és l’ampliació de l’aeroport, dins aquesta
política desenvolupista amb un enorme consum d’energia.
Tema residus, la incineradora de Mallorca és una solució
típicament desenvolupista sobre els residus. Vostès no ( .. )
en els plans directors, ni els modifiquen, perquè el
reciclatge, la reutilització dels residus tengui cabuda dins
aquesta comunitat Autònoma. 
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Quant a les carreteres també practiquen solucions de
caràcter desenvolupables. Que tenim un índex ja de cotxes per
habitant per sobre del que és còmode, tolerable i del que passa
a altres comunitats autònomes? Això no indueix a cap reflexió
de l’estil “a veure quin tipus de creixement vull per a aquesta
comunitat”. No, no, si tenc molts cotxes hauré de fer moltes
més carreteres. Tan sols hi ha una reflexió sobre la ( ... )
seguretat, manteniments, els responsables de la conselleria
reconeixen que, en manteniment, es gasten la meitat del que
s’haurien de gastar. Això també incideix en la seguretat, no, no,
més ( ... ) autopista, solucions dures i desenvolupables al tema
de carreteres. Hi ha, almanco, una reflexió sobre el tema del
ferrocarril, les seves possibilitats, un transport segur, en absolut,
es parla sí, sí, està estudiant, el duim a Alcúdia ... , sí, sí, es fa
un estudi sobre la universitat ... , estudis i estudis, però la
inversió del conveni tota anirà a carreteres. Això és més que
evident. 

Ara llegiré un text que no és d’Esquerra Unida a veure si
endevina de qui és, o de quin colAlectiu, atenció, per favor, diu:
“a les Balears i les Pitiüses, aviat entrarà en crisi tota la gestió
dels recursos, tan el proveïment com en el tractament dels
residus, si no aturam immediatament la progressiva ocupació
del territori. El govern haurà de dictar, més prest que tard, una
moratòria rigorosa per a tota mena de construccions a les
nostres illes”, seguesc, “la nostra comunitat pateix, a molts de
llocs, de saturació urbanística, d’accés d’oferta turística i de
manca de recursos bàsics per a l’habitatge dels mallorquins i
l’allotjament dels turistes, tot això agreujat per un creixement
quantitatiu que es fa mirar amb por el segle vinent. Cal, doncs,
que el nostre poble, els nostres polítics i els agents econòmics
arribin, demà mateix, a una planificació raonable, perquè si no
el mercat ens passarà factura passat demà, una factura brutal de
recessió, atur i manca de futur per als nos tres fills”. No és
d’Esquerra Unida, no és del GOB, no és de Greenpeace, aquest
text és del Foment de Turisme, Sr. Matas. Ho dic perquè si
vostè no reflexiona sobre aquesta realitat, si vostè continua amb
el laisser fair, que la locomotora funciona i no passa res,
s’esbucarà el túnel, en aquest cas el túnel per on passa aquesta
locomotora, no el de Sóller, damunt el seu cap, si es dóna
compte de que hi ha sectors, com el del Foment de Turisme, que
fan aquest tipus de plantejament, per ventura els que estan fora
de la galàxia no són Els Verds ni nosaltres, per ventura qui està
fora de la galàxia és vostè. 

Quant a la qüestió més estrictament econòmica, això és una
comunitat dinàmica però amb dues limitacions importants que
vostès mateixos reconeixen: limitacions del model per continuar
generant riquesa indefinidament i desequilibris interns de la
nostra economia, és a dir, terceriarització progressiva de
l’economia. Per a aquests temes vostè, molt particularment,
proposa una recepta màgica prou coneguda: el règim econòmic
fiscal especial. Sobre aquesta qüestió, cada cop més confusa,
sentint els diferents portaveus, intentaré ser el més clar possible.
El règim econòmic i fiscal, com a compensació ( ... )

d’insularitat, com a creació de condicions d’igualtat,
variable competitivitat entre les empreses d’aquesta
comunitat autònoma i les de la resta de l’Estat, estic
totalment d’acord, el règim econòmic i fiscal com a
mecanisme de diversificació econòmica i de lluita contra
l’estacionalitat, completament d’acord. De fet, vostè sap que
aquest és l’únic règim econòmic i fiscal especial que pot ser
aprovat en el Congrés de Diputats, però, efectivament, el
règim econòmic i fiscal en la mesura que contengui
elements de más madera en el model de creixement que
vostè gestiona, no hi estirem d’acord, regim econòmic i
fiscal que introdueixi elements de paradís fiscal, no hi
estirem d’acord, ni té cap tipus de possibilitats de ( ... ) en
el Congrés dels Diputats. 

Quant a les polítiques sectorials, per no fer-me massa
llarg, formulades així com vostè les va formular ahir, hi pot
haver elevat grau de consens. Tots volem un turisme
modern, turisme de qualitat, turisme d’hivern, volem donar
suport a la indústria, volem donar suport 
a l’agricultura, volem protegir el petit comerç, per tant,
protegir-lo de la competència deslleial de les grans
superfícies ... , el que passa, l’inconvenient és que moltes
vegades vostès han fet exactament al contrari, no sempre,
d’aquests grans principis, en elements parcials, amb el tema
del turisme, per exemple, no han estat prou receptius de la
necessitat del control de l’oferta, més concretament, de
l’oferta turística ilAlegal o fora de l’ordenació. Ara
traspassen aquesta competència als consells insulars amb
unes condicions que no fan preveure que aquesta
competència es pugui gestionar amb eficàcia. 

La situació de l’agricultura a la nostra comunitat, Sr.
Matas, és calamitosa. L’agricultura es mor directament, es
mor. El 65% dels titulars d’explotacions tenen més de 55
anys i no hi ha, de fet, incorporació de joves al sector
agrícola. Per tant, es pot estar d’acord amb moltes de les
mesures proposades, però també és necessari combinar això
amb un suport decidit al cooperativisme agrari, no tenir
recels respecte al cooperativisme agrari, no fer la
competència a través d’empreses públiques, deixar-lo
participar en l’ordenació del sector, convocar el Consell
Agrari amb regularitat, això és una de les coses fonamentals
que s’ha de fer. 

Quant al tema d’indústria, vostè també va explicar les
coses, va dir: “hem d’ajudar a les indústries a canvi de
competitivitat, a canvi de creació de llocs de feina”, però
això és el contrari del que s’ha fet. Quina política industrial
s’ha fet des de la Societat Balear de Capital Risc? Quina
política industrial s’ha fet des de Foment Industrial?, ajuda
puntual, empresa per empresa, criteris de caràcter clientelar,
no amb criteris ordenats, objectius, com vostè va expressar
ahir. En això, també és necessari girar pàgina. 
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Sobre el tema de protegir el comerç de les grans superfícies,
arribam tard, perquè s’han arreglat per tenir..., probablement de
les comunitats autònomes, és la que té més metres quadrats de
gran superfície per ( ... ), per tant, ja no hi som a temps, ja l’hem
feta, poden continuar repetint el criteri, però ja la hem feta. Jo
simplement li vull recordar, molt breument, una cosa que vostè
es va oblidar: el suport a l’economia social. No està prou
desenvolupat a la nostra comunitat Autònoma, el
cooperativisme, ( ... ) laborals, és una iniciativa privada, per
tant, supòs que li agradarà, és creació de lloes de feina i és un
sector que té potencialitats a la nostra comunitat, no estan prou
desenvolupades i des del Govern li han de donar el suport que
mereix. 

Arribam als aspectes de caràcter social. Jo li he retret, a
través dels mitjans de comunicació, que en 105 minuts
d’intervenció, ahir només va dedicar 11 minuts als temes de
caràcter social. Vostè no es deté en l’anàlisi social, les
polítiques socials són les maries de la seva acció de govern.
M’agradarà castigar-lo amb unes quantes dades, en aquesta
intervenció. Si ens anam, per exemple, al pressupost familiar,
ja no som la primera, Sr. Matas, en PIB sí, però en pressupost
familiar ja anam al sisè lloc. Si anam a nivell de
desenvolupament, qualitat de vida, serveis culturals,
socioeconòmics, sanitaris, ens anam al lloc 11 de les comunitats
autònomes, 11 de 17. Si ens anam al nivell d’estudis, el lloc
número 12. Tenim, a Mallorca tenc la dada, 1991, de l’ordre
d’un 20% de ciutadans i ciutadanes que són analfabets
funcionals, i el MEC retallarà el tema d’educació d’adults,
segons sembla, en els pressuposts de l’any que ve. Tenim un
15% de població, aproximadament, per davall de la línia de
pobresa, un 15% és molta gent. Tenim un mercat de treball on
hi ha menys atur que la resta de l’Estat, però hi ha, més o
menys, l’atur que la mitjana d’Europa. I a Europa, Sr. Matas,
l’atur és l’objecte principal de debat polític a un parlament i al
debat polític general, perquè amb taxes d’atur del 9, del 10 de
l'11, es considera que el tema de l’atur és un problema nacional
de primer ordre, per tant, no ho tenim tan arreglat. A més, tenim
el gravant i les peculiaritats que tenim un mercat de treball
particularment castigat i particularment de mala 
qualitat. Els nostres llocs de feina, Sr. Matas, són de mala
qualitat. Tenim una gran eventualitat, en aquests moments. Dels
contractes que es fan, el 70% són de menys de sis mesos, i els
contractes fixes que es fan actualment, aproximadament, 1,6%
del total de contractes. A la nostra comunitat, tenim al voltant
de 13.000 persones considerades aturats de llarga duració, és a
dir, aquests que ja han estat definitivament rebotats del mercat
de feina. Tenim una cosa que no hi ha enlloc, són aquestes 80
o 100 mil persones que estan en aquest circuit infernal de
treballar i passar a l’atur en el breu període d’un any. Dins un
mateix any passen de fer feina a l’atur, tornen a fer feina, tornen
a l’atur. .. , això és demolidor en molts aspectes i és demolidor
també quant al tema de les pensions. Quan això es reflecteixi,
d’aquí uns anys, amb la gent que comenci a jubilar-se i que,

bàsicament, durant la seva vida activa hagi estat sotmesa a
aquest règim, la cosa serà demolidora. En aquesta comunitat
Autònoma es paguen salaris baixos, Sr. Matas, una caixera
d’un hipermercat pot guanyar 80, 85.000 pessetes mensuals,
una cambrera de pisos pot guanyar al voltant de 90.000
pessetes netes mensuals, un xofer de transport discrecional
entre 110 o 115, aquest que es maten perquè fan hores
extraordinàries i fan torns suplementaris, guanyen entre 110
i 115 mil pessetes. Això les persones que estan dins un
conveni, perquè també hi ha molta gent que no està dins
conveni, irregularment està fora de conveni. Això són coses
que nosaltres consideram molt importants. Jo crec que hi
hauria d’haver més sensibilitat per part del Govern i per part
del conjunt d’aquesta cambra. 

Les polítiques socials ... , ja que vostè no pot arreglar des
del seu govern i des de les seves competències tota aquesta
qüestió, vostè no pot reformar el mercat laboral, malgrat
que, evidentment, el seu partit va contribuir amb el Partit
Socialista a reformar regressivament aquest mercat laboral,
però sí que, al manco, es podria demanar que tenint ( ... )
recursos en aquesta comunitat autònoma apliquessin unes
polítiques socials, les més actives possibles, per palAliar
aquesta situació. La veritat és que no ho fan, és a dir, és una
maria. És així, no només en el seu discurs d’ahir, sinó que
és una maria en la seva activitat quotidiana de govern. ( ...
) destinen prou recursos, hi ha dispersió competencial, hi ha
dispersió administrativa, no hi ha planificació Sr. Matas, ara
parlarem de diversos plans que hi ha i que no hi ha, coses
que es venen com a plan s i no ho són. 

Salari social insuficient, el fet que hi hagi una baixa de
demanda significa que el conjunt de la xarxa d’assistència
social ha fracassat, des del nostre punt de vista, no només
parl del que és de la seva competència, el conjunt de la
xarxa social ha fracassat perquè sinó actualment hi hauria
més demanda per aquest tipus de recursos. El tema de
menors és particularment sagnant. Ahir es queixava de
dispersió competencial, vostès aquí també tenen dispersió
competencial, joventut i família per una banda, menors per
un altre, no té cap tipus de sentit, al marge que estiguin a
Presidència o coses tan rares com a Interior. Funcionen bé
els propis centres, Pinaret, ( ... ), Sagrada Família, és a dir,
aquest tipus de centres estan dotats, però els centres
subvencionats estan en situacions calamitoses, Sr. Matas, El
Temple va sortir no fa gaire. El Tribunal Tutelar de Menors,
no és culpa seva, ni responsabilitat seva, no funciona bé, no
té mitjans, però, en definitiva, els menors d’aquesta
comunitat no estan ben atesos. Nosaltres tendrem, perquè
aquest tema ens importa molt, l’actitud més constructiva
possible quan es vegi aquest pla integral de menors, però
exigirem un esforç extraordinari de la Comunitat Autònoma
en aquest tema. El tema de la joventut va ser objecte d’una
interpelAlació, no fa gaire, d’Esquerra Unida. No diré els
problemes que tenen els joves per integrar-se al mercat de
feina, per emancipar-se de la família, però no hi ha una
planificació integrada de les polítiques de joventut. La
comissió interdepartamental no es reuneix prou. Hi ha
serveis i recursos, probablement, socialment no gaire útils,
i a més no s’han abordat els problemes que són realment
greus per als joves: l’atur, l’habitatge, la formació. 
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Tenim una sanitat deficitària en infraestructures, però en
aquesta comunitat Autònoma no s’ha fet una cosa tan elemental
com a una enquesta de salut, ben feta, per veure quin és l’estat
sanitari de la nostra comunitat. Tenim una situació quant a la
salut mental calamitosa. No es dóna participació a les
organitzacions implicades, en la comissió mixta, Insalud,
Govern, per la reforma de la salut mental. Som la segona, en
aquest cas sí que som la segona comunitat Autònoma, en
incidència de la SIDA, però no tenim un pla contra la SIDA
digna d’aquest nom. A toxicomanies manejam recursos, donam
doblers al Projecte Home, tenim el conveni amb la Creu Roja,
però no hi ha un pla estratègic de toxicomanies, hi ha un pla
marc d’intencions, d’objectius, però no un pla estratègic de
mitjans, de programes, d’objectius concrets i no de grans
objectius a llarg termini. A més, vostè defensa una liberalització
de la sanitat, supòs que tendrem oportunitat de discutir amb més
calma, es ven com a eficàcia, però que a la pràctica significarà,
Sr. Matas, una sanitat a dues velocitats, significarà
deteriorament del servei públic, perquè els organismes privats,
concertats, etc. que prestin sanitat com a part del servei públic
de salut introduiran criteris d’eficàcia dins la seva gestió, i
aquests criteris de rendibilitat econòmica, aplicats a un malalt
són un mal negoci per al malalt, per a Hisenda no, tal volta, per
al pressupost de la conselleria o del ministeri, no, però per al
malalt és mal negoci que els metges que t’atenen, que el
personal sanitari que t’atén, que els recursos terapèutics o de
diagnòstic que s’apliquen sigui en funció de criteris de
rendibilitat. És un pèssim negoci i qui tengui doblers per anar a
la privada evitarà aquest obstacle, però qui no, ho passarà
malament. 

Anam també, no és una competència seva però és
preocupant, a un ensenyament de dues velocitats, perquè
l’ensenyament públic, Sr. Matas, s’està deteriorant amb mesures
que s’estan adoptant en aquest moment. L’any que ve hi haurà
un descens per primera vegada en molts d’anys del pressupost
d’educació i anam també cap a un ensenyament de dues
velocitats, i acabarem aquí a la americana, supòs que això li
encanta, a vostè, quan dur un nin a l’ensenyament públic serà
quan no se li ha pogut donar un ensenyament de qualitat en el
privat, llavors és quan haurà d’anar a la pública; això es veu a
les pelAlícules americanes i aquí correm el perill d’acabar amb
aquesta cultura i amb aquests paràmetres d’actuació. 

Tema cultura, em centraré en el tema de normalització
lingüística. Una dada concreta, vostè va plantejar que tots els
nins han d’acabar l’escola amb competències sobre català i
castellà. Si el 43% dels nins només estudien en castellà, és
impossible que acabin sent competents en català, és impossible,
és impossible dins el context cultural on som, i estudiant només

en castellà no sortiran competents en la vida en català. Per
tant, fracàs absolut de la política. I una nota que m’ha passat
un company diputat del meu grup: Que s’abandoni la
política de un pasito adelante, un pasito atrás, la qual
reproduesc perquè consti en el Diari de 
Sessions. 

Situació de la dona, tots els paràmetres que aquí es
puguin aportar seran desfavorables per a les dones: accés al
mercat de feina, retribució d’aquesta feina, nivell d’estudis,
nivell d’estabilitat quan s’ha accedit al mercat de feina, atur,
etc., i vostès ens presenten un pla d’igualtat que no és un
pla, Sr. Matas, és un programa electoral desenvolupat, però
ni hi ha assignació de recursos, ni programa, ni objectius
concrets, un desastre de programa o de Pla d’igualtat de la
dona; tornin-el, per favor. 

Àmbit institucional, i ja acab amb aquesta qüestió,
reforma estatutària, que em preocupa molt. Tots defensam
una autonomia més forta, diu vostè, idò bé, uns més i uns
manco, Sr. Matas, perquè vostè no contempla la reforma
estatutària més que quan va dir que s’hagi esgotat el nostre
model i el nostre marc actual. Enorme error, enorme error.
Primerament, no s’ha de vincular exclusivament a la
transferència de competències perquè la reforma estatutària
no és només una qüestió de més competències, és una
qüestió de fortalesa institucional. Cap autonomia que ha
fugit més o manco del tema del 143 ha esperat que s’esgotàs
res, i quan vostè pronunciava aquestes paraules, sortia
publicat a la premsa “Aragón se equipara a las comunidades
históricas”, i amb el suport del seu partit en el Congrés de
Diputats, Aragó fuig del cul de sac del 143, i vostè hauria de
tenir l’obligació d’intentar que aquesta comunitat Autònoma
fugís d’aquest cul de sac, i això passa inexcusablement per
promoure una reforma estatutària, Consells insulars, dèficit
estructural, sense recursos financers per superar-lo, un
desastre de desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia. 

Participació 0,7; ho vull esmentar... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

Miri, “enrotllin-se” d’una vegada, donin el 0,7 ja. El
consell insular, amb manco recursos econòmics, ho ha fet i
no ha fet fallida, no passa res, no es comana res, donin ja el
0,7 i serveixin d’exemple a totes les institucions de la
Comunitat. Per que aquesta garreperia, en diria anticristiana,
del 0,1, del 0,2 o del 0,3, com si els arrabassassin un
queixal? Donin el 0,7 d’una vegada, home!
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I sobre la crisi, la famosa crisi, allò que la liquidaré en trenta
segons. Vostè vol fugir del passat i girar pagina, però ho té
malament, primerament perquè no fa res per fer-ho. Comissions
d’investigació, per tant, recerca de responsabilitats polítiques,
de transparència en el funcionament de l’Administració, o el
mateix de sempre, que sistemàtica hi diuen que no, se
“subiudice”, se “subraiudice”, el que hi ha a la vora del iudice,
totes a fora. La Sra. Estaràs aquí va tenir el lamentable paper
d’haver de defensar que demanar responsabilitats polítiques era
atacar la presumpció d’innocència ... , per favor, un desastre
d’argumentació, Sra. Estaràs, un desastre d’argumentació, no hi
té res a veure, a ningú no es lleva el principi de presumpció
d’innocència per demanar- li responsabilitats polítiques, és una
mesura d’higiene democràtica; qui està involucrat en un cas de
corrupció, al marge que se li ha de reconèixer la possibilitat de
la innocència, ha de tenir el bon sentit de separar-se de la
institució perquè la institució pugui funcionar sense veure els
seus mecanismes i la seva dinàmica alterats per aquella qüestió,
i si resulta que és innocent, hi torna i pelillos a la mar, no passa
absolutament res, les persones estan al servei de les institucions,
no a l ‘inrevés. En surten notícies cada dia, que si el Consell
d’Eivissa; aquesta cosa de Berastain, una mica patètica, no?, no
el posen a l’executiva i al dia següent ja surt “Berastain advierte
al PP que no será responsable único del caso Soller”, això el dia
següent a no fer-lo de l’executiva, amb la qual cosa ve a dir: “Jo
hi tenc responsabilitat, però n’hi ha que n’hi tenen més”, i dos
dies després: “Secretario de acción electoral, posible cargo para
Berastain en el PP”; home, es varen haver d’espavilar. Total, un
desastre. 

En definitiva, Sr. Matas, vostè no pot passar pàgina perquè
vostè forma part de la pàgina. Aquesta és la seva tragèdia. És a
dir, vostè està vinculat al seu origen i per que és president
d’aquesta comunitat Autònoma, vostè és la pàgina que s’ha de
girar. Independentment que vostè tengui voluntat, que en dubt,
de trencar amb segons quines coses, és que vostè està inhabilitat
per fer-ho. No s’ha vist mai la figura que una foto d’una pàgina
pugui girar la pàgina d’un llibre. Moltes gràcies, 

EL SR. PRESIDENT: 

En torn de rèplica, Sr. Matas, té vostè la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores j. senyors diputats. Sr.
Grosske, li vull fer un acte més d’absoluta sinceritat. Vostè,
amb la seva intervenció, m’ha descolAlocat, i li faig un
reconeixement sincer, m’hi ha descolAlocat, naturalment excepte

al final, però perquè ha fet una intervenció que jo no
m’esperava, una intervenció que vull elogiar en la mesura
que crec que és una intervenció en sentit positiu. 

Per cert, que s’hi ha deixat el rellotge.

Vull elogiar el sentit polític d’aquesta intervenció,
francament, i vull elogiar que hagi tengut la valentia
d’afrontar el programa. Aquest pic sí, programa, programa,
programa, aquest pic sí, i que hagi tengut la valentia
d’entrar dins el discurs i dins les qüestions que realment
afecten el Govern d’aquesta comunitat Autònoma i que
afecten els ciutadans, que poden seguir aquest debat. Vagi
això per endavant. 

Vostè diu que presidesc un govern institucionalment
feble. Bé, jo crec que no, ho he repetit en moltes ocasions,
ho vaig dir en el discurs, crec que no, aquí no hi ha febleses
institucionals, aquí hi ha la llei, i les lleis s’han de complir,
i aquí hi ha un estat democràtic de dret que hem de defensar
i amb el qual hem de complir. He intentat corregir aquesta
situació amb feina, no és per corregir aquesta situació que
fem feina, fem feina tots, tots els consells i tots els diputats,
perquè és la nostra obligació, perquè per a això ens paguen,
ens paguen per 
fer feina i ens paguen per intentar fer coses per a la gent, per
corregir els problemes que té la gent, i ho farem. De
qualsevol forma, gràcies per la proposta de poder parlar,
gràcies per aquesta proposta de poder analitzar fins i tot fora
d’aquí aquests temes ( ... ). 

Vostè comença per dir que el territori no és patrimoni,
(...) infraestructures. Miri, el nostre model territorial sí que
és un model de conservació de patrimoni. Vostè diu que la
primera característica del nostre territori, d’aquestes illes, és
que és un territori petit, però de la nostra comunitat, com ha
dit vostè. Si m’hi permet una matisació important, jo crec
que la principal característica d’aquesta comunitat
Autònoma, en aquest sentit, és que som una regió insular,
que som illes i, a més petites, i això ens condiciona, això
condiciona el territori, això fa que en aquesta comunitat
Autònoma els ciutadans, de forma majoritària, sàpiguen que
és imprescindible mantenir aquest territori i mantenir aquest
patrimoni, que sí que l’és, i el tema de l’aigua és un tema
d’infraestructures, perquè no sols és un tema de política
d’aigua, és un tema que aquesta política duu inclosa la
matèria d’infraestructures. La política d’aigua és una
política planificada, com totes, això no li ho puc admetre,
potser no facem altres coses, però planificar, planificam, no
fem res que no estigui planificat, i efectivament, amb
l’aigua tenim una planificació que passa per aquest criteri
del Pla hidrològic, passa per la depuració i passa per la
reutilització de l’aigua. Jo personalment ja he tengut ocasió
en aquest moment de veure experiències que es posen en
marxa de reutilització d’aigua en terciari, molt interessants;
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si qualsevol diputat, fins i tot qualsevol ciutadà d’aquestes illes,
pogués veure aquestes experiències que es fan amb la
reutilització cap al sector primari de l’aigua depurada que no es
tira a la mar ... , i és una tècnica en la qual som capdavanters, i
n’hem d’estar orgullosos. Hi ha inversió executada, 2.400
milions de pessetes a Eivissa, 1.400 milions a Sant Antoni,
1.800 a LIubí-, 800 a Formentera, 750 a Portopí, 450 en obres
a Maó, a Fornalutx, a Pollença, 800 milions per preservar sa
Costera, la inicial, i en total també previsions de 5.700 milions
de pessetes d’inversió a la badia de Palma, 7.700 milions de
pessetes de sa Costera, i un total de 24.000 milions de pessetes
d’inversió en depuració i reutilització d’aigua en aquestes illes.
Política d’estalvi i de racionalització de l’aprofitament dels
recursos hídrics. 

Creixement urbanístic, quines illes quedaran. Jo crec que té
un plantejament equivocat sobre això, perquè l’objectiu que
vostè demana és el mateix que estam planificant. Jo crec que sí
que les Illes han de tenir ordenació territorial, sobre això crec
que hi ha un pacte quasi total en aquest parlament: les directrius
d’ordenació territorial sí que són aquesta eina que ens ajudarà
a dir on sí i on no, naturalment, i els plans parcials especials de
desenvolupament d’aquestes directrius, que ja tenen en aquest
moment criteris, com passa amb la Serra de Tramuntana i amb
el Raiguer, els quals ja s’han elaborat i aprovat pel Govern
d’aquesta comunitat Autònoma, per aquest nou govern, i
aquestes directrius d’ordenació territorial, com jo plantejava
ahir, són les directrius que han de fer que hi estiguem d’acord,
aquest consens possible, aquest consens sobre que hem de
protegir, on podem actuar i on no podem actuar, però la
sensibilitat és la mateixa, la sensibilitat respecte a dir que aquí
hem de protegir, que aquí protegirem i aquí no fem res té el
compromís de tots els partits; ara, seguretat jurídica, hem de
saber que podem fer i el que s’ha de fer, perquè a diferència del
seu model, nosaltres oferim futur als nostres ciutadans, jo vull
oferir futur als ciutadans d’aquestes illes, vull oferir futur als
universitaris que el dia de demà han de trobar feina i vull oferir
futur als nostres fills, vull oferir desenvolupament sostenible
però desenvolupament, no vull creixement zero. Aquesta és la
clau d’aquesta ordenació. 

Respecte de la disciplina urbanística, competència municipal
i subsidiàriament dels consel!s insulars, subsidiàriament de la
Comissió insular d’urbanisme. Què em conta, Sr. Grosske? I
vostè, què hi fa, allà, quan aixeca el braç? Home! 

L’aigua és un recurs escàs, hi estam d’acord. Quantes
dessaladores ... Amb aquest pla de política d’aigua, de recursos
hídrics, jo crec que s’ha tancat el cercle, s’ha tancat el cercle de
l’aigua i de la seva reutilització, i garanteix, que per a nosaltres
és molt important, l’aigua per als agricultors, cosa que hem dit
sempre. És prioritari tenir aigua per als agricultors, tenir aigua
per als ciutadans, i amb aquesta política garantim aquest cercle.

És cert que ahir no vaig poder parlar de transport, ho vaig dir
en el meu discurs, que no podíem parlar de transport. Miri, tot
en dos dies no ho solucionarem, no tenim més mans. La política
de transports és una política que en primer lloc ha tengut una
inversió important en infraestructura de transport ferroviari des
de les competències del Govern, més de 2.500 milions de
pessetes d’inversió. El servei, molt millor, no té color, a posta
el tren ( .. ) fins Inca avui, o no hi ha diferència de fa un o dos,

n’hi ha, de diferència, i que tenim nous projectes que s’han
de planificar i plantejar, sí, naturalment, aquest és el nostre
propòsit, i amb això estam.

No sols carreteres, el que passa és que el dèficit de
carreteres és abismal. Només cotxes i més cotxes,
carreteres, no, escolti, és que hi tenim unes carreteres que no
basten per a la mitjana d’aquest estat, hi tenim unes
carreteres que han estat abandonades de la inversió de
l’Estat durant tretze anys, cosa que no ha passat a cap altra
comunitat Autònoma d’Espanya, ni tan sols a les Illes
Canàries, per què? Una sola raó, per que l’Estat pot invertir
en carreteres a Canàries i aquí no?, per què? No és just, per
això ( ... ) un conveni de carreteres, per posar la nostra
infraestructura viària al mateix nivell que les altres. 

Model neoliberal, laissez faire, laissez passer. Estic molt
orgullós de no estar d’acord amb vostè en això. Estaria
preocupadíssim, d’estar d’acord amb vostè. El nostre model
econòmic, el nostre model econòmic neoliberal és el model
que duu tot Europa on l’ha duta. El seu model ja s’ha
experimentat, el seu model és el model de Rússia,
d’Alemanya oriental i de Cuba, ja s’ha experimentat. El
nostre model és, efectivament, un model de futur, i un
model contrastat, perquè, és clar, és fàcil fer castells a l’aire,
però després no t’han de caure. La prova del foc, la prova
del nou, és governar i demostrar-ho. Aquesta és la
diferència, però n’estic orgullós. Que el model té
limitacions, ho hem dit sempre. 

Abans feia referència a la política energètica, que no
m’ho volia deixar. En política energètica, nosaltres ja hem
aprovat les directrius del pla, i hem dit: partim des de zero.
Perdó, però partim des de zero, no volíem prejudicis i hem
partit des de zero. Hem demanat el dret a estudiar aquest
tema des del principi. Hem partit des de zero i hem elaborat
unes directrius que serviran per fer aquest pla, les quals
seran remeses a aquest parlament. Aquestes directrius
passen en primer lloc pel foment de l’estalvi, de la
diversificació i de l’anàlisi de les energies alternatives,
l’eòlica, la solar, les que estan sortint. S’ha de cobrir la
demanda no suportada per aquestes mesures anteriors
sempre amb un sistema de producció que sigui compatible
amb el nostre medi ambient i amb el que és la nostra
economia, les necessitats d’economia i medi ambient, però
el primer punt, la planificació d’aquestes directrius per
establir aquest pla, és el foment d’aquestes mesures
d’estalvi i de diversificació d’energia. El que sí és clar és
que una societat amb creixement qualitatiu demanda
energia, demanda energia com a factor necessari, i aquesta
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és la nostra obligació. Que el model té limitacions, en té, moltes
de les quals puc compartir amb vostè. 

Limitació al creixement és ( ... ), perfecte, hem fet sempre
aquests plantejaments, però nosaltres no només proposam el
règim econòmic i fiscal, nosaltres, ho hem dit moltes vegades,
proposam un model que pugui mantenir l’agricultura amb el seu
pes, és a dir, no anar cap enrera exactament igual que la
indústria; una agricultura i en indústria que no faran que el
model sigui un model diversificat, no ho faran, però sí que faran
que sigui un model que ajudi a aquesta diversificació, que al
manco no anem enrera, perquè gran part d’aquest model passa,
efectivament, per aquesta agricultura i per aquesta indústria,
model de desestacionalització dins el projecte de pla estratègic
de futur de desestacionalització, que, a més, en aquest moment
està demostrant la seva viabilitat, la seva viabilitat. Per primer
any som qui més turistes rebem a l’hivern, però també el
creixement econòmic dels tres darrers anys s’ha produït sempre
en època de desestacionalització, perquè la capacitat productiva
de l’època punta és limitada, ja no dona per a més, però el
règim econòmic i fiscal planteja mesures per fer que aquesta
agricultura i aquesta indústria puguin ser competitives i planteja
mesures perquè aquest turisme no passi per un increment de
l’oferta turística i sí per un increment de la qualitat, per
l’aplicació del pla de la qualitat de l’oferta hotelera i de l’oferta
complementaria. 

Agricultura, naturalment, i no m’ho deixaré, el quart sector,
el sector quaternari, sector quaternari de l’economia ..., que
l’única possibilitat de diversificació real econòmica en el futur
en aquestes illes i que passa per les telecomunicacions i la
telemàtica dins aquest territori insular. Agricultura,
cooperativisme agrari i no competència d’empreses públiques,
estam en això, efectivament, estam per aquest camí, però estam
també pel camí de fomentar la comercialització. A mi, en
aquest moment, em preocupa especialment el problema que
tenen els ramaders amb la carn de vacú, estan patint, estan
patint de gran manera, és un problema induït, és un problema
que ve de la política internacional i de tot el que ha passat a
Anglaterra, és cert, però estam en aquest moment intentant
ajudar aquests ramaders a llançar una campanya en favor
d’aquests productes, a veure si els fem distints, a veure si
aconseguim un segell distint per a aquest producte de carn
nostra, que no és la carn dels altres. Hem de fer moltes coses
com aquesta per ajudar aquest sector agrícola a la seva
pervivència, però és la nostra intenció. 

La indústria; vostè diu que fem el contrari del que es diu, jo
crec que no. El conseller d’Economia i Hisenda va sortir aquí i
va dir quina era la política en empreses de Capital Risc, vostè
va ser qui va dir aquí, en aquesta tribuna, que volia continuar
amb Capital Risc. Nosaltres creim que en aquest moment no és
aquesta la dinàmica, nosaltres creim que en aquest moment la
via és la innovació tecnològica, la promoció comercial, les
ajudes als crèdits blans, les ajudes a l’associacionisme d’aquests
industrials i d’aquests empresaris. 

Pel que fa al comerç, aquest té problemes de competitivitat,
però el comerç té una eina que ha provat aquest govern, que
prova aquest govern, la qual li permet lluitar contra aquestes
grans superfícies, el Pla d’equipaments comercials; el Pla
d’equipaments comercials hi és essencial. El Pla d’equipaments
comercials, si vostè el llegeix, veurà que és una arma
extraordinària per lluitar contra les grans superfícies a favor del
comerç, però nosaltres hem aprovat els horaris, hem aprovat la
llei de rebaixes, decret de rebaixes, hem aprovat per als
comerciants, dins aquest pla, la promoció d’aquestes
associacions, que siguin fortes, que tenguin economies d’escala,
són plans que estam desenvolupant. 

I l’economia social, efectivament, potser una mancança
del meu discurs, ho he de reconèixer. L’economia social, a
més, és que és una experiència que està verda en aquestes
illes, jo crec que ho pot compartir amb mi. Nosaltres hi
tenim la competència des de fa molt poc, i l’economia
social sempre ha tingut entrebancs per desenvolupar-se dins
les Illes Balears. Nosaltres intentarem en aquest moment
gestionar les ajudes que ens arriben per aquesta economia
social de la forma més vinculada a un objectiu final.
Canviam el que és la forma de donar les ajudes a aquestes
associacions d’economia social perquè, des del nostre punt
de vista, es donaven abans de la competència d’una forma
massa indiscriminada. Nosaltres intentam vincular aquestes
ajudes als projectes que mereixen un reconeixement i una
viabilitat palpable dins el món de l’empresa, però no és una
experiència fàcil ni que a les Illes Balears hi hagi arrelat allò
que tal vegada seria desitjables que arrelàs. 

Jo crec que les maries són les polítiques d’acció social,
que no són les primeres en pressupost familiar, estam
parlant probablement de pressupost disponible, i això
sempre altera l’estadística interessadament. He de
reconèixer qualitat de vida, aquests índexs són índexs
totalment contraposables a altres tipus d’índexs, que, a més,
la gent entén molt millor. Vostè no pot parlar aquí als
ciutadans d’aquestes illes i dir-los que no tenen una qualitat
de vida, en general, superior a allò que és la qualitat de vida
d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Ens
preocupa la pobresa, ens preocupen les bosses de
marginació, especialment a la ciutat de Palma. 

Jo ahir vaig dir que l’atur era molt important, mentre que
hi hagi un sol aturat, l’Administració no pot descansar, és el
dret fonamental, i perquè és el dret fonamental, la raó està
de la nostra part i no de la seva, per què? Perquè el que hem
de fer és fer una economia productiva, perquè l’economia
generi llocs de feina. Vostè sap els llocs de feina que hi hem
generat en aquests tres anys? Vostè sap que hi ha hagut
moments d’aquest any i de l’any passat que hi hem generat
el 25% de llocs de feina que generava l’Estat espanyol?
Miri quina animalada. Li ho vull repetir, hi hem generat en
qualque moment el 25% de llocs de feina que generava tot
l’Estat espanyol. El problema de les economies modernes és
que tenen creixement sense creació de llocs de feina;
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nosaltres, qualque cosa bona hem de tenir, pel nostre model
terciaritzat, hi tenim una economia que crea llocs de feina, per
què? Probablement en primer lloc perquè hi vàrem patir una
reconversió crua l’any 91 en el sector terciari, crua, i en segon
lloc perquè hi tenim un model de terciarització de serveis que
ha de menester mà d’obra, de baixa qualificació, cert, és un
problema, però ha de menester mà d’obra. El model de serveis
és un model on la tecnologia és més difícilment
aplicable,tecnologia de producció, i sí la mà d’obra, i això fa
que el creixement econòmic es vinculi a creació de llocs de
feina, i els índexs de creació de llocs de feina a les Illes Balears
són espectaculars, de nul atur, i ens preocupa l’atur, i lluitarem
mentre hi hagi atur; per això, li vull donar una bona notícia,
perquè sé que per a vostè ho serà, m’acaba de comunicar el
conseller de Treball i Formació que hem arribat a un acord amb
les centrals sindicals i amb els empresaris per signar el Pacte
per a l’ocupació la setmana que ve, hi estam contents. Fem
feina per aquesta ocupació, perquè és la nostra principal
preocupació. I benvingut sigui aquest pacte, que diu molt en
favor de les parts, molt més que en favor del Govern, el mèrit
és de les parts, i benvingut sigui. 

Em preocupa, i ho vaig dir ahir, que els salaris són baixos
per aquesta falta de qualificació, i per això vull que els nostres
universitaris tenguin feina i que la demanda d’obra qualificada
no sigui sols una demanda d’obra no qualificada, sinó també
qualificada, i per això és important introduir el sector quaternari
dins la nostra economia. És preocupant que hi hagi gent que
guanyi sous baixos, vostè diu 110.000 pessetes a un conductor,
és molt preocupant, i si pot ser, l’hem de millorar, però, escolti,
és molt més preocupant que aquest senyor no tengués feina,
com passa a altres llocs, a molts, fins i tot a Europa, al manco
hi ha feina. Hem d’intentar millorar aquest model, hem
d’intentar millorar la qualificació d’aquesta mà d’obra, en
formació per exemple, amb l’èxit del nostre Pla mestral de
formació, on aquest propi treballador, amb formació, pot
incrementar la seva retribució, però la discussió és distinta. Si
ara traslladam aquesta imatge a un altre parlament d’un altre
lloc d’Espanya, que ens en dirien? No estam discutint si té feina
o no té feina, sinó el que cobra per la feina, quina sort! Idò,
qualque part de raó hi existeix. Discutim per millorar
l’estabilitat dels llocs de feina, discutim per millorar les
condicions d’aquests llocs de feina, discutim per millorar la
qualificació dels nostres llocs de feina. 

El salari social i tota la problemàtica de la marginació,
naturalment, tenen implicacions a altres administracions, fortes
i importants, cosa que a vostè li consta. Crec que amb la
transferència de l’Inserso podem millorar bastant aquestes
expectatives. 

Pel que fa als joves, ens preocupa l’accés al mercat de feina,
de forma prioritària, ens preocupa l’habitatge, tenim un pla
quadriennal d’habitatge, 10.000 milions, quadriennal, i 2.000
per part de l’autonomia, en total 12.000 milions més 250 cada
any en Pla de rehabilitació i 2.000 milions anuals a l’Ibavi
d’inversió Pla d’habitatge, per millorar l’accés dels nostres
joves als habitatges. 

Sanitat, toxicomanies. La sanitat és una qüestió que encara
no és competència absoluta d’aquesta comunitat autònoma, però
en sanitat s’estableix una planificació dels recursos
sociosanitaris, dins aquest govern. Nosaltres hem planificat
separar allò que és sociosanitari d’allò que és sanitari, i en cap
moment, i el decret llei, crec que és el 10/95, ara no sé quin
decret llei és, prohibeix la privatització d’un hospital. No faci

demagògia amb això. El decret llei prohibeix aquesta
privatització, el que no prohibeix, i és allò que li deia ahir,
és que la gestió està garantida per als ciutadans, que no
afecta els ciutadans, els ciutadans tenen el finançament
públic absolut, gratuït, de la sanitat, garantit, però les
fórmules de gestió són fórmules de gestió que poden passar
per sistemes de dret privat o per sistemes mixtos, i prohibida
la privatització. 

L’ensenyament a dues velocitats és una cosa que podrem
discutir probablement l’any 98. Quant a la normalització
lingüística, la promesa no és altra que fer complir la Llei de
normalització lingüística que va aprovar aquest parlament,
i és una cosa que defensam perquè és al nostre programa
electoral, que complim, i que els joves complirem, però, no
hi ha cap dubte, amb la competència d’educació i amb la
potestat d’establir el decret de mínims d’ensenyament en
llengua catalana, naturalment que hi tenim més possibilitats,
naturalment que l’educació, la competència en educació,
serà un punt d’inflexió per aconseguir aquesta defensa de la
nostra llengua. 

I el Pla d’igualtat de la dona, crec que és un pla sobre el
qual tendrem ocasió de debatre aquí, però és un pla que
afecta també aquells colAlectius que no tenen igualtat
d’oportunitats per competir, per accedir a la resta de drets
que tenen els ciutadans. Crec que és un pla ben elaborat, és
un pla ambició i amb unes dotacions econòmiques, que
aquest govern complirà. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de contrarèplica,
Sr. Grosske té vostè la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sr. Matas, intentaré seguir l’ordre de la seva replica i
contrareplicar a allò que m’ha replicat, a més, jo no tenc el
recurs de la contrarèplica sense resposta, que és quan
s’introdueixen els elements que ja no es poden discutir per
part de l’altre. 

(...) institucionals, quan he dit això no volia dir que (...)
condicions, que les cariàtides hagin de caure damunt
aquesta cambra, (...) institucional des del punt de vista que
el seu grup parlamentari és un grup parlamentari amb
dificultats i, per tant, el seu govern és un govern amb
dificultats, a nivell institucional, que és un retall de premsa
de fa cinc dies. Dos diputats del seu grup “mantendrán sus
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escaños si el PP los expulsa”. Quan d’un grup parlamentari es
diuen aquestes coses a la premsa, el Govern està en una situació
de feblesa institucional, és una qüestió objectiva, no ho dic per
(...), és que és veritat. 

Sobre el tema del territori, si és patrimoni 1 totes aquestes
qüestions. Efectivament, el territori es pot considerar un
patrimoni, perfecte, i de fet quan es compra una finca, dins (...)
del Govern, s’incorpora a patrimoni, però el que jo he volgut dir
és que no és com el patrimoni cultural, com un moment, etc., és
una cosa que té una relació estretíssima amb el tema del model
de creixement econòmic i amb el model de desenvolupament
econòmic, ve absolutament determinat per això, i les polítiques
territorials estan condicionades per les econòmiques i viceversa;
per tant, no es pot parlar d’una política territorial en el tracte i
distinta de la política econòmica, perquè si posam en marxa,
implementam i alimentam determinades polítiques
econòmiques, això tendrà una traducció directa i immediata en
el territori, i tendrem territori consumit o territori preservat,
territori dilapidat o territori conservat, hi insistesc. Això és així,
no veure-ho així jo crec que no és en absolut correcte.

I jo insistesc que vostè em remet a les directrius d’ordenació
territorial, bé, però comprendrà que no pot ser, comprendrà que
no pot ser. Vostès han aprovat ja un munt de plans sectorials
com a mecanisme excepcional fora de l’aprovació de les
directrius d’ordenació territorial; han fet i han desfet; han
aprovat ports esportius i un munt de coses prescindint de les
directrius d’ordenació territorial, i quan se’ls crida l’atenció
sobre un aspecte tan estratègic i fonamental com (...) tranquil,
que ara amb les directrius ho aprovarem. Home, és difícil
pensar que això sigui raonable o que sigui acceptable, perquè,
de fet, el que està passant és que s’aproven els projectes
urbanístics dia a dia, jo ho veig a la Comissió insular
d’urbanisme, que si tal, que si Cala Petita, etc., i a vegades
s’han d’arbitrar mecanismes excepcionals perquè la
monstruositat és tan enorme com en el cas des Canons, que
vostès mateixos des del Govern han de dir: “venim disposats a
colAlaborar perquè no es faci aquest doi absolut”. Estan
planificats i a punt d’executar-se dois absoluts en aquesta
comunitat i no es pot remetre a les directrius d’ordenació
territorial com si fos una qüestió de tràmit administratiu. Casos
concrets, el cas de Calvià, on un ajuntament ha tengut la
sensatesa de veure que tenia dois dins la seva planificació
territorial i urbanística, i aquest ajuntament ha pres la iniciativa
de desclassificar un munt de terrenys i un munt d’actuacions
urbanístiques, etc., i el seu partit i la seva agrupació, perquè
crec que vostè és de l’agrupació del PP de Calvià, s’oposa a
aquesta política de desclassificació, la qual cosa no em diu res
de bo sobre quins seran els seus criteris a l’hora d’elaborar les
directrius d’ordenació territorial en aquesta matèria. Vostès
mantenen una llei de camps de golf que és com és i mantenen
una política general i quotidiana que funciona en una
determinada direcció, i no em poden remetre a les directrius
d’ordenació territorial com qui diu “ja ho arreglarem”, no, el
territori s’està fent malbé ara mateix, i la disciplina urbanística
Sr. Matas, efectivament, és competència municipal,
competència municipal pèssimament exercida pels municipis de
tots els colors polítics, perquè tots tenen por a enfrontar-se als
veïnats, i de fet, més d’un municipi ja reclama que li llevin del
damunt aquesta feixuga càrrega, ja ho demanen a crits “llevau-
nos aquesta competència, perquè no ens veim amb coratge si
tenim mitjans per fer disciplina urbanística”, i si jo fos del
Govern ja hauria arbitrat organisme, mecanisme, perquè aquesta
competència pogués ser exercida per un organisme

supramunicipal que ho fes amb garantia de solvència, però
no s’hi fa res, i és per això que no ve la Llei de sòl rústic
aquí, perquè no es volen enfrontar amb qui té no sé quants
de mils de metres i té les expectatives de vendre’ls a un
alemany, i si es fa no sé que a la Llei de sol rústic, llavors
no ho podrà fer, i com que no s’hi volen posar malament,
vostès deixen fer, és un laissez faire, laissez passer
extraordinàriament nociu, Sr. Matas, a efectes territorials.

I en ferrocarrils, és ver que han millorat la xarxa i les
estacions, etc., però allò del estudis per ampliar... no m’ho
crec, perquè si vostès tenguessin realment interès a
potenciar això, ho potenciarien amb caràcter prioritari.

I el tema de les carreteres, jo no dic si l’Estat hi ha
d’invertir o no hi ha d’invertir. Efectivament, hi patim una
situació de discriminació respecte de Canàries, on l’han
patida fins ara, però no em contesta a allò que he dit, aquí
no tenim un problema de seguretat de carreteres i no hem
reconegut que gastam la meitat del que hi hauríem de gastar
en manteniment?, i no és ver que no són les carreteres més
ràpides les més segures?, no va dir aquí el Sr. Balanzat en
una darrera intervenció que a la carretera Deià-Sóller no es
matava ningú des de 1980? No és un problema de fer-hi vies
ràpides perquè la gent no es mati, és un problema de fer-hi
carreteres segures i ben mantengudes, ben senyalitzades,
etc., no és fa un esforç en aquest sentit i es va ... , on es va?
A satisfer la demanda comprensible de jo vull la carretera,
jo vull no sé que i jo vull no sé que més que fan els diferents
ajuntaments, i es renuncia una vegada més a una
planificació seriosa en aquest tema. I aquesta illa de
Mallorca nostra, per exemple, Sr. Matas, no necessita
l’autopista a Manacor, no la necessita, això és un altre bolo
com una casa; la gent ha d’anar a Manacor amb més
tranquilAlitat, de forma més segura i més ràpida, i això es pot
fer amb una reforma de la carretera, fugint de l’interior de
nuclis urbans, si és necessari obrint dobles carrils on siguin
necessaris, rotondes, el que sigui, sense l’impacte brutal d’
una autopista de nou traçat d’aquí a Manacor, això no té
sentit, Sr. Matas, i no ho justifica l’estalvi de cinc minuts o
de set minuts o de vuit minuts ... Jo tenc una pregunta sobre
això a la conselleria des de fa dos anys i no me la contesten.
( ... ) disset o divuit minuts que faran entre el que seria una
reforma coherent d’aquesta carretera i l’autopista que vostès
volen fer, que serà d’una inversió brutal, en termes
econòmics.
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Vostès no contesten ( ... ) en aquesta rèplica, cadascú
contesta el que vol, per tant, d’allò que no ha agradat, se’n
prescindeix i punt.

Parlam de models -i després contestaré a la grolleria que
m’ha dit-, jo li he plantejat una cosa que és molt forta, que la hi
ha adreçada, a vostè, fa uns mesos una entitat com és Foment de
Turisme, la majoria dels membres de la qual no estan afiliats a
Esquerra Unida, per si algú en té algun dubte, i que diu coses
molt fortes sobre aquesta matèria; em parla de moratòria
urbanística, em parla que veu amb prevenció el futur, del futur
que vostè diu que vol donar als seus fills són ells qui diuen que
el veuen amenaçat per aquest model de creixement, i vostè no
em contesta sobre això ni és sensible a aquest tema, opina que
tot va fantàsticament bé, idò, som molts, alguns de dretes i
alguns d’esquerres, que opinam que no tot va absolutament bé.

La política industrial, bé, jo crec que és més clar que l’aigua,
és a dir, no sé si vostè farà una altra cosa a partir d’ara, però la
política industrial que vostès han fet no era una política
industrial objectiva, rigorosa, de suport al sector públic a canvi
de major competitivitat i major creació de nombre de llocs de
feina, sinó que ha estat una cosa clientelar i absurda, i això ha
estat la pràctica de la societat balear Capital Risc i això ha estat
la pràctica de Foment industrial. Si ara han de fer una altra cosa,
n’estarem satisfetíssims, però això ha estat la practica, això ha
estat el que realment s’ha fet, lo realmente existente es esto. Si a
partir d’ara es fa una altra cosa, serem els primers a ( ... ). 

Sobre el tema de l’atur, no m’agradaria començar aquí una
disputa sobre allò de la botella mig plena o mig buida, que hi
tenim aturats em preocupa molt, però d’altres en tenen més, vull
dir que jo també estic molt content que n’hi tenguem manco que
a una altra banda, però el problema és que hi tenim el que hi
tenim, i hi tenim un índex d’atur no fantàstic, europeu, hi
insistesc, vostè diu que li preocupa molt perquè, efectivament,
a tot Europa preocupa molt, hi tenim un índex d’atur que va per
això del 9% i tal, i no comencem a estirar les xifres, jo no sé si
a un període determinat, no sé quin mes de no sé quin any, aquí
es varen crear el 25% dels llocs de feina de tot l’Estat, no ho sé,
no m’interessa excessivament, m’interessa: una, que hi tenim un
índex d’atur que és molt semblant a la mitjana europea; dos, que
hi tenim una colAlocació de molt baixa qualitat quant a
estabilitat, i tres, que hi tenim una colAlocació de molt baixa
qualitat quant a qualificació i retribució. Em preocupa molt que
jo que som un cuarentón recent estrenat venc d’una ... , de fa 20,
25 anys, que fer feina significava poder-se, hi estava
absolutament equiparat, sostenir i fins i tot poder sostenir una
família, aquest era el concepte de fer feina, ara no basta amb
això, ara fas feina i per poder viure has de comptar amb la
pensió de papà, amb no sé què, amb el contracte precari del
germà, per que si no, no se’n surt el personal, i és una situació
de degradació de la gent assalariada, dels treballadors i
treballadores d’aquesta comunitat Autònoma, els quals ens
preocupen extraordinàriament. Insistesc que vostès no tenen els
instruments per arreglar-ho d’una manera definitiva i completa

amb les competències que tenen, però sí que han de ser
sensibles i no han de fer massa estirament de coses 

No hem de fer aquesta comparació desagradable de dir
“Bé, bé, tu guanyes 100.000 pessetes però almanco tens
feina”, són comparacions desagradables, a Malàisia tenen
molta feina, Sr. Matas, 14, 15 i 16 hores de feina, però no
viuen massa bé a Malàisia; no facem aquest tipus de
comparacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Analitzem la situació tal com és i punt final. 

El model sanitari que vostès proposen, Sr. Matas. No hi
haurà privatitzacions, per tant, no faran cas del Sr. Barea,
n’estic molt content, però si vostès fan un sistema de
concert pel qual una entitat privada concertada que presti
serveis dins el servei públic de salut vegi condicionats el seu
concert i la seva subvenció al fet que hi hagi criteris de
rendibilitat en la seva gestió sanitària, prestarà un servei
sanitari pitjor a la gent que estigui acollida en aquest centre,
ho farà, perquè, si no, no li sortiran els números ( ... ), el no
sé què i no sé que més, prestarà pitjor servei sanitari, i per
això es fa, Sr. Matas, perquè es gasti menys en sanitat,
perquè la sanitat pública, només mirant la salut i no mirant
el pressupost, és una sanitat molt cara. 

I li contest al final el tema de la grolleria. El model
econòmic i el model territorial no els tenc assajats enlloc, no
m’identific amb cap experiència predeterminada ni
m’importa en excés que sigui així, ni fa falta, perquè, a més,
els models polítics no són una espècie de plantilles que es
puguin traslladar d’una banda a l’altra, però jo no he comès
la grolleria de dir-li que assajos de polítiques neoliberals,
dels quals vostè està molt orgullós, s’han fet amb molta
puresa neoliberal per llicenciats en Harvard, molt amb el
Milton Freddman baix del braç, a Xile i a Argentina quan les
dictadures, això és així; l’aplicació de models neoliberals
purs en molts d’aspectes s’han fet sota aquestes dictadures,
però, lògicament, seria un abús per la meva banda i una
grolleria que no pens fer, desacreditar una política
neoliberal com una concepció neolibral de l’economia
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apelAlant a aquests exemples. Jo li agrairia que vostè no ho fes
a la recíproca, perquè no em sembla ni elegant ni correcte.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, per tancar la
qüestió, té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Seguint les seves
instruccions, Sr. President, perdó si m’he deixat qualque cosa,
no era de manera intencionada, intentaré passar-les, que m’he
deixat qualque cosa, no he tengut temps.

Quant a a110 de Foment de Turisme, jo no he fet cap
interpretació, perquè és una cosa que no diu Foment de Turisme
tot sol, ho diu el Partit Popular en el seu programa i ho hem dit
en infinitat d’ocasions, jo crec que això és indiscutible, és un
missatge que hem llançat, que hem escrit, que hem propugnat
en infinitat d’ocasions, però no és ni tan sols un patrimoni ni de
Foment de Turisme, ni seu ni nostre, amb això tothom està
d’acord, no podem consumir territori, amb això tothom està
d’acord, ja està consensuat, jo crec que no fa falta incidir-hi,
(...) no existeix l’acord aquí, fonamental, dins la societat,
aprofitem aquest acord, no hi ha cap 
problema. 

Del cul de sac de les autonomies del 143 no només hem fet
grans passes per sortir-ne, sinó que, amés, tenim el propòsit de
sortir-ne cap a un reconeixement de l’autonomia històrica, i hi
hem fet moltes passes, les que he assenyalat abans ho són, i és
la nostra intenció. 

El 0,7%. Mantenc el compromís de, en aquesta legislatura,
donar el 0,7% per al Tercer Món, però a més amb programes
ben dissenyats que, efectivament, arribin als objectius que
s’estudien, s’analitzen i es plantegen. 

A nosaltres també ens preocupa molt, i vull que això quedi
ben clar, el tema de l’atur, és que ho he repetit i no voldria que
quedàs la més mínima sospita de dubte. Mentre hi hagi un sol
aturat en aquesta comunitat Autònoma, l’Administració tendrà
com a prioritat fonamental que aquest aturat tengui feina, feina,
i per a això desenvolupam una política de fomentar l’economia
competitiva, productiva, el pacte de l’ocupació, el foment de
l’ocupació, i també ens preocupen les condicions dels aturats,
simplement he mencionat que és una diferent discussió la que
es pot plantejar dins aquests termes a un lloc on hi ha el 30%
d’aturats, però vostè ja m’ha fet el reconeixement. Vostè ha
pujat aquí i diu “Oblidem Espanya, accept comparar-me amb
Europa”, ja ens va bé, ja ens va bé comparar-nos amb Europa,

perfecte. Estam a nivells europeus, i aquest és l’actiu, que
ens podem comparar amb Europa i no amb Espanya, i
aquest és un patrimoni important d’aquesta política. 

Tampoc vull que no en quedi cap dubte, vull que quedi
clar que nosaltres si que defensam l’autopista a Manacor i
que aquest govern sí que farà l’autopista a Manacor, i aquest
govern sí que millorarà les infraestructures viàries
d’aquestes illes, i aquest govern sí que es compromet que hi
hagi una xarxa viària d’autopista fins Manacor per la
comarca de Llevant, i la farem. Em sap greu no estar
d’acord amb vostè. 

Allò de la sanitat és un judici de valor, és la famosa
dicotomia quan estudiàvem, aquell a d’eficàcia versus
eficiència, almanco, i una cosa és l’eficàcia i l’altra
l’eficiència, naturalment. Què hi té a veure? Es poden
prestar bons serveis públics o millors amb una correcta
assignació de recursos, naturalment, i aquest és l’origen de
l’incentiu que té el model de dret privat aplicat a un servei
públic, naturalment.

No el volia molestar amb allò del model neoliberal, jo
crec que no és el cas tampoc d’Argentina, de Xile, home, jo
crec que Milton Freedman va fer una volta per allà, però,
escolti’m, crec que hi ha economies en el món, com
l’americana, per exemple, que tenen un model bastant més
tipificat com a neoliberal, econòmicament parlant. 

I no vull deixar de parlar de la crisi, sobre la qual tampoc
no he tengut temps, de la crisi i d’aquest missatge seu de
corrupció, ni d’aquest missatge seu de passar pàgina, ni de
les comissions d’investigació. Jo pens que la corrupció no
té color, jo pens que la corrupció no és una qüestió ni del
Partit Popular ni del Partit Socialista, no és tan sols una
qüestió exclusiva de polítics, es un problema de persones a
tot arreu. Ser correcte amb un mateix o amb els principis,
amb les ideologies, amb els valors, fins i tot potser no tengui
ni vinculació a un nivell social, però el que no es pot fer és
fer plantejaments d’aquestes característiques i després, quan
es fa aquest enrenou, i aquí vostè parla de construccions
ilAlegals, es troba amb un membre destacat del seu partit,
que està a l’Ajuntament de Palma, que fa una obra ilAlegal
i no li passa res, i no li ha passat res. No es pot parlar
d’aquestes qüestions quan el partit que més enrenou feia,
almanco a la passada legislatura, en aquesta no li convé tant,
contra el transfuguisme, va governar en el primer
ajuntament turístic d’aquestes illes amb un vot d’un
trànsfuga; un altre partit ha guanyat una batlia propera
també amb un vot d’un trànsfuga, i després tothom surt aquí
de forma valent a pregonar que no es pot passar pàgina, que
no s’ha passat pàgina fins i tot fa uns dies es va produir una
escissió a un partit d’esquerres, també d’aquestes illes, on
tots els diputats es duen els seus càrrecs, de la qual cosa,
almanco abans, l’esquerra deia que no li semblava correcte.
No és el mateix Arnau que mestre Arnau. 
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Jo deman respecte institucional, respecte democràtic, deman
respecte per a un estat de dret, per a un estat de dret que defensa
la divisió dels poders, per a un estat de dret que defensa l’estat
democràtic, deman respecte per a les decisions i per a la labor
deis jutges i del per judicial, independència, garantia d’aquesta
independència, no deman que de forma intencionada o de forma
desintencionada, no ho sé, algú vol fer judicis paralAlels, algú
vol intoxicar la independència i la llibertat d’aquesta divisió de
poders llançant missatges de comissions paralAleles que no tenen
altra intenció ni altre contingut que intentar impedir la llibertat
de l’actuació d’aquesta divisió de poders, que no tenen altre
objecte que intentar fer aquest judici públic, paralAlel abans que
els únics, els únics que tenen potestat, els únics que tenen dret
per fer-ho, ho facin, que no som nosaltres, no és ningú d’aquí,
són ells que ho han de fer. I crec que de vegades sense intenció,
però de vegades aquests plantejaments permanents provoquen
una certa, no tan sols crispació, sinó també provoquen una certa
desestabilització que no crec que sigui ni bona ni positiva per a
ningú.

Vull acabar fent una alAlusió a l’exemple que vostè posava
de Calvià, i faré menció a un exemple, vostè diu que a Calvià,
ara, des que governa en coalició amb Esquerra Unida, ha
canviat, ara ja és una altra cosa, ara ja no és el municipi més
expansionista, urbanísticament, de totes les Illes Balears, amb
diferència, ara ja no és això.  I jo li dic que al diccionari podem
posar a partir d’ara una nova paraula: “urbanización ecológica”,
ho dic en foraster perquè ell ho diu en foraster, aquest senyor,
vaja, urbanización ecológica, dícese d’aquella urbanització que
es fa en un municipi que no és del PP. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, conclòs idò, aquest torn ... 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

... s’aixeca la sessió que recomençarà a les cinc i mitja.
Gràcies. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sr. President, és una consideració d’ordre, la puc fer o no,
no?, no puc fer una consideració d’ordre? Ja li demanaré més
tard, eh?
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