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EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Continuam el
debat de l’estat de la Comunitat Autònoma amb la intervenció
dels diferents grups parlamentaris. En aquest moment, toca el
torn al Grup Parlamentari PSM. Sí, Sr. Grosske, per què em
demana la paraula? 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sí, per una qüestió d’ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Especifiqui vostè aquesta qüestió. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sí, és un tema que va sortir una vegada ja a la Junta de
Portaveus, i és relatiu al decurs d’aquest tipus de debat, en
aquest tipus de debat estan taxades les intervencions de rèplica
i contrarèplica, i jo crec que és l’esperit i la lletra del Reglament
que aquests torns de rèplica i contrarèplica han de servir per
aprofundir en els temes del debat, per a mi i per al nostre grup,
és una perversió de la interpretació del Reglament introduir a la
darrera intervenció, quan no hi ha possibilitat de resposta per
part de l’altre grup, introduir elements nous i fins i tot elements
personals que afecten persones que ni tan sols són aquí per
utilitzar un torn d’alAlusions. Per tant, jo pregaria a la Mesa que
tengués en compte aquesta qüestió, perquè o ho arregla la Mesa,
moderant les persones que tenen dret pel Reglament a tancar el
debat o ho arreglarem els grups parlamentaris per una altra via,
pujant el to del debat des de la primera intervenció. Jo crec que
el raonable i bo per a aquest parlament seria que la Mesa
procuràs que les persones que tanquen el debat ho fessin
d’acord amb l'esperit i la lletra del Reglament d’aquesta
Cambra. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència li vol dir,
amb tota sinceritat, que ha estat generosa a concedir aquest tom
d’ordre, perquè l’article 72 del Reglament diu ben clar que en
qualsevol estat del debat un diputat podrà demanar l’observança
del Reglament, a aquest efecte haurà d’esmentar l’article o els
articles l’aplicació dels quals es reclami, i que no hi podrà
haver, per aquest motiu, cap debat i s’haurà d’acatar la resolució
que la Presidència adopti a la vista de l’alAlegació feta. Els
debats, i concretament aquest, el debat de l’estat de la
Comunitat Autònoma és un debat perfectament reglat pel nostre
reglament, en el qual se substancia primer amb una intervenció
del president de la Comunitat, que obre el tema i fa un discurs
argumental i que després els diferents portaveus tenen el seu
torn de rèplica amb els arguments que creguin convenients, i
aquesta presidència, com ha estat norma sempre, no solament
no limita el debat als temes apuntats pel president de la
Comunitat Autònoma a la primera intervenció, sinó que deixa
oberta qualsevol altra interpretació que puguin fer els diputats,
i vostè haurà notat que aquesta presidència no ha retirat la
paraula a cap diputat, independentment de temes que han sortit
aquí que potser es podria interpretar per altres motius que no
venien al cas d’aquest debato. Per tant, aquesta presidència
interpreta que el Reglament i l’aplicació d’aquest en aquest
debat, és del tot correcta, i el que sí deman és que se cenyeixin
al màxim en el contingut del debat en si, perquè si no, si hem de
donar la interpretació d’aquest reglament a tots i cadascun dels
diputats, cadascú interpretaria el Reglament a la seva manera i
no seria ni més bona ni més dolenta que la interpretació que
pogués fer la Presidència del Parlament. El Reglament també
estableix que en darrera instància qui interpreta el Reglament en
cas de dubte, és la Presidència, i que els diputats hauran

d’acatar aquesta interpretació, independentment que s’hi
estigui d’acord o no. Moltes gràcies. 

Senyor portaveu del Grup Parlamentari PSM, té vostè la
paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Fa
un any i quatre mesos que se celebraren les eleccions
municipals i autonòmiques a les Illes Balears, durant aquest
temps hem tengut tres debats d’investidura i dos debats,
amb el d’avui, de política general; amb setze mesos haurem
debatut per pa i per sal, amb tres presidents distints, la
política que pensa impulsar el Partit Popular, la veritat és
que els diputats ja ens sabem de memòria el programa
electoral del PP. 

Ahir, el Sr. Matas, ens en va llegir la cinquena versió en
aquesta legislatura, per desgràcia, però, les propostes
polítiques que vostè va fer, al nostre judici, ni analitzen
correctament els problemes d’aquestes i!les i, en
conseqüència, no plantegen les solucions adequades. Avui,
des del nostre punt de vista, els ciutadans de les Illes
Balears tenen dos problemes fonamentals, dos problemes
polítics fonamentals, dels quals se’n poden derivar molts
d’altres que nosaltres consideram menors. El primer
problema és el propi Partit Popular de les Illes Balears, el
segon problema és el centralisme. 

No donaré motius al president perqué em cridi l’atenció,
a pesar que el debat sembla que va lliure, per entrar en
problemes interns del Partit Popular, només entraré en les
repercussions negatives que la crisi del Partit Popular
provoca en les institucions de Balears. Ens és indiferent si
han guanyat el congrés del Partit Popular els canyellistes o
els vergeristes, poc ens importa als altres partits polítics,
l’únic que ens ha de preocupar és si el Govern balear
canviarà radicalment la manera de fer política i si el
Parlament, amb majoria absoluta del Partit Popular,
permetrà que l'oposició compleixi una de les seves funcions
principals: el control del Govern, encara que sigui amb
mesures extremes com és la creació de comissions
d’investigació. 
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Per desgràcia, però, després del congrés del Partit Popular,
ja hem tengut ocasió de comprovar com les coses poc han
canviat, i no podien canviar perquè el problema del Partit
Popular no és un problema ideològic, ni tan sols és un problema
de persones, exclusivament, el problema del Partit Popular de
Balears, i, per tant, de la majoria de ciutadans, és que aquest
partit s’ha edificat sobre uns fonaments de corrupció, vet aquí
el mal: la corrupció. La corrupció és un corc que podreix els
mateixos ciments de la democràcia perquè fa caure en descrèdit
totes les institucions i tots els servidors públics, així ho va
denunciar el Partit Popular a nivell d’estat, i això li va permetre
guanyar unes eleccions, però mentrestant aquí, la corrupció és
pràctica quotidiana que distorsiona el funcionament de les
institucions i el debat polític, una setmana sí i l’altra també, ens
hem de dedicar a túnels de Sóller, cobraments de comissions,
intents de suborn a Calvià, Bon Sossec, Fundació Illes Balears,
Yanko, compra de la Conselleria d’Agricultura, Sefobasa,
subvencions agrícoles que podríem afegir a altres temps, Zeus
y Torcal, Can Salas, Cala Mondragó i uns punts suspensius ...

Avui, la gent del carrer està entre perplexa i indignada, però
els que duim anys en política i hem vist com el Sr. Cañellas
aixecava aquest petit imperi que era el Partit Popular, sabem
que tos aquests noms només són la corrupció en minúscula,
però que la corrupció en majúscula és el mateix Partit Popular,
un partit impregnat de corrupció que ha crescut alimentat per la
corrupció. La gran corrupció són els centenars, milers de petits
casos de corrupció diaris, decisions polítiques preses únicament
en funció del manteniment del poder, del benefici personal o
econòmic, ha estat i és una practica d ‘anys d ‘amoralitat
política que ha impregnat la nostra societat, ha estat i és un estil
de fer política que estimula la submissió als que comanden, el
servilisme de la nostra societat. I això és el que no ha arreglat
ni ha intentat arreglar el congrés del Partit Popular. 

Sr. Matas, vostè fa molt bé de voler deixar el passat, però el
passat no el deixa a vostè. Com pot rompre amb el passat?, com
pot mirar cap al futur amb independència, com pot convèncer
la societat que les seves decisions només defensen els interessos
generals per damunt dels particulars si el Grup Parlamentari
Popular està presidit pel major despatx d’influències de les Illes
Balears? Per tot això, avui, el Govern balear i el Partit Popular
han perdut credibilitat. I de credibilitat se n’ha de tenir molta
per pujar a aquesta tribuna i dir mentider a un diputat i
demanar-li que es retracti. Sr, Matas, jo no vaig acusar el sector
turístic de provocar la crisi del Partit Popular, vaig acusar
alguns mal anomenats empresaris turístics, especuladors del
territori, de provocar la caiguda del Sr. Soler per por a perdre
influència al Govern. I torn a ser dalt d’aquesta tribuna i no
rectific, em ratifico. I em ratific, entre d’altres coses, perquè
ahir mateix el propi Sr. Soler em va donar la raó quan va
reconèixer que precisament havia caigut del Govern per aquests
dos motius que jo he esmentat.

Miri, és precisament el sector turístic, els empresaris
turístics representats per la Federació d’Hostaleria, pel
Foment de Turisme, qui avui ens demanen a les institucions,
públicament, mesures polítiques per fer front a dos
problemes fonamentals que amenacen el sector: la
degradació del territori i la qualitat de l’oferta turística. Però
la realitat és que la manca d’ordenació del territori que ahir
vostè va prometre una vegada més, per enèsima vegada,
permet, aquesta manca d’ordenació, que els ajuntaments,
sobretot els ajuntaments governats pel Partit Popular,
continuïn impulsant grans projectes urbanístics amb un
increment de places turístiques considerable. Per mostra, les
dues darreres grans urbanitzacions que avui es tramiten, la
Talaiola supera el nucli urbà de Santanyí, el Pujol ocupa
més territori que s’Alqueria Blanca i els Llombards junts.
Aquests són els fets que contradiuen les seves belles
paraules d’ahir. Ens deia: "el Govern considera que un deIs
patrimonis més fonamentals que tenim és l’extraordinària
qualitat del nostre medi ambient, del nostre paisatge i de la
major part dels nostres pobles, un poble que estima ca se va
- deia- ha de protegir les platges del sud de Menorca, ha de
reconstruir Dalt Vila a Eivissa i ha de preservar l’estil de
Deià o de Sóller". Belles paraules, sí senyors. I les Salines
d’Eivissa i Formentera?, i la Serra de Tramuntana, Sr.
Matas? Les espectaculars marjades de Banyalbufar, aquells
costers, plens d’alzines i pinars? No els ha de protegir, un
poble que estima ca seva? 

Sr. Matas, vostè és l’única persona que ha criticat
públicament l‘Ajuntament de Banyalbufar per impedir la
parcelAlació de Son Bunyola, per impedir la construcció de
vint-i-quatre xalets dins un espai natural protegit. Una
iniciativa valenta i exemplar d’un petit ajuntament de
Mallorca que s’ha enfrontat a una poderosa multinacional
per protegir el terme municipal més bell i més conegut de
tot Mallorca, una iniciativa que ha merescut elogis de tota
la premsa europea i de centenars de persones de tot el món
que han enviat telegrames i cartes de felicitació a
l’Ajuntament de Banyalbufar. Només s’ha sentit una veu
crítica: la del president de les Illes Balears. 

Sr. Matas, és que ni la Serra de Tramuntana hem de
respectar? Milionaris i doblers per comprar i per edificar els
racons més bells de Mallorca en sobren, n’hi ha per tot el
món, és que ho hem de vendre i urbanitzar tot, fins i tot el
paradís de Banyalbufar o d’Estellencs? És aquest el seu
projecte, és aquest el seu model, Sr. Matas? 

La segona qüestió que avui preocupa el sector turístic és
la qualitat de l’oferta lligada a l’excés de l’oferta, però que,
a rnés, darrerament està afectada d‘una manera negativa per
noves activitats que no estan regulades i ofereixen un
producte nociu i sovint al marge de la legalitat, són l’oferta
del tot inclòs, però sobretot la multi propietat, el time
sharing, és a dir la venda d’un mateix apartament a distints
propietaris per un temps parcial. Aquesta activitat no està
regulada ni controlada a Balears, i es comercialitza amb
unes pràctiques de venda molt agressives; el resultat és que
ja s’han posat centenars de denúncies als consolats amb la
passivitat de la Conselleria de Turisme. Ahir, vostè va
prometre regular aquesta activitat, permeti’m que ho dubti,
perquè, com ha d’actuar la Conselleria de Turisme amb
llibertat si l’assessor de la majoria de societats que
practiquen el time sharing és el president del Grup
Parlamentari Popular?, com pot sancionar el Govern
aquestes empreses tan ben assessorades?, com ha de
perseguir aquestes societats si fins i tot les subvenciona? 6
milions de pessetes a una societat assessorada pel Sr.
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Cañellas. Ho veu, Sr. Matas, com és presoner de les
influències? Aquests són els grups de pressió que jo denunciava
quan hi va haver l’anterior crisi al Partit Popular, i no són cap
invent maniqueu, tenen cara i ulls, la cara i els ulls que vostè
veurà ben de prop només que es giri darrera, i no va per vostè,
Sr. Marí. 

(Remor de veus) 

Un altre sector que demana auxili en temes molt concrets és
el comerç, però amb una temàtica que afecta tots els sectors
econòmics. Amb moltes dificultats els petits comerciants
resisteixen la competència de les grans superfícies comercials,
la majoria, hem de reconèixer, implantades gràcies a un
tractament de favor de les administracions públiques, però a les
dificultats, darrerament, no darrerament, des de fa uns anys, se
n‘hi ha afegit una altra de complementària, una activitat ilAlegal,
els "manteros", que actuen amb una total impunitat, falsifiquen
productes mallorquins, roben els clients a les empreses de
transport regular, enganyen els turistes amb un producte infecte,
i suposen una competència deslleial per al comerç, per a la
indústria, per al turisme. Les principals empreses, la majoria de
capital estranger, estan perfectament localitzades i denunciades
reiteradament, li puc mostrar la publicitat que editen amb adreça
i número de telèfon, i que ha fet el Govern davant les
denúncies? Res. I que fa algun ajuntament presidit per un
destacat càrrec públic del Partit Popular? Tolerar i emparar una
ilAlegalitat urbanística d’aquestes empreses, de la seu central
d’aquestes empreses per afavorir aquestes activitats. 

Sr. Matas, ja pot fer plans Mirall com el que ens anunciava
ahir, per embellir les poblacions no fan falta plans Mirall, el que
necessitam són unes ciutats, unes ciutats vives, amb activitat
comercial al carrer, perquè si no, seran ciutats mortes,
insegures, degradades. I esperem que no es consumi aquest
projecte d’una nova gran superfície, de l’oci, que li diuen,
d’empreses, de cinemes i restaurants, projectada a Marratxí
perquè encara contribuiria a llevar vida a les ciutats, a llevar
vida a Palma, una ciutat mediterrània ha d’oferir comerç,
entreteniment, gastronomia, cultura, que convidi els ciutadans
i visitants a fer vida de carrer, a passejar, a comprar, a
relacionar-se, gaudint d’un clima tan generós. 

Però, on és doblement immoral el tràfic d’influències és al
sector primari. Que les ajudes a una agricultura agonitzant
serveixin per enriquir a uns pocs, això ja no té nom. Empreses
públiques com Sefobasa, hem vist que feien feina per càrrecs
del Partit Popular, colAlaborant fins i tot a la campanya electoral
del PP, l’empresa pública Semilla dins aquesta economia tan
liberal, al final fa la competència a les cooperatives agràries,
perquè llavors em diguin que els pagesos són individualistes i
no se saber associar. Més de la meitat de subvencions per a
reforestació han estat tramitades per una empresa participada
per un soci del Sr. Cañellas, per empresaris rnonopolistes del
sector, amb funcionaris de la Conselleria d’Agricultura
tramitant els expedients; i finalment la compra d ‘un edifici per
un preu exorbitant amb les corresponents comissions als amics
de torn. 

Tot això ens serveix per treure unes conclusions. Vostè,
Sr. Matas, aprofita totes les ocasions per expressar la seva
fe a l’empresa privada, i està molt bé, jo crec que tots
confiam en l’empresa privada sense renegar d‘uns serveis
públics dignes. Ahir mateix es va recrear en aquest
concepte, però, des del Govern no és fidel als principis
liberals que tant diu defensar, perquè amb el favoritisme,
amb el tràfic d’influències, amb les subvencions
discrecionals vulnera les regles del mercat, vostès no fixen
les regles de joc, com va dir ahir que el Govern fixava les
regles de joc, vostès vulneren les regles del joc dificultant
la lliure competència. Avui no tots els empresaris,
treballadors autònoms o pagesos tenen les mateixes
oportunitats en aquesta terra, mentre uns tenguin accés a les
subvencions i altres no, mentre uns paguin imposts i altres
no, mentre uns siguin legals i altres no, no existirà la lliure
competència ni el lliure mercat. El PP de Balears ha estat i
és un partit descaradament intervencionista, però sense la
planificació que justificaria l’intervencionisme. Vostè no es
cansa d’alabar la iniciativa empresarial, però la política del
Partit Popular també ha introduït al món empresarial la
cultura de la subvenció. 

Ahir va citar una frase genial que ha repetit el Sr.
Grosske avui matí, però perdoni que hi vulgui insistir, "el
nostre primer patrimoni és que un senyor que avui té un bar,
o una fusteria, si no se’n surt tanca, pateix, ho passa
malament i d‘aquí a quinze dies torna a obrir ", i afegeix,
"aquí no tenim un poble que espera el mannà del Govern”.
No, efectivament, no ha arribat el mannà del Govern al
centenar de petits botiguers, industrials, sabaters, fusters que
han hagut de tancar tots aquests anys, a la microempresa
que és la base de la nostra estructura productiva, no els ha
arribat el mannà. I què deuen pensar tots aquests petits
empresaris que han tancat portes i segurament molts d’ells
no les han pogut tornar a obrir? Què deuen pensar del
mannà que ha arribat a Yanko, del mannà que ha arribat a
Bon Sossec, del mana que ha arribat a les empreses de time
sharing, assessorades pel Sr. Gabriel Cañellas? Què deuen
pensar? 

Però hi ha un lloc on hauria d’intervenir decididament el
Govern i segueix una política de deixar fer que és el tema de
la normalització lingüística. Sí, molt bones paraules, ahir,
però jo, és que fa temps, fa anys que tenc ganes de fer una
pregunta, ens pot explicar per què en parlar de
normalització lingüística a darrere sempre hi han d’afegir
"però, alerta, a la confrontació social"? Per què en parlar de
llengua sempre ens han d’amenaçar amb enfronta- ments?
Sr. Matas, som un poble pacífic, només deu ser dins el Partit
Popular que existeixen enfrontaments per temes lingüístics;
els altres partits tenim ben assumit que és bo per als nostres
fills que surtin de les escoles coneixent perfectament els dos
idiomes oficials de les Illes Balears, més fa la impressió que
aquesta guerra lingüística és una guerra d’alts funcionaris
que no deuen voler perdre els seus privilegis, però que la
gran majoria de gent normal, la gent senzilla, fins i tot la
gent que ha vengut de fora i ha escollit aquesta terra per
viure i per fer feina, vol que els seus fills entenguin i parlin
el català, ningú de bona voluntat no desitja que una llengua
milAlenària desapareixi d’un territori. Avui, hi ha una gran
majoria social que ha expressat cívicament la seva voluntat
que la llengua catalana torni a ser present en tots els àmbits
de la nostra vida. 
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Milers i milers de persones participaren d’una manera
pacífica al correllengua per totes les poblacions de Mallorca,
sortiren al carrer formant la concentració humana més
nombrosa de tota la historia de Mallorca, només una minoria de
dirigents del Partit Popular per prejudicis irresponsables crea
dificultats i obstacles a la plena recuperació de la nostra llengua.
I mentre vostès practiquen la política de no intervenir, la gran
majoria de mitjans de comunicació, televisions, ràdios, diaris,
l’escola, són en un únic idioma, i fan camí, el camí d’arreconar
a poc a poc i progressivament la nostra llengua del carrer. I
s’han demanat que serà de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, el dia que pels carrers ja no se senti parlar el
mallorquí, el menorquí, l’eivissenc? Això ja passa a algunes
poblacions del nostre país. De què ens haurà servit l’autonomia
si no hem pogut conservar la nostra principal senya d’identitat?

Segurament em podrà contestar que l ‘autonomia ha servit
per a moltes coses, no ho dubt, entre elles per acostar
l’Administració als ciutadans. Ahir encara va anar més enfora,
el Sr. Matas, va afirmar "acabarem aquesta legislatura essent
l’Administració autonòmica més eficaç d’Espanya", no en duim
camí. Des de l’experiència de veure les relacions entre els
consells insulars i el Govern balear i el procés de transferències,
em permetrà que li digui que tot aquest procés de transferències
als consells, el Govern ha actuat exactament com el Govern
central amb les competències transferides a les comunitats
autònomes, amb cada transferència als consells, s’ha reservat
alguna funció i tota l’estructura política, el resultat és que avui
tenim una doble administració amb doble estructura política i
burocràtica. Ahir mateix, en una demostració de
desconeixement absolut de les necessitats dels pobles, va
afirmar que els municipis han acabat les xarxes d’aigua i
clavegueram; al Consell Insular de Mallorca hi ha 4.000 milions
de peticions dels pobles per acabar les xarxes d‘aigua potable i
clavegueram, als nuclis històrics, no parlem de les noves
urbanitzacions. I quan encara no hem acabat les infraestructures
bàsiques, anuncia una espècie de segon pla d’obres i de serveis,
amb plans de restauració de façanes, amb un programa que
estava transferit als consells insulars. Bé, el resultat, i aquest era
un exemple, és que molts de ciutadans estan confusos, no saben
a quina administració s’han de dirigir i mentrestant cada dia
tenim una administració més cara i més ineficaç. 

Però al principi d’aquesta intervenció, jo els parlava de
dos problemes. El problema del Partit Popular i del
problema del centralisme de l‘Estat espanyol. Durant anys,
des del Govern balear s’ha denunciat, i crec que justament,
la discriminació que patien les Illes Balears, aquesta
marginació s’atribuïa a la diferència ideològica entre el
Govern de Madrid i el Govern de Balears, una marginació
que s’havia d’acabar el dia que Aznar arribàs a la Moncloa.
Els diputats que ja ho eren a l’altra legislatura recordaran
una intervenció antològica del Sr. Andreu Mesquida, que
era una persona molt espontània, que va acabar amb
aquestes paraules: "però això, en entrar els nostres, tot
canviarà”, i entraren "els nostres”, els seus, i què ha
canviat? D’entrada un canvi radical, la consellera de
Presidència diu "Madrid nos abre los brazos”, però després
d’aquests mesos de pelegrinatge del Govern balear a la
capital del regne d‘Espanya, com deia a el Sr. Forcades, la
Sra. Estaràs hauria de completar la frase i hauria de dir
"Madrid nos abre los brazos, y nos cierra los bolsillos".
Vegem-ho. 

Verger demana a Madrid ajuda per a 50.000 milions en
carreteres, però en baixar de l’avió, de tornada de la capital,
declara "és un mal moment per aconseguir finançació de
Madrid", i lamenta que el ministre Rodrigo Rato, el
vicepresident Rodrigo Rato, no doni suport al règim fiscal
especial. 

(Remar de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, jo demanaria a les senyores i als senyor
diputats ... 

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT: 

... i als membres del Govern ... 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

El periodista autor llavor que rectifiqui, eh? Ho ha
desmentit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Continuï, Sr. Diputat. Per favor, demanaria que
estalviessin qualsevol comentari.
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EL SR. SAMPOL l MAS: 

Bé, n’hi ha més del Sr. Verger. “El conseller Verger torna
amb les mans buides, però afirma que el Govern central és
receptivo”, pensaven que el Govern amb Aznar s’hauria tornat
daditivo o una cosa d’aquestes, més que no receptivo. Però no
acabam amb les penúries de l’actual president del Partit
Popular. "Verger assegura que Balears no cobrarà mai una taxa
d’autovies", no sé si hi degué haver telefonada l’endemà.
"Verger no descarta el cobrament de taxes en una futura xarxa
d’autovies, a Mallorca". 

(Rialles) 

Per ventura, ... 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, per favor, demanaria que si després vol fer
una intervenció per alAlusions, crec que són molt directes, però,
per favor, estalviïn-se qualsevol comentari. I que açò sigui dit
també per tots els diputats. Gràcies. Continuï. 

EL SR. SAMPOL l MAS: 

Bé, no hi haurà taxes d’autovies, qualque cosa hem guanyat
amb aquest debat, ja, avui. Bé, de l’hemeroteca passarem,
perquè si no ens passarà el temps, però sí destacaria "Balears
relegada per les autonomies en distribuir el fons del Pla
Futures", "el canvi del sistema de repartiment retalla el
pressupost de les Illes Balears", "tretze reunions bilaterals amb
el Govern central” , el Sr. Matas i una sèrie de consellers, cinc
en compt, somrients parteixen cap a Madrid, l’endemà tornen
de Madrid, "Jaume Matas torna de Madrid amb pro- meses i
sense cap tema tancat", la foto ilAlustra, per cert, que és l’única
fotografia que he trobat on el Sr. Matas no riu. “El Govern no
garanteix els 33.000 milions d’inversió com- promesa per a
Balears l’any 1996", però és que n’hi ha una altra, "Rajoy
adverteix Jaume Matas que el règirn fiscal especial per a
Balears haurà d’esperar", i finalment, d’aquesta petita mostra,
"Aznar enmudeció en Mallorca". Quan no hi ha res a dir, val més
callar. 

En definitiva, quin és el resultat després de sis mesos
d’haver entrat "els nostres", els seus? No hi ha doblers per a
carreteres, s’havia firmat un conveni de neteja de torrents que
obligava el Govern central a invertir 3.000 milions de pessetes
abans del 1997 i no s’ha invertit una pesseta. Han firmat la
Universitat, i en parlarem a la replica, supòs, i jo no li diré que
4.500 són molts o pocs, jo li diré que amb 4.500 milions, encara
som la universitat més mal finançada de tot l’Estat espanyol, i
li ho demostraré en xifres si em dóna ocasió. S’han retallat les
ajudes al Pla Futures per a la modernització de l’oferta turística,
pagam televisions autonòmiques, com Tele Madrid i Canal Sur,
i ens neguen un augment de la programació regional. Ibèria
suprimeix o vol suprimir els vols entre Palma i Londres,
Frankfurt i París. La liberalització de preus de carburants ha
suposat que a Mallorca pagam la gasolina dues pessetes més
cara que a la península, a Menorca i a Eivissa, 6 pessetes, els

nostres pescadors paguen el gas-oil 8 pessetes més car que
a la península. 

Podríem continuar durant hores, però creim que ja ha
estat prou demostrat que el problema de les Illes Balears no
és d’afinitat ideològica entre els que governen aquí i els que
governen a Madrid, el problema és l’antiga i profunda
mentalitat centralista de l’Estat espanyol. S’ha demostrat
aquests dies amb la polèmica sobre el model de finançament
autonòmic, fa un any el Partit Popular critica amb
moltíssima duresa la cessió del 15% de l’IRPF a les
comunitats autònomes, el Sr. Fraga a Galícia fins i tot va
presentar el recurs d’inconstitucionalitat. Ara, a l’oposició,
és el PSOE qui critica la cessió del 15% de l’IRPF a les
comunitats autònomes, pràcticament amb els mateixos
arguments, fins i tot el Parlament d’Extremadura, amb els
vots del PSOE, Esquerra Unida i l’abstenció del Partit
Popular, ha acordat solAlicitar un referèndum que en poques
paraules pretén que els extremenys decideixin com volen
que els paguin el que els han de pagar els que els donen
doblers. Però avui no ens hem d’enganar, aquestes
polèmiques pretenen dos objectius: el primer, la utilització
del nacionalisme espanyol, ranci i intolerant enfront del no
castellà com a una arma electoral, per desgastar el rival de
torn que és al Govern; el segon objectiu és mantenir uns
privilegis econòmics camuflats sota un erroni concepte de
solidaritat, i la solidaritat hauria de consistir a que els que
tenen més paguen més, però que tot es distribueix per un
igual. No que qui té més paga més i rep manco que els
altres, perquè aleshores és quan es produeix un vertader
espoli econòmic. 

Això és el que passa amb les Illes Balears, tenim la
renda per càpita i el producte interior brut més elevat, en
conjunt som dels que pagam més, però individualment
rebem manco. El fet de ser la comunitat autònoma més rica,
fa creure que els ciutadans de les Illes Balears no tenim
necessitats d’uns serveis públics dignes, però quina és la
nostra realitat?, què passa amb cadascun de nosaltres
individualment? La nostra realitat són 140.000 pensionistes
que cada mes cobren 10.800 pessetes de mitjana manco que
la mitjana de l’Estat espanyol. Som la comunitat autònoma
amb un dels salaris més baixos de l’Estat: 13.400 pessetes
mensuals de mitjana. Aquesta és la nostra realitat: un país
que en conjunt produeix molta riquesa, mal repartida. 

I, com que som tan rics, lnsalud deixa d’invertir a les
Illes Balears 10.000 pessetes per habitant cada any, el
dèficit anual de les inversions a Balears és de 7.000 milions
de pessetes, quan l’Hospital de Manacor i I’Hospital d’Inca
junts valdrien 7.000 milions de pessetes, en un any podríem
pagar els dos hospitals. Som tan rics que no necessitam
transports públics i no podem fer més línies de tren i pagam
el dèficit de Renfe. Som tan rics que no podem pagar una
televisió autonòmica i pagam fins i tot televisió autonòmica
de Madrid. Som tan rics que no ens fan els torrents nets i
patim inundacions, ahir mateix. Som tan rics que no
necessitam inversions en carreteres, que hem de pagar la
depuració de l’aigua que a altres parts és gratuïta, que hem
de pagar la gasolina més cara. I qui pateix aquesta
discriminació, aquesta manca de serveis públics,
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precisament, són els més necessitats, els que no poden accedir
a uns serveis privats. 

Hem volgut citar aquesta petita mostra de la profunda
discriminació que patim els ciutadans de Balears, precisament
en el primer debat de l’estat de la nostra autonomia que se
celebra després del triomf del Partit Popular a Madrid, per
acabar la nostra intervenció en una reflexió final. Des del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sempre hem defensant la
política d’anar assumint competències progressivament, de
millorar el nostre finançament, estam a favor i reclamrem,
reclamarem amb totes les forces que puguem un règim
econòmic i fiscal que corregeixi el cost de la insularitat i
permeti equilibrar econòmicament el nostre país; vostès,
senyors del Partit Popular, han evolucionat des d’una oposició
a l’autonomia fins a reclamar tímidament més transferències, al
final confii que els nostres ciutadans s’adonaran que aquest és
un camí equivocat. En lloc de suplicar més inversions a I’Estat,
que tanmateix llavors les fan d’una manera contradictòria amb
el model que volem impulsar i l’exemple és aquest aeroport
amb capacitat per 24 milions de persones, quan aquí impulsam
un model amb reducció de turistes i augment de la qualitat, en
lloc... 

EL SR. PRESIDENT: 

Hauria d’anar acabant, Sr. Diputat, per favor. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sí, crec que em queda un minut o dos. 

Deia que en lloc de mendicar, de suplicar un règim fiscal
especial, en lloc d’actuar, en definitiva, com una petita regió
perifèria i colonial, hauríem de començar anant al bessó i
quantificar que ens costa realment l ‘Estat espanyol. I a partir
d’aquí, de la demostració que no hem d’agrair res a ningú, tot
al contrari, aixecar el cap colAlectivament com a poble i actuar
com el que som: una nació. I plantejar les nostres relacions amb
la resta de nacions de l’Estat d’igual a igual, de tu a tu, unes
relacions que s’haurien de basar en tres conceptes, aquests tres
conceptes que intentarem desenvolupar al llarg d’aquesta
legislatura són: la sobirania política, entenent les competències
com un dret de tot país a decidir el seu futur, i no com una
cessió magnànima de l’Estat; el concert econòmic, recaptant
aquí tots els imposts i transferint al Govern de l‘Estat la part
pactada en concepte de serveis compartits, més la quota de
solidaritat amb els territoris més endarrerits; i el pacte
confederal entès com un pacte entre nacions iguals que
respecten la seva pluralitat, les seves diferències, la seva
llengua, les seves cultures, i que voluntàriament comparteixen
uns serveis i unes estructures polítiques en el marc de l’Estat.
Només en complir-se aquestes condicions els ciutadans de les
Illes Balears ens podrem considerar ciutadans de primera
categoria i no de segona. 

Moltes de gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el president de
la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
gràcies per aquesta intervenció, Sr. Sampol. Dir-li que des
del meu punt de vista, la seva intervenció sorprèn i no
sorprèn. I m’explicaré. Sorprèn pel seu enginy que ha
fomentat, que ha millorat al llarg d’aquests anys per cridar
l’atenció, però la veritat és que té poc mèrit perquè
diumenge, vostè, ja sabia el titular, abans d’escoltar el meu
discurs, vostè ja sap quin és el titular que ha de transmetre,
tot això de la incapacitat, de la realitat virtual, totes aquestes
qüestions; però vostè ha perdut molt en cohesió i en rigor,
i li poc l’exemple que és un exemple només indicatiu del
que vostè intenta manipular amb la informació i amb les
paraules, és el meu discurs d’ahir. El té i si no el té, encantat
de ... el té, veritat? Perfecte. 

No està enumerat, no li puc dir la pagina, però vostè diu
que jo he dit que tots els pobles tenen clavegueram i que
tenen 4.000 milions de pessetes al Consell Insular. Llegesc,
textualment: "crec que és l’hora d’oferir als ajuntaments de
totes les illes, ara que tenen clavegueram, o que ja estan a
punt de tenir-ne tots", un 98%, Sr. Sampol, deIs ajuntaments
d’aquestes illes tenen les seves xarxes de clavegueram fetes,
un 98%. No sorprèn perquè és la cinquena vegada que surt
aquí a dir el mateix. És vera, discurs d’investidura del Sr.
Cañellas, discurs d’investidura del Sr. Soler, debat de l’estat
de l’autonomia del Sr. Soler, discurs d’investidura de qui li
parla i avui. Cinc vegades repetint el mateix, el mateix, el
mateix. La llista d’acusacions, corrupció, interessos obscurs,
vol sortir aquí a dir els quatre, cinc, sis noms d’aquests
hotelers, d’una vegada? Digui qui són i ho sabrem tots.
"Empresaris mal anomenats hotelers", ho ha tornat a dir
avui, vol sortir a dir noms i llinatges? Digui, corrupció,
interessos obscurs, incapacitat, titella, etc. Miri, Sr. Sampol,
què necessitam en aquestes illes? En aquestes illes
necessitam, és cert, aclarir una sèrie d’acusacions i feina.
Solucionar els problemes, oferir als ciutadans solucions
reals per als nostre problemes. Nosaltres, i vostè també, hem
de fer la feina, hem de fer la feina que ens han encomanat
els ciutadans. Els jutges que facin la seva feina, no perquè
cridi més ni perquè faci més teatre aquí, les acusacions
judicials es resoldran abans. No ens podem permetre que
vostè sigui corresponsable d ‘intentar posar entrebancs a
aquesta autonomia. Què hem de fer mentre? Què ens
proposa vostè? Què proposa aquí, amb la seva intervenció?
Quina solució ha proposat? Quina mesura? No fer res, Sr.
Sampol? Ens quedam aturats sense fer res? Sense dir als



1812 DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

ciutadans quines coses feim per millorar la seva realitat, el que
feim per millorar els seus problemes? Quines són les nostres
propostes? Jo cree, Sr. Sampol, que la gent està farta d’escoltar
el mateix, està farta d’escoltar coses que no són d’aquesta
cambra. Vostè té un problema, per a mi, per ventura per a vostè
no ho és, vostè és més socialista que nacionalista, Sr. Sampol.

(Remor de veus)

Efectivament, és bo, és bo, ( ... ). Sr. Sampol, el seu enemic,
el seu principal enemic seu devora vostè. 

(Remor de veus)

Vostè fa una coral amb el Partit Socialista dient "corrupció,
corrupció " , mentre a nosaltres ens paguem per oferir solucions.
Em preocupen, en aquest moments, moltes qüestiopns que
afecten als ciutadans de forma directa i pareix que a vostè li
preocupen menys. Em preocupen les inundacions que s’han
produït, em preocupen, efectivament, les directrius d’ordenació
territorial, em preocupa que els nostres fills tenguin feina, em
preocupa que hi hagi gent que no té un lloc de feina, em
preocupa l’Autonomia de les Illes Balears, em preocupa
l’autogovern de les Illes Balears, em preocupen les
competències, em preocupen els nostres municipis, em
preocupa que la gent del carrer tenguin uns serveis públics
dignes, em preocupa la millora de les nostres ciutats, em
preocupa que tenguin unes condicions dignes, que la gent tengui
aigua, bona, educació, sanitat, els serveis, em preocupen les
carreteres, em preocupen els problemes que avui té la societat
real, Sr. Sampol. No podem aturar la nostra autonomia esperant
resolucions. Nacionalisme més que socialisme, per mi és donar
solucions a aquests problemes. Nacionalisme és defensar els
nostres interessos per sobre dels interessos particulars, per sobre
dels interessos partidistes, per sobre de cadires, per damunt,
només, de la intenció d’ocupar cadires i poder. Nacionalisme és
fer feina per als nostres. Vigili la "M” de les seves sigles.

La seva pròpia gent, en aquests moments, avui al matí, ahir,
estaven cridant en el meu despatx per solucionar el futur dels
seus municipis, amb aquest pla mirall que a vostè no li agrada.
Miri, curiosament, mentre vostè ve aquí a parlar del mateix del
que ha parlat les cinc vegades anteriors, la corrupció, no sé que
... , sense cap proposta, sense cap solució, la seva gent va per
feina i s’està preocupant per veure com pot arreglar el seu
poble, com pot millorar les seves façanes, el seu poble,
enjardinar les places, l’asfalt, enterrar els cables. Que curiós,
no? Hi ha gent més pragmàtica que es preocupa per uns altres
problemes, problemes de fer anar endavant aquesta autonomia.
Això és nacionalisme. Li puc anunciar, perquè no alAlegui
engany, que hem convocat a tots els ajuntaments, dia 7 de
novembre, a una explicació conjunta d’aquestes mesures a una
seu de presidència. 

Respectuosament, molt respectuosament, com sempre,
Sr. Sampol, digui el que vulgui dir, ja ho ha dit, però ho ha
dit cinc vegades, digui el que vulgui dir d’aquest govern,
dels altres... el que vulgui, quan hagi acabat, avisi’m i
anirem per feina. Avisi’m, posi els colzes i anem per feina.
Anem a solucionar els problemes dels ciutadans. No podem
estar sempre amb la mateixa cançó. Nosaltres necessitam,
per la nostra acció de govern, la colAlaboració i l’opinió molt
respectable d’un colAlectiu tan important com és el colAlectiu
nacionalista del PSM, la necessitam, però propostes,
propostes, Sr. Sampol, feina. Vostè té un contracte amb els
seus electors igual que tots els altres. Vostè té el contracte
d’intentar defensar el seu programa electoral, d’intentar fer
complir el seu programa electoral. Què ha fet? Vostè l’única
cosa que està fent i perseguint és intentar desestabilitzar
perquè l’autonomia no funcioni i pugui canviar. Això no és
el camí, Sr. Sampol, això no és camí.

Com poder fer més eficaç la Llei d’investigació? Com
podem millorar les propostes de l’atur? Com podem establir
aquesta dicotomia d’economia, medi ambient, creixement,
desenvolupament sostenible? Com podem actuar a les zones
naturals? Com podem plantejar qüestions que ens preocupen
a tots, i estic convençut que a vostè, com els possibles
guetos d’estrangers que es poden establir a les Illes Balears?
Li vull replicar... replicar no és la paraula, li vull explicar
una altra asseveració que, de cara a la galeria, vostè ha fet
aquí amb rotunditat, la del Sr. Branson. Escolti, això no és
així. Vostè no pot dir que l’única veu ha estat la del
president. Vostè, respectuosament, té el problema que dur
massa anys a l’oposició i s’ha tornat prepotent. Creu que té
la realitat absoluta de tot.

(Remor de veus)

Vostè no pot tenir la realitat absoluta, ningú ... , intentar
transmetre aquesta realitat, ningú ha aixecat la veu contra
aquesta actuació. Les paraules que vaig dir en aquell
moment les puc repetir aquí, perquè les sostinc íntegrament.
En aquestes illes és imprescindible arribar a un concepte de
desenvolupament sostenible, però amb seguretat jurídica.
Quan un senyor, com el Sr. Branson, que ha estat un
exemple d’inversió hotelera, una inversió hotelera que ha
cuidat els nostres costums, ha fet un producte de qualitat
amb la mostra de Deià, ha fet un producte on ha invertit
doblers per oferir un producte diferent, el producte turístic
que aquestes illes necessiten per al futur, i quan un senyor,
d’aquestes característiques, proposa fer una inversió,
sempre que sigui dins la legalitat, quan aquest senyor
proposa fer una inversió d’una instalAlació hotelera complint
amb la llei, d’un hotel de cinc estrelles gran luxe, aquest
tipus d’inversió, si està dins la legalitat, s’ha de propiciar,



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996 1813

s’ha de fomentar i ajudar, perquè el contrari sols passa a llocs
com a Egipte i a Algèria, esper que no passi aquí. No podem
tornar al segle XIX. Aquí fa pocs anys la gent passava fam, aquí
no fa molts d’anys que la gent passava fam i nosaltres tenim
l’obligació d’oferir als nostres fills un model equilibrat, que
doni la seguretat de tenir un lloc de feina el dia de demà, i
també a la gent de Banyalbufar. Això no és incompatible amb
la preservació del medi ambient. Això no és incompatible amb
mantenir el nostre medi natural, això no és incompatible amb
protegir el territori, per això hem fet les lleis, per això tenim el
territori protegit, per això feim unes directrius d’ordenació
territorial, per això el convid a seure-nos i a dissenyar el futur
territorial d ‘aquestes illes. Però quan vostè aprovi una llei en
aquest parlament, com la Llei d’espais naturals, i autoritzi unes
determinades construccions amb aquesta llei, això s’ha de
respectar, Sr. Sampol, això s’ha de respectar perquè això ho ha
aprovat vos te i perquè això és seguretat jurídica. 

M’agradaria conèixer les seves solucions. De la mateixa
manera que en el Consell Insular de Mallorca ha de solucionar
la incineradora, l’ITV, sentència de gener del 95, comissió
d’urbanisme, camps de golf, resoldre aquests problemes, en
aquesta institució, també és nacionalisme. Miri, per favor, al
manco posi en marxa la incineradora per cremar els milers de
firmes que va fer recollir a uns quants alAlots abans de les
eleccions. Vostè va enganar a aquests alAlots, supòs que és
conscient, als electors en general. Permeti’m que posi un
exemple: el problema de l’aigua. Miri que l’aigua era un tema
complicat, tres administracions: l’econòmica, administració
central, administracions locals, dues, un parell d’ajuntaments.
Havíem de negociar amb Madrid, amb un govern socialista,
aprovació en el Congrés, negociacions amb el Partit Popular,
navilieres, ministres, Catalunya perquè deixàs recollir l’aigua,
i aquest govern, el Sr. Reus en concret, es va posar a fer feina
per solucionar aquest problema i no hi ha hagut crisi de govern
que valgui, aquest problema està solucionat, amb un tema tan
complicat com era el problema de l’aigua, malgrat totes les
crisis de govern que vostè menciona ha lluitat contra el PSOE,
ha lluitat contra el PP, però el problema està resolt, això és
nacionalisme, defensar els interessos de les Illes Balears,
resoldre un problema que és de tots, problema, solució. 

Molta crisi però la Universitat de les Illes Balears està aquí,
molta crisi però l’Inserso està aquí, molta crisi però les
propostes estan damunt la taula, molta crisi però el finançament
està aquí. Vostè em coneix i sap que sempre em trobarà per si
existeix un problema. M’asseuré i, amb totes les crisis del món,
no m’aixecaré fins que tengui la solució a aquest problema. Jo
he vengut a fer l‘únic que sé fer: seure- me, amb el programa
davant, intentar trobar aquestes solucions. Jo, a vostè, dins
aquest procés de colAlaboració, li propòs l’aportació sincera de
nacionalisme. No vull que pugui interpretar això com a una
crítica perquè no ho és. Jo no seria capaç, Sr. Sampol, de tenir,
com vostè i els seus socis tenen, una sentencia de fer 21 mesos
damunt la taula que diu que s’ha de tornar adjudicar l’ITV, i
sense una solució. Això són els problemes reals que s’han de
resoldre, gener del 95, Sr. Sampol. Per mi, ser nacionalista és
agafar aquest problema i trobar una solució, la resta són
paraules, miri, això em sembla profundament propi de la gent
de la nostra terra, molt més que parlar, tot el temps sense poder
avançar. Sigui més nacionalista que socialista malgrat que
després, els seus socis, el Sr. Rodríguez Ibarra, li digui que
rebuzna, que brama amb bon mallorquí, que brama, Sr. Sampol.
Nosaltres opinam el contrari, no brama vostè quan defensa els
interessos d’aquestes illes, al contrari, Sr. Sampol, no brama, és
nacionalista, defensa els interessos d’aquestes illes quan fa això.

Jo crec que els ciutadans ens paguen per arreglar els
nostres problemes, per arreglar les coses, i crec, a més, que
no podem tenir. .. , vostè no pot plantejar una visió tan
particular de la corrupció. Hi ha veus de partits que han
animat la divisió del Grup Parlamentari del Partit Popular,
és més, estic convençut que set comissions d’investigació de
cop, de sobte, quan durant anys no s’han presentades,
responen a un interès d’incitar la divisió dins del Partit
Popular, clarament, Sr. Sampol. Vostè sap que això és cert,
vostè sap que només des de que va veure aquesta
possibilitat de fomentar la divisió dins del propi partit, va
presentar aquestes propostes. Es vol estimular
l’incompliment del deure de l’encàrrec de l’elector. Això no
és corrupció, Sr. Sampol. Democràticament triats, elegits ...
, quan en el mateix partit que fa aquestes propostes sí que hi
ha hagut un exemple d’actuació, un diputat del seu partit
que quan ha estat en desacord amb la seva direcció dimiteix
del seu càrrec i se n‘ha anat. No deman ni em vull demanar
qui té la coherència, si qui s’ha anat o els qui han quedat, no
és una qüestió meva, és una qüestió interna, jo respect
aquestes qüestions, però, en cavi, sí que em vull demanar el
per què aquests mateixos estimulen la ruptura dins el grup.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputar, Sr. Sampol, té

vostè la paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. O parlam de
teatre ... , al temps que vostè parlava, al principi sobretot,
després s’ha posat un poquet més transcendental, el Sr. Pons
ha fet un comentari baixet oferint-li una placa en el Teatre
Principal, em pareix que s’ha lluït molt més que jo. 

Anem al primer, noms i llinatges del grup de pressió, es
giri al darrera, Gabriel Cañellas i Fons, assessor de les
empreses de time sharing, aquestes són les empreses que no
volen intervenció. Els hotelers, miri, jo vaig rebre dos
expedients l’altre dia. Vol que li digui què passa amb
aquests hotels que tanquen a so de bombo i platerets, hi va
l’inspector, s’aixeca una acta de pinyol vermell, arriba
l’hoteler, -ahir ho vaig veure-, li fan fer una declaració
jurada per la qual, aquella quarta planta que és ilAlegal, juren
que no l’obriran, ( ... ) obrin i l’hotel està obert tot l’estiu.
Els hotel s que han tancat, ilAlegals, en tornar ( .... ) nou
minuts perquè li passin la informació, d’aquests hotels que
han sancionat, expliqui’m quants turistes han hagut de
canviar d’hotel perquè se n’havia tancat un. Expliqui’m
això, quants turistes han hagut de canviar d’hotel? Ho
deixarem així, llavors jo ja no tenc replica, em podrà posar
blau. 
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Propostes, jo no faig propostes, bé, em pareix que aquí és el
grup que estadísticament presenta més iniciatives positives, això
no m‘ho negarà. Però, quines propostes es poden deduir?,
llavors veuran les propostes de resolució, què es pot deduir de
la meva intervenció anterior?, per regenerar la vida política,
comissions d’investigació, combatre els manteros, combatre el
time sharing, totes aquestes qüestions. No es pot deduir d’això?
No he parlat de carreteres, de sanitat, de manca d’hospitals, de
gent necessitada, no he parlat de llengua, de normalització
lingüística, de cultura. De què he parlat? De fer volar coloms?
Em sembla que la gent que haurà seguit el debat a través dels
mitjans de comunicació s’haurà sentit molt més identificada
amb les meves paraules que no amb el seu món color de rosa,
Sr. Matas. Em sembla que hi haurà molta més gent identificada
amb el que jo he dit que no amb el que ha dit vostè. 

Anem a Banyalbufar i al tema de Branson i tota aquesta
qüestió. No es discuteix un hotel de cinc estrelles. Les normes
subsidiàries de Banyalbufar permeten, d’acord amb el Pla
d’ordenació de l’oferta turística, el canvi d’ús de totes les
possessions de fora vila perquè es puguin restaurar i en puguin
fer un ús econòmic, que pot ser un ús turístic, perquè
possiblement amb l’activitat agrària no es podrien fer aquestes
inversions. Això, al Sr. Branson, per fer un hotel de cinc
estrelles a Son Bunyola, li han dit que sí, i li han dit que si
presenta una alAlegació a les normes per poder ampliar el volum,
li acceptaran, -encara sortia ahir als diaris, això-. Al que li han
dit que no és a 24 xalets a dins un dels espais més bells i més
privilegiats d’aquesta terra. Naturalment, dins una àrea natural
d’especial interès, la LEN permet edificar dins parcelAles de
200.000 metres, això és el que l’ajuntament de Banyalbufar,
assumint les seves competències d’ordenació del seu territori,
vol limitar i vol elevar el sostre d’edificació per impedir
parcelAles de 200.000 metres amb xalets, encara que siguin de
multimilionaris, a la zona més fotografiada de Mallorca, que ha
donat voltes per tot el món i que els turistes que l’han visitada
i han seguit a les revistes del seus països que allìo es volia
urbanitzar i que hi havia un batlle valent, quan parlam que aquí
no hi ha batlles valents que vulguin planificar el seu territori,
han felicitat a aquest ajuntament, i li diuen: "vostè protegeixi el
seu territori, que és un paradís". I el president de les Illes
Balears ve aquí a parlar de creixement sostenible i de preservar
el territori i ens diu que hem de tolerar, que hem de permetre
que s’urbanitzi la Sena de Tramuntana ... , vaja, home. Quin
model és aquest? Urbanitzar els cims de la Serra de
Tramuntana, aquells alzinars que besen la mar, això fa
empegueir, perdoni’m que m’indigni d’aquesta manera.
Urbanitzar Son Bunyola, hi ha anat vostè? Aturi’s passant amb
el cotxe, aturi’s i ho miri, és un pecat urbanitzar Son Bunyola.

Universitat, no hi ha entrat massa. Jo tenc el pressupost
de la Universitat de l’any 1996. No són 3.050 milions. El
pressupost és 3.050 milions més les inversions. Avui, els
responsables de la Universitat li contesten, li diuen que
faltaran 1.000 milions de pessetes. Miri, jo, quan arriben les
competències, em fix en com quedam nosaltres respecte a
als altres. Hi ha un estudi de la pròpia universitat que
compara les universitats de menys de 16.000 alumnes,
universitats com la nostra, i segons les transferències
corrents que necessiten aquestes universitats, surt una
transferència corrent per alumne de 359.000 pessetes anuals.
Amb aquests 3.500 milions que vostès donen a la
Universitat, per transferència corrent, em surt un dèficit de
més de 100.000 pessetes per alumne a l’any. Què significa
això? Que aquesta universitat podrà fer poques inversions.
Les inversions, a la universitat, no només són fer edificis,
inversió és investigar, perquè això es computa en el capítol
d’inversions, i això la Universitat no ho podrà fer. La
Universitat no podrà créixer, perquè si ara té 13.000 o
14.000 alumnes, es calcula que d’aquí a cinc o sis anys en
tendrà 17.000 o 18.000. Ara tendran doblers dos o tres anys,
però d’aquí tres anys, quatre anys, la Universitat de les Illes
Balears, amb aquesta dotació econòmica, estarà ofegada. 

Què passa amb la incineradora? Jo agraesc que, d ‘una
vegada per totes, en aquesta tribuna, un dia que es suposa
que hi ha audiència, em permetin pujar aquí, amb el
programa electoral del meu partit de les autonòmiques i de
les municipals. Vostè m’acusa d’incomplir el programa
electoral i d’enganar als electors. Per cert, 30.000 ciutadans
que firmaren no són alAlots, Sr. Matas, són ciutadans molt
conscients, el president de les Illes Balears no ha de caure
en l’error d’un anterior president que deia "aquests de la
foto no són dels nostres". Aquests 30.000 que firmaren
contra la incineradora també són els seus ciutadans,
maldament, per ventura, no el votin, segurament més d’un
també el vota, són els seus ciutadans no són els alAlots, però
bé, hem incomplit el programa electoral? M’acusa
d’incomplir el programa electoral i d’enganar als electors
per no haver aconseguit tancar la incineradora. Si els
haguéssim deixat governar a vostès, en el Consell Insular de
Mallorca, avui la incineradora estaria tancada? No, diu el
Sr. Cañellas, Miri, el PSM va tenir el 14% dels vots, el PSM
va tenir el 14% dels vots aproximadament, no va arribar bé.
Amb aquest 14% dels vots hem contribuït a paralitzar el
50% de la incineradora, dels quatre forns, dos. Tenim la
consciencia ben tranquilAla al respecte, perquè sabem que si
avui governàssim, els quatre forns ja estarien en marxa. Són
vostès els qui posaren en marxa el projecte i ara contradiuen
el seu programa electoral, era al cent per cent partidari de la
incineració, no votant les tramitacions que fan falten, per un
pur interès partidista de desestabilitzar una institució. Qui
traeix al seu lectorat? Qui enganya al seu electorat? El PSM
que ha contribuït a paralitzar mitja incineradora i que no ha
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pogut fer més? O vostès, partidaris de la incineració, que ara,
per desestabilitzar, passen del projecte que vostès varen
impulsar? Em sembla que la situació està ben clara.

Una sentència, una sentència de la inspecció tècnica de
vehicles contra vostès, va ser el Govern balear qui va adjudicar
d’una manera irregular aquesta concessió. És a vostès a qui el
Tribunal Suprem va condemnar declarant aquesta adjudicació
irregular, és al Govern balear del Partit Popular. Ara tenim una
patata calenta amb un conflicte jurídic, els juristes no es posen
d’acord, un tira cap aquí i l’altre tira cap aquí desà. Però
s’arreglarà i s’arreglarà molt abans, s’executarà aquesta
sentència molt abans que, per exemple, la sentència de la
pedrera d’Establiments que els obliga, a vostès, a Palma, des de
l’any 88, una  sentència del Tribunal Suprem des de l’any 88 i
no l’han executada. Em sembla que en això de tirar sentències
pel cap, vostès encara hi perden.

Sr Matas, vostè queda aquí. Surt, aparentment, amb unes
noves formes, pareix que vol rompre amb el passat i jo reconec
que a la meva intervenció l’he tractat amb una certa duresa,
però amb una duresa que correspon a la seva actitud, perquè una
cosa són les paraules i una altra són els fets. Vostè, en aquests
quatre mesos de govern, no ha romput amb el passat, no ha
canviat la manera de fer les coses, no ha actuat amb més
transparència i amb més imparcialitat. La setmana passada va
enviar aquí un expedient que hi faltaven documents, pareix ser
un document que havia de ser firmat per vostè, dins l’expedient
de la Conselleria d’Agricultura. No envien els expedients
complets. Vostè no ha actuat respectant la igualtat
d’oportunitats. He de parlar de la distribució partidista que ha
fet del Foner II, sense convocatòria, distribuint les ajudes als
ajuntaments del Partit Popular, bàsicament. Hem de parlar de
com estan adjudicant els camins rurals als seus ajuntaments.
Hem de parlar de la ruta cicloturística de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca que només agafa cinc ajuntaments i ha de fer
equilibris, i no sabem si túnel, per no entrar dins un ajuntament
que no sigui dels seus. Una idea de la Mancomunitat del Pla, de
13 ajuntaments, i curiosament el Govern balear només
subvenciona la ruta cicloturística a cinc ajuntaments, els cinc
ajuntaments del Partit Popular de dins la Mancomunitat. Sr.
Matas, això no són canvis de formes. Això és actuar amb
parcialitat, amb discrecionalitat, amb favoritisme.

Vostè no és distint. La demostració que no és distint l’ha
feta avui al matí, em serveix per sortir de camí a la rèplica.
Consider que l’ús que fa de les rèpliques, el que ha fet avui al
matí amb el Sr. Grosske, és una vertadera covardia. Ara que jo
ja no puc replicar, em pot fer el mateix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, té vostè la paraula

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Sampol, a
què té por? Que parli? Que utilitzi el meu torn de paraula?
La paraula mai ha d’asustar, mai ha de fer por. No es
preocupi. No pateixi, només són paraules.

En primer lloc, vostè diu, ja és la segona vegada, de les
cinc aquestes, l’altra vegada ja li vaig demanar el mateix i
vostè, com sempre, va fer una passa enrera, vostè diu que hi
ha un mal anomenats empresaris que han ... , vol dir? Com
vol que li demani? Com vol que li demani? Noms i llinatges
dels empresaris, Sr. Sampol, si s’atreveix. Li he demanat
quatre vegades.

Vostè està sembrant sempre el benefici del dubte,
calumnia que alguna cosa queda. No hem tancat cap hotel,
3.000 places tancades, sap com funciona un tancament
d’allotjament? Ho sabrà aviat perquè la transferència serà al
Consell Insular, aviat. Esper que en aquell moment s’enteri,
però parli amb coneixement de causa. Procés, s’ordena, es
comprova si s’ha tancat, es precinta i, en cas que no es faci
cas d’aquest precinte, s’envia al jutjat, perquè no tenim
potestat per res més, Sr. Sampol. Hi ha tres casos en els
jutjats. Què més vol que facem? Ara pot sortir vostè a
rectificar aquí i dir que el que ha dit és una falsedat? No, no
ho farà, però vostè ja ha deixat el dubte, ja ha deixat el
dubte i ja ha deixat
la calumnia.

Els manteros, els flassaders, s’aixequen actes, no és una
qüestió. En primer lloc, voldria també saber quin és aquest
ajuntament que té una empresa ilAlegal. Vostè sap que
aquest problema dels manteros és un problema que és difícil,
aquest govern ha fet feina, té a Turisme tres expedients a
manteros, però les empreses són difícil de perseguir perquè
són empreses que desapareixen. El problema és que la
vigilància ha de ser una vigilància d’altres administracions
que en un moment determinat, no són capaços de trobar,
precisament,  aquests senyors que funcionen amb aquest
tipus d’empreses. No és un problema d’una administració,
és un problema de totes les administracions. És un problema
de dificultat per trobar el nom social de l’empresa que, en
molts de casos, és una empresa fantasma.

El temps compartit, el time sharing, hi ha tres expedients
de tancament, ja fets per la conselleria. Tendrem la primera
normativa més avançada, li pesi a vostè o no li pesi, utilitzi
això vostè amb el seu benefici per intentar, una altra vegada
més, sembrar obscurantisme. La legislació és la que és i la
que volem fer perquè creim que és la millor per als
ciutadans d’aquestes illes. Sé que ara vostè no em dirà res
més que això, perquè ho sap, farem la legislació, sense cap
tipus de pressió, que convé als ciutadans d’aquestes illes.
Ho sap perfectament. Miri, vostè no sempre ... , no voldria
donar la sensació de parèixer irrespetuós amb vostè, al
contrari, no hi ha increment de places turístiques. La
liquidació, en aquests moments, gairebé és la mateixa
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perquè s’estan reconvertint places antigues que es
reconverteixen en places noves. Per què ha de deixar un
missatge distint en el carrer? Per què ha de sembrar el dubte?
Quin interès té vostè sembrant dubtes? No hi ha increment de
places turístiques. 

Sr. Branson, l’hotel era no, està publicat a un periòdic, està
publicat portada d’un periòdic. Diu mentides el periòdic? Jo dic
mentides? Està publicat a un periòdic. Vostè ha sortit aquí a dir
que jo volia urbanitzar la Serra de Tramuntana. El Partit
Popular, a la Serra de Tramuntana, per cert, tenc la sort
d’anar-hi sovint, és exemplar, Sr. Sampol. Les mesures més
protectores sobre ordenació territorial i urbanisme són dels dos
ajuntaments del Partit Popular, Deià i Valldemossa, mesures de
protecció, a Valldemossa, tres vegades per sobre el que és legal
inicialment previst, tres vegades per sobre. Municipis del Partit
Popular que són exemples de conservació del patrimoni, de la
natura i del medi ambient. Nosaltres ... , vostè no pot aquí
calumniar i dir que jo vull urbanitzar la Serra de Tramuntana,
però, on s’ha vist mai? Jo li vull repetir el mateix, perquè no
quedi cap dubte. L’hotel del Sr. Branson és un hotel que pot
donar feina, mantenir la possibilitat que aquesta gent de
Banyalbufar també tengui dret a viure, també tenguin dret a
tenir llocs de feina, i compatible amb un batlle que fa molt bé
si vol preservar el seu patrimoni, nosaltres l’ajudarem, però
això, no és així. Vostè vol llançar aquí un missatge que jo m‘he
oposat a aquest hotel, que jo he dit que sí a aquest hotel i que
vostè diu que no, no, que jo vull urbanitzar tota la Serra de
Tramuntana, no, si l’hotel compleix els requisits, és legal, és un
hotel de luxe, de qualitat, de preservació de la nostra
arquitectura, dels nostres costums, del nostre patrimoni,
benvingut sigui perquè és una inversió a la qual hauríem de
posar estores. I això és el que fa aquest president, i ben orgullós.
Vull, ho he dit, futur per als meus ciutadans, no vull tornar al
segle XIX, no vull parèixer-rne a un país del nord d’Àfrica. No
vull fonamentalismes, vull progrés, respectant el medi ambient,
però progrés, desenvolupament sostenible, efectivament. Els
criteris de la Serra de Tramuntana estan aprovats. Els hem
aprovats. El Govern ha aprovat els criteris de la Serra de
Tramuntana. De la cosa de Marratxí, no mi’acusarà. És un soci
seu, no és nostre, per l’amor de Déu. 

Vostè també ha intentat sembrar dubtes quant a les ajudes de
la reforestació, de les ajudes agrícoles. Les ajudes de la
reforestació, expliqui com han funcionat. Vostè ha de sortir aquí
i explicar que són unes ajudes que van por petición de parte, que
tothom que ha fet petición de parte pot tenir aquestes ajudes,
però si no fan petición de parte no les poden tenir. Que més
voldríem que donar ajudes de reforestació a tothom. I li cou, li
cou perquè a  nosaltres ens preocupen els agricultors, i li cou
perquè nosaltres feim feina per als agricultors, i li cou perquè
nosaltres mai deixarem que ni vostè ni ningú, per cap interès,
sembrin dubtes de clientelisme en la nostra relació amb els
agricultors. Ben al contrari, els defensarem sempre, malgrat
vostè m’acusi de clientelisme, tant se me’n dóna. 

Els petits empresaris, m’ompl la boca, naturalment que
m’ompl la boca de parlar dels petits empresaris i del que
hem fet per a ells, i del que farem, formació, actius fixos,
innovació tecnològica, pla d’equipaments comercials, pla de
comerç, industrialització. Naturalment, i tot, perquè els
petits empresaris són els únics capaços de crear llocs de
feina i els únics que, efectivament, creuen en la iniciativa
privada perquè l’han de patir ells, si els va malament tenen
que partir ells el cost, ho torn repetir, però amb l’oportunitat
de tornar començar. Això és el principal actiu de la nostra
economia. No han d’anar a menjar de l’administració
pública. 

L’administració més eficaç d ‘Espanya i, per
descomptat, a les Illes Balears crec que n’hem fet mostra.
Que tenim una administració eficaç, la tenim, que pagam
com Déu mana. Com paguen vostès? Poden fer una
enquesta entre els seu s proveïdors a veure com paguen
vostès o com paguen els proveïdors, com són pagats a la
Comunitat Autònoma, el servei, naturalment. Tenim la
intenció de tenir una administració excelAlent. Si Madrid ens
tanca les butxaques, en aquests quatre mesos, jo és que aquí
em rendesc, Sr. Sampol, em rendesc, no em puc
comprometre a obtenir de Madrid i del Govern central, en
aquest ritme de progressió, el que hem fet en aquests quatre
mesos. La Universitat de les Illes Balears no ha de mirar el
pressupost. Home, no enganyi, el que importa és el que ve
de Madrid, cost efectiu de la transferència, cost efectiu,
perquè el pressupost de la Universitat, vostè sap que té taxes
que són d’organisme autònom, té totes les vendes que fa la
Universitat, això no ho hem de comptar, això ho segueixen
tenint. Què rebia de Madrid la Universitat? Això és la
transferència universitària perquè hi ha que respectar
l’autonomia de la Universitat, nosaltres la respectam. Què
rebia, què rebia? 3.000 milions de pessetes. No rebia 3.000
milions de pessetes, Sr. Sampol? No rebia 3.000 milions de
pessetes, curs 95-96? És capaç de dir- me que no? Per
l’amor de Déu, és el cost efectiu. Madrid enviava 3.050
milions de pessetes de la subvenció nominativa que era el
cost efectiu de la transferència, bàsicarnent. No, senyor,
perquè les inversions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, deman que no mantinguin un debat creuat i,
molt manco, amb els altres grups, no li dic a vostè
concretament, Sr. Sampol. 

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

Perdoni, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Continïi. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou): 
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Perdoni, Sr. President. Subvenció nominativa, 3.050 milions
de pessetes, cost efectiu de la transferència, li he dit, avui al
matí, que a més d’això, un diputat d’aquesta cambra demanava,
a més de 3.313 milions, 500 milions per inversió, quatre anys,
500 milions per inversió en quatre anys que és molt més del que
havíem rebut mai. 4.500 i això són faves comptades. Amb
aquests 4.500 milions de pessetes farem inversions en la
Universitat perquè hem aconseguit doblers per fer aquestes
inversions i farem inversions per poder, també, donar, alguna
cosa que veig que a vostè li preocupa manco, els serveis
universitaris a Menorca i a Eivissa, naturalment. 

Sr. Sampol, crec que respecte al finançament autonòmic
vostè vol donar un exemple, dolent a un moment determinat.
Vostè va rebre un informe equivocat abans que es resolgués la
negociació i va fer aquest informe seu, com a definitiu. Vostè
donava un exemple que el Partit Popular havia en la seva
negociació, era un informe de les autonomies que, vostè ho
recordarà, va ser totalment equivocat. Vostè va sortir als mitjans
de comunicació i vostè va dir que el Partit Popular s’havia
equivocat, que el Partit Popular havia fracassat, abans que
acabàs el sistema. Però resulta que la negociació va ser
totalment distinta i el resultat va ser radicalment distint. Això li
va costar aquesta crítica ( ... ). Jo crec, Sr. Sampol, que si li
importen de veritat les Illes Balears, vostè s’ha d’afegir com a
una pinya per donar suport a la defensa de les Illes Balears i la
resta són contes. Vostè està amb aquell que li ha dit que brama,
en defensa d’aquestes illes, i vostè, li vull repetir, no brama.
Vostè quan està defensant els interessos de tots, vostè està fent
un nacionalisme, però un nacionalisme que sempre comptarà
amb el nostre suport. Desgraciadament, sovint es queda en
paraules i, a vegades, no arriba al fons de la qüestió. 

Vull acabar, també, com fa vostè, fent un poc de recull de
l’hemeroteca, això que li agrada a vostè tant. Només li vull
recordar dues coses que demostren el contrari del que vostè ha
dit en els dos programes. Primera, Sr. Morro, "Morro propone
a los militantes del PSM que insistan en los aspectos que unen al
resto de los partidos como la incineración", i molt més dramàtica
la segona, un diari Baleares, un poquet abans de les eleccions
autonòmiques, preguntat, vostè diu: "abans d’un pacte amb el
PSOE hem de resoldre la qüestió del finançament i de la manca
d‘inversions", i la periodista li diu, -era el diari Baleares-,
"¿perdonaría?", i vostè contesta: "perdonaríem moltes coses
menys una: la incineració". (...). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al torn del Grup Parlamentari
Socialista. El seu portaveu té la paraula, el Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa quatre mesos,
en aquell diàleg de sort, anomenat debat d’investidura, mentre
el Sr. Matas prometia les grans virtuts, feina, austeritat,
transparència, i les innovacions ideològiques d’ús polivalent,
creixement ecològic, desenvolupament sostenible, els altres
l’interrogàvem, sense èxit, sobre com aviat arribat fins aquí, per

què es produïa el canvi de president, quina participació
havia tingut en la conspiració interna que havia substituït al
president anterior, com podia rompre els lligams amb la
corrupció de 12 anys si als seus protagonistes els devia la
presidència. No hi havia resposta. Eren qüestions fora
d’agenda, eren qüestions ratllades per algú amb retolador
vermell. Ahir tampoc no hi va haver resposta per aquestes
qüestions. Tampoc no va aportar resposta a la greu crisi,
política i moral, en que els abusos dels 12 anys han posat a
les institucions i a la ciutadania de les Illes Balears. No
cauré en una política en minúscules ni en bregues de partits,
Matas dixit, ho deia fa quatre mesos i ho repetia ahir. No tan
sols hi ha caigut durant 120 dies, sinó que, a més, ho ha
practicat aquí ahir. Durant quatre mesos, el Govern ha estat
dedicat al Partit Popular, a les llistes, al protagonisme
intern, amb escassa dedicació a les tasques executives. Els
consellers han comparegut aquí, en el Parlament, fa dues
setmanes, i en general han escenificat una patètica repetició
d’allò que fa un any ells mateixos, o els seus antecessors,
havien dit en idèntica circumstància, explicar el programa
per a la legislatura, política amb minúscules. Ahir, gran part
del discurs del president va ser de baixa volada, va ser de
vol galAlinaci, amb la seva oposició a l’oposició. Jo crec que
si el Sr. Matas és el candidat del Partit Popular, l’any 99
serà un magnífic cap de l’oposició, en el seu maniqueisme,
bons i dolents, blanc i negre, quan parla del Govern central,
segons sigui el socialista o sigui el del Partit Popular, en la
seva pretensió d’estendre a tots els partits els problemes de
descomposició interna del Partit Popular de Balears, perquè,
Sr. President, a les Illes Balears, on els socialistes governen
o hem governat a ajuntaments importants i a consells
insulars, cap socialista ha estat mai condemnat per fets
relacionats amb el seu càrrec públic, cap socialista ha estat
mai condemnat per corrupció, cap socialista està sent
investigat per la Justícia. En contra del que vostè ahir
falsament afirmava, el Partit Popular no ha assumit mai
responsabilitats polítiques per fets de corrupció. Que el
president del Partit Popular sigui Gabriel Cañellas, que el
Sr. Berastain sigui conseller del Govern, efectivament, no
té paralAlel amb altres partits, amb això tenia vostè raó, que
no hi havia paralAlel, en la situació de Balears, amb cap altre
partit. 

Senyores i senyors diputats, a Navarra, un president del
Partit Socialista, en 24 hores, va deixar la presidència, va
deixar el càrrec de diputat, va deixar de pertànyer al Partit
Socialista, el Partit Socialista va deixar de governar la
Comunitat Autònoma de Navarra, prèviament a qualsevol
sentència, prèviament a qualsevol imputació que la Justícia,
per una informació que l’afectava, que afectava la seva
moral. Si el Partit Popular fos capaç d’actuar, a Balears,
d’aquesta manera, efectivament, en aquest parlament,
podríem deixar en mans de la Justícia moltes qüestions que
ens ocupen i dedicar-nos a altres qüestions, com li
agradaria, segur, al Sr. Matas. Però, el temps no passa,
repassant els discursos d’aquests darrers 16 mesos, el
discurs de no fa poc més d ‘un any del Sr. Soler, la
investidura, els discursos dels consellers, fa un any, quan
van comparèixer en aquest parlament, el del Sr. Matas a la
seva investidura, els consellers fa tres setmanes, el Sr.
Matas ahir, i la conclusió és que els rellotges s’han aturat,
que tot està igual, que ningú ha tocat res, com la casa
tancada a la mort d‘un familiar que vivia tot sol i visitada
mesos més tard, tot és allà mateix. Però tot sembla vell, s’hi
ha posat una gruixuda capa de pols. Les directrius
d’ordenació territorial, a què ens sona ja aquesta vella
proposta?, la Llei del sol rústic, la Sindicatura de Comptes,
el padrí ja ens parlava, les transferències als consells
insulars, el Pla energètic, el Pla d’equipaments comercials,
el Pla del Pla de Mallorca, vell, res ha avançat, tot està com
estava. I aquesta aturada de rellotges, aquesta paralització,
aquesta crisi, què la provoca? La incapacitat del Partit
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Popular, de resoldre dues qüestions ben relacionades una amb
l’altra: la successió del president dels primers 12 anys
d’autonomia i del Partit Popular i la superació de la corrupció
d’aquests 12 anys. D’aquesta incapacitat per passar curs,
després d’haver aprovat les matèries i haver-les assimilades al
curs anterior, surt la presidència del Sr. Matas. Sotmès a un
dilema, per una part, vol obrir un nou horitzó, es vol obrir camí
com a president, però, a la vegada, ha de callar, ha de callar i
atorgar sobre els reprovables accessos de la gestió anterior.
Aquest dilema li crea problemes de difícil solució. Proposa un
suposat codi ètic per al futur del seu partit, però manté les
posicions més ultra conservadores quant a responsabilitats
polítiques. El Sr. Soler, quan era president, deia que cessaria a
qualsevol, fos conseller o director general, sense esperar
sentència, en cas de processament. El Sr. Acebes deia: "els
processats han de renunciar", però el Sr. Soler diu: "només
s’han de separar de l’acció política, les persones involucrades
en casos de corrupció en sentència ferma", la posició més ultra
conservadora de totes, criticada àmpliament pel Sr. Álvarez
Cascos, que diu que li preocupa realment, enormement, la
presencia d’un imputat en el Govern balear, on ha estat
revalidat com a conseller, perquè aquesta situació no és
desitjable ni convenient ni entra en les normes de conducta del
Partit Popular. 

Per aquest camí, el govern del Sr. Matas no comença la
historia. El Sr. Matas no és Adam, és pur continuïsme, pura
continuïtat de l’anterior, s’ha subrogat, ha assumit les
responsabilitats polítiques dels 12 anys de canyellisme, per
l’origen de la seva investidura, pel seu propi posicionament, per
la seva pròpia decisió. Així, com es pot mirar endavant? Quan
s’està immobilitzat, quan s’ha trepitjat el parany i es tenen les
punxes clavades en el peu, per molt d’èmfasi que es posi en
cridar "endavant, endavant", si no es desmunta el garbell, si no
es curen les ferides, no es pot avançar. De res val expressar que
el passat no preocupa i que només interessa el camí cap al futur,
si els qui han governat la comunitat, en temps d’abús i de
corrupció, el governen a vostè, Sr. Matas. La corrupció política
fa estralls moral s a la nostra ciutadania, dóna una pèssima
imatge de les Illes Balears, vam tenir una mala imatge amb la
primera balearització, aquella imatge que relacionava les Illes
Balears, amb la destrucció massiva del litoral pel creixement
turístic incontrolat. I ara estam donant una nova imatge de
balearització, la imatge del saqueig, de l’aprofitament privat des
del Govern de la Comunitat Autònoma. A més, és una feixuga
càrrega econòmica, extrapreus a les obres públiques per poder
pagar les comissions ilAlegals, participacions voluminoses a
empreses privades, sense propòsit d’esmena, 1.000 milions a
Yanko, que de fet sembla que aixecava els béns, 800 milions a
Bon Sossec, un cementiri privat agonitzant quan li varen donar
aquestes ajudes, l’adquisició de terrenys i d’edificis a preus
artificialment desorbitats a Cala Mondragó, al carrer Foners, la
Conselleria d’ Agricultura, a Can Salas, desviament d‘interessos
produït per dipòsits bancaris del Govern, però certament, també
preocupen als ciutadans altres qüestions. El ciutadà veu que, a
part de la greu corrupció, hi ha problemes que perduren, que es
mantenen, que no es resolen, la feina, especialment dins aquest
camp, l’estacionalitat que baixa els salaris anuals del
treballador, que provoca pensions, actuals i futures, més baixes
que la mitjana, que crea una dificultat de competitivitat a les
Illes Balears enfront d’altres destins turístics, preocupa als
ciutadans el creixement continuat de la capacitat d’acollida a les
Illes Balears, siguin llits hotelers, siguin extrahotelers, siguin
apartaments, falsos habitatges, segones residències, l’increment
de la capacitat d’acollida contra qualsevol criteri d’equilibri
entre població i recursos naturals. Preocupa l’edificació

incontrolada al medi rural. Preocupa l’allargament de
solucions excepcionals en un tema tan bàsic com l’aigua
potable, com l’operació vaixell, sense veure avançar les
solucions definitives. Preocupa que hi hagi tants de morts a
les carreteres, a Espanya baixa l’índex anual de mortalitat i
a les Illes Balears es dispara creixent, sigui per poca atenció
a la seguretat, sigui per materials de construcció dolents,
sigui per mals hàbits dels conductors, sigui per insuficient
dotació de Guàrdia Civil, sigui per jornades excessives dels
conductors professionals, però, de fet, els morts creixen i no
es veu una acció coordinada per posar-hi fre. 

Que no se sigui capaç de controlar una malaltia com la
SIDA i fer-la disminuir, que les barreres per als impedits no
disminueixen ni tan sols als edificis públics, que un nou
hospital, el de Manacor, no es posi en funcionament per
causes incomprensibles, o que un hospital públic, el general,
de Gesma, no tengui el nivell de qualitat equiparable en
equipament i en tecnologia sanitària en perjudici de la
població que té assignada, o que un hospital, el psiquiàtric,
sigui impropi del nostre temps i del nostre país. Preocupa,
Sr. President, el que passarà quan el transport de passatgers,
aeri i marítim, es privatitzi, quan es privatitzin les
companyies Ibèria i Transmediterranea, preocupa com es
garantirà el transport a les línies i amb les freqüències
adequades que no interessin al mercat. Preocupa que el
bilingüisme no es fa realitat, ni tan sols a les generacions
que surten dels cicles educatius generals. Els alAlots i les
alAlotes no dominen per igual les dues llengües, el català i el
castellà. I preocupa i desconcerta la distancia abismal entre
el que prometia el Partit Popular de Balears i els fets, que
baixarien els imposts i els pugen, que es motivaria als
funcionaris, entre altres coses, amb una retribució justa, i els
congelen els salaris, a pesar del conveni per tres anys que
havien subscrit sindicats i Govern, que caurien sobre les
Balears inversions públiques amb la major abundància i ens
trobam amb el retall pressupostari més fort mai imaginat.
Obres urgents per tenir aigua potable, posposades,
inversions escolars amb un retall del 37% per a l’any 1997,
precisament l’any anterior a la transferència, les altres
inversions promeses, conservatori de música, biblioteca de
les Illes Balears, rehabilitació del castell d’Eivissa,
depuració terciària, ni notícia d’elles.
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S’ha produït un gran canvi d’actitud en el Govern i en el
president, que també formava part de l’anterior govern, un canvi
d’actitud, de tarannà, des del victimisme més agressiu a la
docilitat més complaent, al conformisme còmplice amb les
decisions del Govern central. Així veim el silenci davant les
declaracions d’un director general de la Guàrdia Civil que ve a
les Illes Balears i diu que les casernes de la Guàrdia Civil, les
han de finançar les comunitats autònomes i els ajuntaments. La
manipulació de la informació sobre el projecte dels pressupost
generals de l’Estat per a l’any 1997 per ocultar el fort retall
d’inversions estatals a les Illes Balears. La comprensió, i quasi
justificació, de la nova taxa aeroportuària, un nou impost per
viatjar amb avió a una comunitat autònoma que només es
relaciona amb l’exterior, bàsicament, a través dels aeroports,
que ara serà petita però, un cop creada, ja creixerà. Una
alabança ilAlimitada a un sistema de finançament autonòmic que
no recull les exigències plantejades, defensades pel Govern i
que havien motivat, fins i tot, un recurs davant el Tribunal
Constitucional. Que la població turística, consumidora dels
serveis, seria bàsica pel càlcul del finançament, que hi hauria un
major pes de la insularitat, que les Balears s’equipararien a tres
províncies, que la superfície de les Illes Balears respondria a
altres conceptes no exactament territorials. I on és la inversió
extraordinària en carreteres que havíem de trobar a la tauleta de
nit al dia següent de l’entrada del PP en el govern d’Espanya?
En el pressupost de l’any 1997 no hi ha res.

Preocupen les qüestions turístiques perquè el turisme és el
sector hegemònic de la nostra economia. Preocupa que no se
sigui capaç de complir, al cent per cent, una normativa contra
incendis que fa tants d’anys que està en vigor, que no es
restringeixin pràctiques comercials de baixa qualitat com el "tot
inclòs" que perjudiquen al conjunt de l’economia turística, que
perjudiquen al petit negoci, que perjudiquen al teixit de petits
negocis que, junt amb els hotels, conformen les zones
turístiques. Que no es tallin els abusos i les estafes en matèria
d’apartaments a temps compartit, que s’hagi renunciat als
objectius inicials del POOT, del Pla d’ordenació de l’oferta
turística de Mallorca, i s’hagi devaluat el seu abast per així
poder alAludir la seva inoperància, que no es plantegi
seriosament l’estacionalitat com a qüestió central, com a qüestió

socioeconòmica central de les nostres illes, sembla que el
Govern comparteix una idea excessivament còmoda i estesa
entre alguns empresaris, si guanyam prou a l’estiu, per què
ens hem de complicar la vida a l’hivern? 

Però d’entre aquests problemes, em vull detenir un
moment en el de l’aigua potable amb suficiència i qualitat.
És un problema resultant de la falta de previsió durant 12
anys, durant els 12 anys de creixement expansiu de places
turístiques, d’urbanitzacions, sense preveure el crac
hidràulic que s’atracava. Ara estam baix mesures
extraordinàries i cares, com és el transvasament marítim de
l’aigua de l’Ebre a la badia de Palma, en espera de la
solució, de l’execució de dos projectes bàsics, la
dessaladora i el transvasament de sa Costera. Dues obres en
condicions de tenir un fort impuls dins l’any 1997. Però
quina no serà la nostra sorpresa quan coneixem els
pressuposts generals de l’Estat, els pressuposts d’inversions
i ens trobam que d’aquestes dues obres, els pressuposts de
les quals pugen 12.200 milions de pessetes, n’hi ha prevists
350 per a l’any 1997, 350 per a la dessaladora de la badia de
Palma, o sigui, menys del 5% del pressupost d’aquesta obra,
i O pessetes per a la inversió de sa Costera. Dues obres
extraordinàriament urgents posposades durant l’any 1997,
de fet. Aquest és el tractament que el Partit Popular dóna als
problemes més urgents de les Illes Balears. Pot ser està
previst que al transvasament de sa Costera, o sigui, 5.000
milions de pessetes, ja se li apliqui el nou sistema d’obres
hidràuliques de peatge que proposa la modificació de la Llei
d’aigües incorporada a la Llei d’Acompanyament del
Pressupost del 1997 i l’haurem de pagar a través de la tarifa
de l’aigua a un concessionari privat?

Però, atenció, atenció, senyores i senyors diputats, cap
d’aquestes dues obres, sa Costera i la depuradora de Palma,
està previst que estigui acabada abans de l’any 2000; cap
d’aquestes dues obres, en el millor dels casos, estarà
acabada, segons la programació quadriennal dels
pressuposts, abans de l’any 2000. Però els vull recordar que
la llei, no aconseguida en contra dels socialistes, la Llei del
transvasament marítim, sinó aconseguida amb tot el suport
i tota la colAlaboració del Govern socialista i del Partit
Socialista, aquesta Llei del transvasament marítim des de
l’Ebre a les Illes Balears acaba dia 31 de desembre del
1998, acaba dos anys abans que la previsió de finalització



1820 DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

de cadascuna d’aquestes dues obres, bàsiques per a l’abastiment
de la badia de Palma. Això, senyores i senyors diputats,
requereix un enèrgic pronunciament d’aquest parlament de les
Illes Balears, en aquest debat.

El discurs mediambiental, l’ordenació del territori, un
urbanisme racional, no es pot situar en un pla paralAlel al de la
realitat, ha de tocar en terra, ha de tenir  aplicacions
quotidianes; disseny de futur sí, i ben necessari, però aplicables
des d’ara mateix, des d’avui mateix. Els grans principis, les
grans declaracions no poden conviure amb els excessos de
sempre, fa falta sanejar els planejaments urbanístics per evitar
que les espases que penges damunt els nostres caps no caiguin
damunt nosaltres. S’ha de passar, també en urbanisme, de
l’economia especulativa a l’economia productiva, i això té un
cost polític de decisió i té un possible cost econòmic
d’execució, i per molt que es parli que el sector de la
construcció es dedicarà a obres de rehabilitació, sense
desclassificació de sòls excessius, el futur urbanístic, ambiental
i paisatgístic no serà millor en el futur que en el passat, en serà,
simplement, una caricatura.

Per això, Sr. Matas, Sr. President de les Illes Balears, jo el
cit a definir-se sobre algunes qüestions concretes, a definir-se
sobre la desclassificació de sòls urbanitzables a Calvià, un
municipi -no hi ha dubte- emblemàtic, i que si agafa la bandera
de la desclassificació pot servir de model a molts d’altres
municipis de les Illes Balears. Jo el cit perquè es defineixi sobre
la reserva natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera; és, de
fet, el nostre segon pare nacional a les Illes Balears per llei del
Congrés de Diputats; quina és la gestió que proposa el Govern
de les Illes Balears? Per què l’alentiment de tots els instruments
d’ordenació del territori, convertits en pura propaganda
política? Ni la darrera data facilitada per vostès fa un any i que,
a més, havia estat cada any canviada, que el mes de setembre es
tendria l’avanç de les directrius d’ordenació territorial ha pogut
ser complida pel Govern. Fan falta decisions en matèria
d’ordenació del territori i de medi ambient i recursos econòmics
per actuar, per rehabilitar les pedreres, per rehabilitar els
abocadors de fems, per desactivar espoletes urbanístiques que
poden esclatar en qualsevol moment.

L’economia millora, la construcció es torna animar, hi torna
haver projectes immobiliaris i turístics; es va desaprofitar la
crisi anterior per sanejar l’urbanisme, per posar ordre, per
racionalitzar, per fer net, i ara el Govern li posarà el cascavell
al tigre de la forta expansió que es torna atracar? 

Ordenació territorial, creixement sostenible, s’han plantejat
sempre com a decisions que han de resoldre un extens debat i
del més ampli consens polític i social, però el temps corre i
aquests dignes objectius no passen per la prova dels fets.
D’aquest debat d’avui, senyores i senyors diputats, ha de sortir
una articulació de la concertació, del consens per les directrius
d‘ordenació territorial, per la legislació del sol rústic, per
ordenar les àrees naturals d’especial interès, per fer una nova
legislació urbanística a les Illes Balears. 

Després de tretze anys d’Estatut d’Autonomia, des del 1983,
amb una reforma competencial del 1994 com a resultat dels
pactes autonòmics del 1992, a punt de ser esgotada, ja, només
li falta la transferència en educació, creim, els socialistes, que

és el moment d’iniciar una reforma de l’Estatut d’
Autonomia, amb un model de finançament, per al 1997 i
següents, que desborda l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, ja que exigeix una reforma de la Llei Orgànica del
Finançament de comunitats autònomes i, en conseqüència,
d’aquells articles de l’Estatut d’Autonomia que en són,
quasi pura, transcripció. És necessari reformar l’Estatut
d’Autonomia, pels problemes de funcionament institucional,
evidents, indiscutibles, que es produeixen a les Illes Balears,
entre el Parlament i els consells insulars, que tots dos tenen
una insuficient dimensió política. És el moment, des d’avui,
des de demà, d’acordar iniciar la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, no tan sols per resoldre aquesta
disfuncionalitat Parlament-consells insulars que hauria de
ser de tractament prioritari, sinó també per revisar
continguts, per modernitzar funcionaments, per pujar sostres
competencials, per fer possibles noves cotes d’autogovern.

Els consells insulars, en tretze anys, des del 1983, com
han avançat en relació als avanços competencials,
pressupostaris, del Govern de la Comunitat Autònoma? Si
feim aquesta comparació ens trobarem amb una conclusió
indiscutible: l’esperit descentralitzador de I’Estatut d’
Autonomia del 1983 ha estat traït; hi ha poca fe, hi ha poc
entusiasme en el Partit Popular en la descentralització del
poder polític. El pes deIs consells insulars en relació al
Govern, quant a competències autonòmiques, no tan sols no
creix un any pel següent, sinó que disminueix; el ritme
d’assumpció de competències és de reducció de velocitat, de
frenada; les transferències estan mal dotades, tant les
transferides amb anterioritat -cultura, patrimoni, esports,
urbanisme, etc.- com les pròximes que s’anuncien i que
estan en tramitació en matèria d’ordenació turística. La llei
permet imposar competències mal dotades als consells
insulars, però si el sistema aquí vigent fos un sistema
paralAlel a aquell que existeix entre I’Estat i les comunitats
autònomes, entre el Govern balear i cadascun dels consells
insulars podem assegurar que algunes d’aquestes
transferències no s’haguessin fet mai, no s’hagués acceptat
mai la seva baixa dotació econòmica, haguessin estat
clarament rebutjades. 

El sistema de finançament dels consells insulars no es
revisa, no es replanteja, no s’actualitza, no participa de les
millores del sistema de finançament de la Comunitat
Autònoma. A més, les competències als consells insulars,
curiosament, són envejades pel Govern, són desitjades, i en
la pràctica competides mitjançant recursos extraordinaris,
programes ben dotats, per fer coses, des del Govern, en
matèries transferides als consells insulars. I aquest Pla
Mirall de pobles i barris ens permet bones reflexions en
aquest sentit; en principi, s’hi tendria res a dir, d’un pla
d’importants inversions per ajudar a mantenir i millorar el
patrimoni cultural, els nuclis tradicionals historics, les
façanes, el mobiliari urbà, l’embelliment dels carrers
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comercials?, però feim una reflexió i pensam: i els ajuntament,
què en poden pensar, d’això? Potser els ajuntaments hi estiguin
d’acord, potser pensin que ja estan molt endeutats per altres
plans anteriors, potser pensin que tenguin prioritats, qüestions
més urgents, no tan sols aquelles que plantejaven aquí i que
encara hi són en matèria del cicle hidràulic d’aigua i
clavegueram; hi ha una necessitat extrema de conduccions
d’aigües pluvials en els pobles, en els barris; ara mateix hem
tingut l’experiència que, just plou d’una manera intensa veim
com hi ha aquest dèficit d’infraestructura, uns sistemes unitaris
d’aigües pluvials i aigües residuals que inunden les estacions
depuradores quan plou.

Aquest pot ser el plantejament que facin els ajuntaments,
però, i els consells insulars?, què poden pensar els consells
insulars, davant aquesta proposta que fa el Govern? Potser
pensin, els consells insulars, que el millorament de façanes els
ha estat traspassat amb les competències de cultura, amb pocs
recursos, i ara surten de la màniga nous recursos, 700 milions
de pessetes/any per façanes per fer el Govern allò que ja està
transferit; potser pensin, els consells insulars, que fan un pla
anual d’obres i serveis per cooperar amb els municipis amb
recursos insuficients, per fer obres difícils, bàsiques, incomodes,
i potser pensin que el Govern també vol fer un pla d’obres i
serveis per cooperar amb els ajuntaments, però amb obres
guapes, de disseny, d’alta costura, perquè si el Govern disposa
d’aquests recursos per ajudar els municipis, no s’haurien de
transferir aquests recursos als consells insulars per fer,
integradament i amb prioritat, la cooperació municipal? 

Que podríem afegir, sobre les polítiques d’acció social, de
benestar social?, corresponen als consells insulars per la Llei
d’Acció social, ben necessitada d’una definitiva clarificació,
però també el Govern actua en relació a matèries d’acció social,
en relació a gent gran -el Govern tendrà residències, també,
vengudes de l’Estat a través de I’Inserso-, també actua en
atenció als minusvàlids, també actua en relació a la marginació,
també té una direcció general d’acció social... Sr. President,
quina casta de comunitat construïm", on és la racionalitat de la
distribució de funcions? No hi ha un model de comunitat en la
seva política. 

En relació als consells insulars jo som molt més dur que el
que ha dit el portaveu del PSM en la seva anterior intervenció.
Mai el Govern central, ni en els pitjors moments, ha tractat el
Govern de les Illes Balears com el Govern de les Illes Balears
tracta, permanentment, els consells insulars. Aquest govern,
senyores i senyors diputats, no té autonomia per governar de
manera diferent de com ho han fet els anteriors. L’han posat

perquè res no canviï, perquè tot continuï igual, és pura
continuïtat d ‘allò anterior i no té capacitat per distanciar-se
ni de variar res substancial de l’etapa anterior. 

Per tant, aquells que creguin que ja està bé, que no tan
sols s’ha abusat del poder, perquè s’ha malversat i s’ha
practicat el favoritisme i s’han "enxufat" familiars i amics
-els que més-, els grans problemes no s’han resolt, aquells
que creguin que ja està bé han de pensar en una altra solució
política, han de contribuir a conformar una altra majoria,
que no tan sols és possible sinó que és ben necessària. El
Partit Popular de les Illes Balears és una taronja que ja no
dóna més suc, que com més se l’exprem, més amarg és el
líquid que treu. El temps del Partit Popular de Balears al
poder s’acaba, i uns altres hem d’estar preparats per poder
fer el relleu i per això necessitam suports i colAlaboració,
diàleg polític i mobilització social.

En resum, senyores i senyors diputats, els socialistes,
d’aquest debat, en pensam treure algunes accions positives
o, en qualsevol cas, deixar-les aquí plantejades. En primer
lloc, el plantejament de l’estacionalitat com a tema central,
que ha de ser objecte d’una atenció privilegiada per part del
Parlament a través d’un treball parlamentari continuat. Per
altra part, el diàleg social ha de ser l’eix de l’acció política
per aconseguir el pacte per a l’ocupació, que si ja està tan
avançat com ens han dit avui, molt millor, que si ja hi ha
compromís per fer el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, molt millor, que si ja hi ha compromís per a la
participació dels treballadors en el consell d’administració
de les empreses públiques, millor, i si ja hi ha compromís
per finançar de forma ordinària perquè és l’única comunitat
Autònoma que no ho ha fet mai a les organitzacions
sindicals, també estarem satisfets. 

Però tampoc no voldríem que aquest debat pogués
acabar sense que hi hagi un clar impuls als consells insulars,
un impuls en matèria competencial i un impuls en
finançament; en matèria competencial perquè ens sembla
que el programa del Partit Popular, a part d’alentit, és
insuficient, i demanam competències pels consells insulars
en carreteres, en obres hidràuliques, en transport ferroviari
i, a més, als consells insulars se’ls ha de replantejar el
sistema de finançament i han de participar, se’ls ha de
repercutir, com a mínim, l’increment que la Comunitat
Autònoma obtindrà de millora del finançament estatal. 

I  per acabar... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Vaig acabant... Per altra part, d ‘aquest debat consideram
que ha de sortir una proposta  de tot el Parlament de la
reforma de I’Estatut d’ Autonomia, per una reforma en la
que tots puguem treballar conjuntament, una reforma que es
posi en marxa immediatament amb una ponència
parlamentària i que no tan sols escometi els problemes
competencials, no tan sols escometi els problemes de
relació institucional, que es plantegi noves cotes
d’autonomia, d’autogovern per a les Illes Balears. I tampoc
no pot acabar aquest debat, senyores i senyors diputats,
sense que el Parlament faci una crida a la regeneració
democràtica, a la gestió pulcra dels interessos públics, a
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l’exemplaritat del Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el President de la Comunitat Autònoma, el Sr. Matas.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull agrair la seva
intervenció, Sr. Triay, abans de res. He escoltat la seva
intervenció i vull dir que, en primer lloc, ja ho he dit abans, jo
som aquí per fer política. És veritat que fer política també és fer
el control del Govern, és veritat, i és veritat que s’actuï contra
la corrupció, naturalment, aquesta també és la nostra creença i
el nostre plantejament. 

Però el que no és tan veritat és que vostè aporti res, una altra
vegada més, quan surt aquí i diu el mateix respecte al mateix
assumpte. Jo crec que la democràcia a Espanya no havia viscut
mai situacions d’aquestes característiques, on polítics fossin
acusats de presumptes delictes. Això és nou i davant això hi ha
dues formes d’actuar i vostè em dirà quina és la més oportuna.
La primera és el que s’ha fet en aquestes illes, el que s’ha fet a
les institucions, certament amb problemes traumàtics, en
situacions de crisi, però sempre amb una experiència
desconeguda. S’han produït canvis a les institucions, s’han
produït assumpcions dels assumptes cap als jutjats d ‘aquestes
presumpcions, i un respecte absolut per part del Partit Popular,
absolut, a la presumpció d’innocència i a allò que diuen els
jutges, un respecte absolut a la divisió deIs poder i un silenci,
sempre important, a l’espera 
d’un pronunciament. 

Aquesta és una via, la que s’ha fet a les Illes Balears, i jo
només conec una altra forma d’afrontar aquests tipus de
problemes, i és la que s’ha aplicat en casos semblants a altres
llocs. No dimiteix ningú. Per si queda qualque dubte, repeteixen
cap de les eleccions; pressió de tot tipus als jutges, de tot tipus;

recusacions fins que els han de cridar a l’ordre; afirmacions
de tot tipus i obstaculització de l’acció judicial fins a límits
que no eren coneguts i, per si quedava qualque dubte,
homenatges amb sopar inclòs; en temes radicalment distints,
totalment distints, de qualsevol cosa que hagi pogut succeir
aquí. Vostè, Sr. Triay, respon sempre, com una corretja de
transmissió perfecta, als mandats que s’envien a través del
seu fax que ve de Ferraz. Jo no vull tornar, Sr. Triay, a
referir-me a aquesta qüestió perquè no crec que es pugui
aportar res més útil. 

Jo vull aprofitar la seva segona part de la seva
intervenció per fer un plantejament de la seva anàlisi.
Començam. Llista d’acords; directrius d’ordenació
territorial, no existeixen; pla del Pla, no existeix; han fet
inversions a Yanko, desviament d’interessos, hospital de
Manacor, Hospital General. Directrius d’ordenació
territorial, una altra vegada més, li torna a repetir, les
directrius d’ordenació territorial són una proposa essencial
d’aquest govern, són una proposta essencial de la nostra
tasca de govern, en aquest moment, dia 10 de novembre
serà la fase inicial de l’esborrany, en primera fase, i l’any 97
les directrius d’ordenació territorial que han seguit
escrupolosament el seu calendari, perquè a vostè li consta
que és així; amb aquest govern seran una realitat.

El pla del Pla. El pla del Pla ha tengut recull dins el
programa d’ajudes consensuat amb els ajuntaments; és un
pla prioritari d’especial incidència en aquests municipis i,
amb ells, hem acordat unes ajudes que puguin desenvolupar
aquesta sensibilitat i aquest pla que tenim damunt la
comarca del Pla i que ajudarà a complir aquest pla. 

Les altres qüestions crec que tendrem temps de veure-les
en aquest parlament. No obstant això, després, si tenc
temps, li recordaré perquè faci una mica de memòria
històrica, sobretot referent a qüestions com el tema de
Yanko. 

Hospital de Manacor. No vull ser irrespetuós, amb vostè,
però m’agradaria que vostè tampoc no ho fos amb mi.
Hospital de Manacor, per l’amor de Déu! Vostè recorda
quan ens varen prometre l’Hospital de Manacor?, ho
recorda? Fa deu anys. Vostè recorda els anys que han pres
vostès el pèl als ciutadans de Manacor?, vostè recorda els
anys que els varen prometre aquest hospital i que no l ‘han
acabat? L’hospital de Manacor serà una realitat amb el
Partit Popular i, a més, el Govern d’aquesta comunitat
Autònoma ha fet propostes de cogestió amb aquest hospital
per donar un millor servei als ciutadans, i els nostres
funcionaris de l’hospital General i de l’hospital psiquiàtric
i del Joan March, tenc l’orgull de dir-li que presten un
servei excelAlent, perquè són uns bons funcionaris, digui
vostè el que digui, i és un bon servei públic el que presten,
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naturalment amb mancança de condicions, perquè mai no és
possible tenir totes les necessitats cobertes, però són bons
professionals i la gent està contenta, i aquest president ha tengut
l’oportunitat de viure-ho i de veure la satisfacció del servei que
el ciutadà rep d’aquests hospital. Hem plantejat també, dins els
nostres programes de correcció de l’entorn, plantejaments
específics per la solució a les barreres arquitectòniques perquè
és una sensibilitat d’aquest govern. 

Em preocupa que faci l’esment al bilingüisme, que faci l
‘esment, supòs que a la normalització lingüística d ‘aquesta
terra, amb aquesta lleugeresa. He remarcat una i una altra
vegada les mesures, els programes, el plans pilot, els llibres de
text, el programa d’ajudes a la normalització lingüística que es
desenvolupen dins el programa que el mateix conseller els ha
presentat. 

Inversions públiques a les Illes Balears. Promeses i fets del
Partit Popular estatal. En primer lloc, torrents, que ha sortit
abans i tampoc no he pogut contestar; torrents, però vostè em
parla de les inversions públiques, són inversions públiques,
torrents, i les inversions públiques dels torrents varen ser
firmades, compromeses i promeses va tres anys per vostès,
3.000 milions de pessetes; per què no ho han fet? Que és, que
ara en 100 dies, ja hem d’haver fet el que vostès en tres anys no
han tengut la delicadesa d’invertir ni una sola pesseta d’aquests
3.000 milions de torrents que es varen comprometre? Però
escolti, fet, fet, i això compta. Torrents, l’any que ve, 80 milions
ja adjudicats, a dia 20 de novembre 160 milions i a 1997 830
milions, fan un total de 1.000 milions, ja el 97; torrents, el que
vostès no han fet, 1000 milions. 

Continuam. Aigua; no és cert, és fals que la dessaladora de
Palma tengui prevista la seva execució per a l’any 2000; és fals.
Termini d’execució, 18 mesos; pressupost de l’any 97, de la
badia de Palma, 5.700 milions de pessetes, entra en despesa. De
l’any 97, 7.500 milions de pessetes també per a la costera i
l’any 97, 1.200 milions de depuradora de Llucmajor. Això són
fets i això és el compromís. 18 mesos d’execució de la planta
dessaladora de la badia de Palma, s’iniciarà l’any que ve,
acabarà el 1998 si l’execució és com la prevista i aportarà 15
hectòlitres d’aigua, un terç del consum. Esper que quedi clar. 

Castell d’Eivissa. Jo crec que potser vostè ha preparat aquest
discurs abans d’escoltar el meu d’ahir, perquè totes aquestes
qüestions és que jo les vaig comprometre, ahir, no en vaig parlar
de passada, estan compromeses; jo ahir vaig dir que em
comprometia ajudar el castell d’Eivissa; per què em diu que faré
amb el castell d’Eivissa? 

Ahir em vaig comprometre a explicar el pla de depuració
terciària; he dit, de forma reiterada, què hem fet amb la
depuració terciària. Per què em demana allò de la depuració 
terciària?

Conformisme davant l’Administració central. Déu n’hi do!
conformisme; conformisme res. Nosaltres tenim clar el nostre
plantejament, nosaltres defensarem els nostres interessos per
damunt de tot, nosaltres defensarem els interessos dels

ciutadans d’aquestes illes, coincideixin o no coincideixin
amb Madrid; nosaltres no farem de corretges de transmissió,
com ha fet vostè, nosaltres no obeïm el fax de Ferraz:
"Paco, apoyo, apoyo. Paco, a las órdenes". Home, no! La
nostra situació és distinta, ho demostram amb fets. 

Obscurantisme en els pressuposts. Ja li he dit les
inversions, li he dit per si no les troba, l’ajudarem a trobar-
les, però són aquestes, i obscurantisme en els pressuposts,
per l’amor de Déu!, per l’amor de Déu! Un 40% de la
inversió territorialitzada en els seus pressuposts, per l’amor
de Déu! 

Lloança ilAlimitada ... Ah! em parla de les casas cuartel.
Li vull recordar que qui ha tancat aquestes cases quarter han
estat vostès, qui les han tancades, només per recordar-li. I
respecte a la lloança ilAlimitada del sistema de finançament
autonòmic i del finançament, aquí si que ja no té color. Què
difícil és defensar aquesta postura seva, Sr. Triay!, què
difícil defensar la postura del Sr. Rodríguez Ibarra i dels
seus companys, què difícil! Què difícil és defensar que
aquest sistema és insolidari, com jo l’he sentit a vostè dir en
un mitjà de comunicació, que el nostre sistema de
finançament és insolidari. Insolidari amb qui? El sistema de
finançament a Espanya té dues vessants: finançament fons
de compensació interterritorial, finançament fora fons, i, si
m’apura, podríem incloure el finançament de fons
estructurals europeus. La Constitució i el sistema de la
LOFCA preveu que la solidaritat es fa amb uns mecanismes
dins el sistema de finançament per compensació
interterritorial i, si vol, pel finançament dels fons europeus,
dels quals nosaltres no en sortim massa beneficiats respecte
de les altres comunitats, però respecte a la finançació fora
fons, suficiència primer que solidaritat, és un criteri de
prestació del servei públic, i els ciutadans d’aquestes illes,
per molt que a vostè li pesi, tenim el mateix dret a tenir les
mateixes escoles, el mateixos serveis públics que
Extremadura, que Andalusia i que ( ... ), i el sistema de
finançament autonòmic té els seus mecanismes de
solidaritat i aquest sistema no és insolidari, aquest sistema
el que reconeix és la possibilitat que els ciutadans d’una
comunitat autònoma com la nostra, quan fan més feina i fan
que vagi millor la seva economia, puguin tenir millors
serveis públics per a ells, i no perquè altres facin televisions
autonòmiques o facin carreteres on no hi ha cotxes o facin
aeroports sense gent o facin grans festes. 

Inversions en carreteres. Nosaltres defensarem i
aconseguirem un conveni de carreteres, un conveni de
carreteres perquè d’una vegada per totes aquestes illes
puguin tenir les mateixes inversions en carreteres que tenen
les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol i que
vostès no han volgut donar; el conveni de carreteres és una
proposta nostra i lluitarem per aconseguir-la, per nosaltres,
perquè defensam els nostres interessos. 

El "tot inclòs", el lime sharing, el "tot inclòs" és més
complicat que vostè pugui pujar aquí i dir el "tot inclós" es
pot resoldre fàcilment: el "tot inclòs" no és fàcil, el "tot
inclòs" està dins les regles de mercat; nosaltres no en som
partidaris, però, naturalment, el que s’ha de fer és política
possibilista i ens preocupa; el lime sharing està regulat, és en
vies de regulació, per aquesta comunitat autònoma, no en
cap altra. I no em torni a dir que no es compleix el Pla
d’Ordenació de l’Oferta Turística perquè en el meu discurs
d ‘ahir vaig especificar, d ‘una forma clara i taxativa, que és
allò que fèiem per aplicar el POOT, que per a nosaltres era
essencial, que posàvem a disposició deis ajuntaments, dels
consells insulars respectius, tota la infraestructura
necessària perquè el POOT, l’ordenament del POOT fos una
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realitat i les altres inversions puguin continuar el seu camí. I el
Pla de la desestacionalitat és un pla nostre, Sr. Triay, i el Pla de
la desestacionalitat és un programa notable de la Conselleria de
Turisme, i és un programa d’aquest equip de govern i el Pla de
la desestacionalitat, si ens vol ajudar, encantats, per trobar les
fórmules que el puguin dur a bon terme. 

Aigua. Li preocupa l’aigua. Nosaltres feim feina per garantir
l’abastiment, el sanejament i la depuració d’aigües. Nosaltres
hem solucionat aquest problema. Vostè diu que dotze anys
sense fer res. Nosaltres tenim la competència definitiva en
matèria hidràulica l’any 95. Li vull agrair que vostè -també és
vera- ha dit que l’any 95 va ser quan es va produir un canvi en
aquesta matèria. Gràcies. Efectivament, tenim la competència
des de l’any 95 i des de l’any 95 hem fet això. De qualsevol
forma, no voldria que patís tant, per aquestes qüestions
"futuribles". En acabar comptarem, en acabar podrem comptar,
podrem veure quin ha estat el tractament de l’ Administració
central del Partit Popular i de la nostra, què hem aconseguit,
com hem lluitat per defensar els interessos de la gent, i en
acabar comptarem; això està molt clar. 

Vostè diu que sols ens falta Educació. No és cert. Nosaltres
volem més, nosaltres volem una comunitat històrica. No és
vera, que només falti Educació, i nosaltres volem, precisament,
pujar a aquest pacte autonòmic nou, que comporta aquesta
reforma estatutària que ha d’igualar el sostre competencial
d’aquesta comunitat Autònoma amb el sostre competencial
d’una comunitat Autònoma històrica. 

Descentralització als consells insulars. També ho vaig dir
ahir. Ordenació turística, agricultura, cambres agràries,
transport terrestres, etc., menors ... Transferències mal dota-
des; no puc compartir aquest criteri. Bé, miri, sempre les
transferències, per qui les rep, no cobreixen totes les necessitats
perquè mai les disponibilitats no són ilAlimitades, però jo
sempre li faig la mateixa messió: vol que facem una comparació
de la dotació de les transferències que nosaltres hem fet als
consells insulars i de les que l’Estat ens ha fet a nosaltres? El
triple, almanco. 

(Rialles) 

Almanco! la poden riure, ja; almanco; és que és per riu- re,
eh? A mi no me ‘n fa cap, de gràcia. 

Pla Mirall. El Govern no enveja les competències dels
consells; el Govern allò que vol és prestar un bon servei
públic al ciutadà, el Govern allò que vol és coordinació
entre les administracions, el Govern no vol que el ciutadà
estigui indefens, estigui despistat de cara a les
administracions públiques; això és el que vol evitar el
Govern, i el Pla Mirall és un pla de finançament pels
ajuntaments, són competències municipals, però no tot és
dolent, Sr. Triay, no tot és dolent; nosaltres l’única cosa que
feim a les façanes és donar més finançament, ja hi
comptam, amb el seu finançament, ja hi comptam; l’únic
que feim és donar més finançament perquè els ciutadans
puguin rehabilitar les seves façanes, i nosaltres donam una
aportació perquè amb una aportació petita de l’interessat,
del ciutadà, puguin rehabilitar les façanes dels nostres
pobles, millorar els nostre pobles, millorar els nostres
municipis, fer de les Illes Balears com un mirall,
naturalment, un mirall de cara al futur, però sense llevar
competències; l’execució dels projectes és municipal,
totalment, nosaltres només donam finançament.
Malauradament, molts dels seus batles pensen el contrari,
del Pla Mirall, del que vostè diu; molts dels seus batles, i li
vull repetir, tenen interès en participar en aquest pla. Esper
que sigui una realitat aquesta colAlaboració.

La colAlaboració amb els consells insulars i el
manteniment deis compromisos és la mateixa colAlaboració
que vaig proposar en el discurs d’investidura, i la
colAlaboració que jo li he expressat, a vostè personalment,
colAlaboració total, absoluta, colAlaboració en les qüestions
que estaven compromeses i en les qüestions que podem dur
endavant conjuntament, i li vull fer aquesta crida i aquesta
proposta, proposta de colAlaboració perquè mai cap guerra
interinstitucional faci que el ciutadà surti perjudicat per
interessos egoistes de qualsevol partit polític. No és el camí,
el camí és de colAlaboració interinstitucional total. 

Vostè diu que el Partit Popular és una taronja que no
dóna suc; que es prepara pel canvi; fa molts d’anys que es
prepara pel canvi; vagi alerta que qualcú no li mogui la
cadira per aquest canvi tan anhelat, Sr. Triay. 

Però si em permet un moment, vostè em cita a
definir-me, vostè em parla de desclassificació de sol
urbanístic. Vostè em parla de corrupció, de saqueig; m’ha
parlat d’identificació incontrolada en el medi rural. És
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curiós, Sr. Triay, és curiós. Hi ha un poble, a l’illa de Mallorca,
un poble preciós, un poble que, a més, personalment estim molt
-no es preocupi, no parl de Calvià, no parl de Calvià, no passi
pena- hi ha un poble que té una vall preciosa, tenia una vall
preciosa, i vostè em cita aquí a definir-me. En aquest poble
existeix un pla d’ordenació urbana on es poden construir, en
aquesta vall, tan sols edificacions per cada 15.000 metres
quadrats o, a qualque lloc, 50.000 metres quadrats. Record que
no li he d’explicar massa d’aquest pla, perquè aquest pla el va
fer un despatx que vostè coneix, Triay Llopis; el va fer i el va
cobrar de l’administració, i és evident perquè l‘havia fet, però
el coneix bé; és Pollença. I quina és la doble moralitat que vostè
té?, quina és la doble moralitat que permet això? No és
corrupció, això, Sr. Triay? Aquestes... -ara li passaré, no es
preocupi- aquestes construccions ilAlegals a tota la vall de
Pollença que el seu partit ha consentit, no és nou; es fan obres,
eh?, s’estan fent obres, eh?, en totes aquestes cases, només cada
15.000 metres. 

(Remor de veus) 

Quedarà gravat, no es preocupi. 

Sr. Triay, més proves, més proves d’aquesta doble moralitat
que fa permetre aquest clientelisme, permetre que vostès han
enganat 600 persones, són 600; vostès han enganat, han duit a
l’engan a aquesta gent, a aquesta pobra gent que no en té cap
culpa. Vostès han deixat que construïssin aquestes cases on no
es poden construir. No és corrupció, això, Sr. Triay? 

I aquesta?, aquesta sí, que la veu, eh?, una nau industrial en
soò rústic. I sap que fan, en aquest moment, per corregir aquesta
nau industrial en sol rústic? L’ajuntament, el seu ajuntament del
Partit Socialista Obrer Espanyol, està tramitant un polígon
industrial en aquest sòl rústic amb una requalificació. Quina és,
aquesta doble moralitat, Sr. Triay?, fins a on arriba aquest doble
moralitat? Vostè pot parlar aquí d’ordenació territorial? Vostè
és capaç de venir aquí a parlar, amb aquesta ilAlegalitat flagrant
feta pel seu partit i amb la connivència de qualque altre partit,
desgraciadament. 

A més de l’ajuntament, la vigilància és vigilància i
competència del Consell Insular, i aquest és una corrupció, Sr.
Triay, que esper puguin aclarir. Es curiós que els municipis on
hi ha més potencial declassificatori siguin o han estat municipis
del Partit Socialista Obrer Espanyol. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Remor de veus i aplaudiments) 

En torn de replica, Sr. Triay, té vostè la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President Matas, i a Calvià què faran?, què faran amb la
desclassificació d’urbanitzables en el municipi, efectivament,
aquí on hi ha més potencialitat i ha de ser més exemplar i pot
ser, a més, model per desclassificar molts d’altres? Quina
ordenació del territori es farà amb el problema més important:

aturar i desclassificar sòls urbanitzables a les Illes Balears?
És un tema que no toca: em treu casetes al camp, una nau
industrial...; l’ha denunciada, el Grup Municipal del Partit
Popular?, no ens ha arribat, a la Comissió Insular
d’Urbanisme, aquesta denúncia; no, no l’ha denunciada; 
també hi ha una obligació. 

Sr. Matas, li he sentit ja avui matí, quan li deia al Sr.
Grosske: "ah!, això és competència dels ajuntaments i del
Consell Insular", i jo pensava: "s’ha de veure com filam
prim amb les competències que són dels altres i gruixut
quan són de l’Estat o de la Comunitat Autònoma"; o sigui
que, efectivament, plantejam un problema conscients de la
seva importància i sense cap por, un problema real que viu
la nostra societat, un problema que ens afecta a tots perquè
afecta el territori que és el nostre potencial de futur, i vostè
em ve dient que això no és competència meva perquè és
competència d’aquest; idò així vostè es mereixeria que
l’Estat li digués que les carreteres són competència seva,
perquè ho són i no, no ho deim, de m que si hi ha problemes
de finançament anem a resoldre’ls, encara que siguin
competència de les Illes Balears, perquè en el Consell
Insular, quin temps fa que hi ha el Pacte de Progrés?, un any
i busques; i la Comissió Insular d’Urbanisme anterior, que
en va fer molts, d’expedients d ‘infracció urbanística?, i la
Comissió Provincial d’Urbanisme, que va estar governada
pel Partit Popular i el Govern del Sr. Cañellas durant molts
d’anys, fins l’any 91, quina acció va fer per imposar la
disciplina urbanística? Cap ni una. Quina transferència hi ha
als consells insulars per tenir uns equips coherents amb el
problema per poder fer aquesta acció? Per tant, és un
problema que es planteja aquí perquè s’hi doni solució, és
un problema que es planteja aquí perquè forma part
d’aquesta riquesa en el finançament dels consells insulars,
per tant, aquest és un problema real. 

Què m’ha de mesclar, a mi, amb un ajuntament
determinat? Jo no venc aquí a defensar ajuntaments. Jo li
deman si un cas importantíssim com el de Calvià, aquí on
vostè ha reconegut que hi ha aquest potencial, tindrà el
suport o no del Partit Popular per dur endavant la seva
desclassificació i per fer una actuació pilot que sigui
traspassable als altres municipis; a això no em dóna cap
resposta ni una. 

Bé, vostè ha afirmat aquí que els can vis que s’han
produït en la Presidència i en el Govern de les Illes Balears
són a causa de les responsabilitats en matèria de corrupció,
vostè ho ha dit, és la primera vegada que ho diu, això, supòs
que hi estaran d’acord els implicats, els implicats hi estaran
d ‘acord o almenys hauran d’acceptar que el president
reconeix que els canvis que s’han produït en la Presidència
són conseqüència de les responsabilitats polítiques
assumides. Aquí li ho deix per a la seva ratificació. 
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I si em parla de sopars d’homenatge, comencem pels sopars
d’homenatge encapçalats pel president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a condemnats amb sentència
ferma a les Illes Balears, aquí, no fa falta ja donar més noms.
Persones condemnades han estat objecte d’homenatge,
encapçalat per la plana major i pel propi president de la
Comunitat Autònoma. 

I diu ordenació del territori, i en ordenació del territori ja
està tot fet, hi està tot fet, hi han fet el Raiguer, hi han fet la
Serra de Tramuntana, hi han fet les directrius d’ordenació
territorial, hi han fet el pla del Pla. Escolti, fer és aprovar i posar
en vigor, tot allò altre és el ball de Sant Vito. Han fet el
Raiguer, bé, què han fet en el Raiguer en matèria d ‘ordenació
territorial? Han aprovat uns criteris que enviaran al Parlament,
bé, però això no és el pla, és més, li‘n diria més, a aquestes
altures ... I diu que compleix el calendari d’ordenació territorial,
però si el calendari acabava el mes de novembre de 1987,
donava vuit mesos per fer l’avanç que vostès vénen anunciant
permanentment, però si hi duen nou anys de retard, quin
calendari estan complint?, i és més, tenen tan poca fe en aquest
calendari que continuen aplicant la disposició transitòria que
permet en casos d’urgència i excepcionalment, en absència de
directrius d’ordenació territorial, que es veu que no les pensen
fer per ara, fer plans territorial com el del Raiguer o com el de
la Serra de Tramuntana, que els han posat en marxa, segons
sembla, divendres passat, un document que han d’envair al
Parlament, i ves a saber els anys que ballarà, perquè quants d
‘anys fa que ball el Pla d ‘equipaments comercials i el Pla de
carreteres i el Pla del Pla i el Pla de pedreres?, quants d’anys fa
que els van fer? Des del moment que prenen una primera
decisió, de la qual no se sap en absolut quan acabarà, ho donen
per fet. Naturalment que són importants les directrius
d’ordenació territorial i naturalment que és urgent fer-les i
naturalment que haurem d’estar..., que hàgim perdut deu anys,
i que hi haurem de colAlaborar tots per veure si és possible
arribar a un gran consens per dur endavant aquest projecte. 

Però, escolti, jo, al pressupost que tenc, allò de sa Costera no
hi té cap partida pressupostària dins l’any 97, i fins l’any 2000
no s’acaba, i pel que tenc aquí, en matèria d’infraestructures
hidràuliques, 350 milions l’any 97 i fins el 200 no s’acaba; per
tant, crec que no coincideixen les informacions. Cap partida
estatal per al castell d’Eivissa, estatal, la que reclamaven als
socialistes, cap; cap partida estatal per a depuració terciària, la
que hi havia compromesa en el Pla nacional de reguius, anulAlat;
per tant, efectivament, hi ha un retall molt important. 

I vostè no ha fet comentaris en matèria d’educació, el 37%
de retall en inversió real per a l’any 97, l’any anterior a
l’entrada en vigor -se suposa- de les competències en matèria
d’educació. Estic molt content que vostès no obeeixin els faxos
de Ferraz, perquè em preocuparia realment que rebessin les
mateixes instruccions que nosaltres, i és més, em preocuparia
que les complissin, equivocadament, pensant que venien d ‘una
altra avinguda. 

Miri, en matèria de finançament, Sr. Matas, vostè pot
teatralitzar el que vulgui, però el Sr. Rami, que diu la
veritat, és un home que té reconegut dir la veritat quan diu
que les negociacions són tot mentida, ha dit que el sistema
de finançament és positiu, encara que no tengui en compte
les tesis del Govern. Efectivament, aquesta és la realitat. Les
tesis del Govern no han estat tingudes en compte, encara
que el sistema pugui resultar positiu, i vostès, al sistema, no
hi han fet cap aportació ni una; el sistema és d’aplicació
directa d’una cosa que van pactar el Partit Popular i
Convergència i Unió, i les Illes Balears han estat convidat
de pedra perquè cap de les seves aportacions, de les seves
banderes, dels seus recursos al Tribunal Constitucional, han
resultat incorporats. 

I no em fixi posicions que no són les meves, perquè jo he
dit prou vegades, i sembla que vostè no va quedar satisfet
del debat que vam tenir la setmana passada amb el Sr.
Rami, i per això el vol reproduir aquí avui, que encara que
el sistema sigui favorable per a les Illes Balears, encara que
els sigui favorable, és un mal sistema, és un mal sistema per
la forma com s’ha fet i pel seu contingut, i per això té
problemes amb la seva acceptació, i això és evident. 

Miri, en matèria de carreteres no falsegi, per favor, la
realitat. Vostè ha dit avui mateix aquí que en tretze anys el
Govern socialista no havia invertit una pesseta en les
carreteres de les Illes Balears; això és fals. No és que sigui
incorrecte, no és que sigui inexacte, això és fals, és fals
perquè hi va haver un primer conveni de carreteres, és fals
perquè l’any 92 es van pactar i es van incloure en el
finançament autonòmic 15.000 milions de pessetes per a
carreteres, encara que llavors s’atengués la petició de
deixar-ho incondicionat i perquè, a més, aquests 15.000
milions de pessetes estan incorporats al finançament actual,
i per tant, continuen estant dins el ( ... ) i, a més, ara hi haurà
un segon conveni de carreteres, un segon, no el primer ni
tan sols, un segon conveni de carreteres, el qual tendrà tot
el nostre suport, com el va tenir en el Congrés de Diputats,
quan s’hi va plantejar la proposició del conveni, que no va
ser possible dur endavant perquè no hi va haver aprovació
dels pressuposts per a l’any 1996, tindrà el nostre suport,
perquè creim que, efectivament, hi ha una qüestió de
principi que no va ser ben valorada pel Govern balear, del
Partit Popular, quan l’any 1983 o 1984 van negociar les
carreteres, i és que, efectivament, van voler totes les
carreteres, i és correcte perquè hi tenen dret, hi tenim dret a
administrar totes les carreteres de les Illes Balears, perquè
cap d’elles es relaciona amb una altra comunitat Autònoma,
i no van saber defensar que a causa del fet insular això
s’havia de compensar, perquè és lògic que les carreteres
d’unes illes no comuniquen amb una altra comunitat
Autònoma, i van estar no sé quants d’anys a començar a
reaccionar en aquesta qüestió, però, per favor, no faci
quedar malament el Sr. Cañellas, perquè el Sr. Cañellas, tan
content com va estar l’any 1991, quan es va aprovar el nou
sistema de finançament, dient que s’havia acabat el
problema de les carreteres, que ja no hauríem de demanar
almoina mai més per poder tenir una xarxa de carreteres
moderna, i ara vostè aquí diu que no hi ha hagut res, que no
hi ha hagut cap avanç ni hi ha hagut mai cap inversió; fa
quedar malament a ell i al seu antecessor, el Sr. Forcades,
que es va sumar a aquestes mostres d’alegria. 

M’alegr moltíssim que hi hagi una preocupació en el
Govern, com no pot ser d’una altra manera, per
l’estacionalitat, ara, fet no hi ha res, no hi ha res fet, han
obert una carpeta, hi han posat una etiqueta: "Pla de
desestacionalització", i ara, a partir d’aquí, començaran a fer
algunes gestions, com va explicar molt bé el conseller de
Turisme en la comissió corresponent. Jo crec que és un tema
prou important perquè hi hagi una actuació parlamentària;
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una acció parlamentària, fora que també es consideri un judici
paralAlel que el Parlament estudiï el finançament o la
desestacionalització de la nostra economia turística; per tant,
que estiguin d’acord que el Parlament actuï en aquesta qüestió
i que també es faci ressò d’aquestes necessitats. 

Jo defens la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, no he dit de cap manera que amb l’educació s’acaben
les competències, he dit que amb l’educació s’acaben els acords
de 1992, el Pacte autonòmic de 1992, i que, per tant, és el
moment, perquè don per fet que compliran dins l’any 97 la
transferència de la competència educativa, de plantejar des
d’aquest parlament la posada en marxa d’una reforma d’estatut
que ampliï altres competències, que pugi el sostre competencial,
que resolgui els nostres problemes institucionals, que són molt
importants, que encaixi, perquè ho haurem de fer, el nou
sistema de finançament dins l’Estatut d’Autonomia, que
necessàriament haurà de ser reformat perquè pugui ser aplicat
a les Illes Balears.

I vostè repetides vegades ens va demanar que els socialistes
ens ajudin a les inversions públiques. Deman ajuda al PSOE que
ens ajudi ... Tendrà la nostra ajuda, i la nostra ajuda és duu aquí
propostes de resolució que puguin ser aprovades reclamant que
les inversions es compleixin en els terminis que les necessitam,
i és clar que la tindran, aquesta ajuda, la tindran, i tota, no passi
pena. 

I per altra, Sr. President, li diré que un dels seus eixos de la
seva actuació va ser la transparència, i que la transparència no
ha estat una qualitat que hàgim vist aplicada durant aquesta
etapa de govern, curta, que vostè ha encapçalat. Que les
comissions d’investigació són un dret del Parlament, no són un

judici paralAlel, són un dret reconegut a un article del
reglament, no comprenc com pot fer vostè una crítica tan
absoluta d’una forma clàssica, típica i necessària d’actuació
parlamentaria com són les comissions d’investigació. Quin
judici paralAlel es pot fer en relació amb Yanko, a investigar
que ha passat amb les inversions del Govern? Quin judici
paralAlel es pot fer en relació amb l’actuació de la societat
balear Capital Risc? Quins judicis paralAlels es poden fer
amb aquestes qüestions? O en relació amb els extratipus que
s’hagin pogut pagar en matèria de dipòsits bancaris de la
Comunitat Autònoma? Crec que vostè fa un flac servei no
tan sols a la transparència del seu govern , sinó a les
funcions d’aquest parlament. Per què no es poden publicar
en el Butlletí de la Comunitat Autònoma, com hem
demanat, les subvencions que la Comunitat atorga?, que
siguin publicades en el butlletí oficial. Per què s’oculten al
Parlament de forma reiterada documents i ni els hi envien,
o estan mesos i mesos a enviar-los-hi? Quina classe de
transparència és aquesta?, quina és aquesta transparència de
boca tancada, aquesta transparencia d’aquest document
publicat de la Conselleria de Presidència, i la Conselleria de
Presidència no existia abans que vostè fons president, que
diu "y sobre todo que sepan que tienen que tener la boca
cerrada sobre el proyecto de radio autonómica", un document
del Govern balear que reclama a aquells que intervenguin en
una determinada actuació que tenguin la boca tancada, no
sigui que s’assabentin els socialistes del que volen fer. 

Sr. President, senyores i senyors diputats, mantendrem
grans distancies de l’actuació del Govern, mantenim una
greu discrepància sobre ( ... ) d’aquest govern i sobre la seva
capacitat, la seva autonomia, en relació amb un greu
problema moral de la nostra societat, que és el que ha passat
en els primers dotze anys, però nosaltres volem contribuir,
i ho farem des d’aquest parlament, des de la minoria que ens
correspon, a millorar les nostres institucions, a defensar les
nostres inversions, a millorar els consells insulars, que hi
hagi, per tant, una autonomia cada dia més forta i que els
ciutadans no siguin considerats, com quasi els va considerar
vostè ahir en el seu discurs, simples peces d’un sistema
econòmic, sinó que els ciutadans en siguin realment
protagonistes, uns ciutadans que, sense cap dubte, no
participen de la seva visió neoliberal de l’economia i de la
política, uns ciutadans dels quals vostè no és representatiu,
encara que tengui el suport de 31 diputats dins aquesta
cambra, perquè aquests ciutadans de les Illes Balears, com
els del conjunt de tot Espanya, són molt més igualitaris que
com vostè planteja, són molt més solidaris que com vostè
planteja, són molt més partidaris de l’estat del benestar,
paraula tabú en el seu discurs que en cap moment hem sentit
a pronunciar, d’un estat del benestar, d’una cohesió social
que precisament, Sr. President i senyores i senyors diputats,
és un deis grans resultats deis anys de govern socialista.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou): 
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Triay,
mal sistema de finançament autonòmic, És el primer sistema de
finançament autonòmic que fa que aquests ciutadans, que
respecta més que ningú, puguin fer una valoració de quins són
els imposts que paguen a la seva autonomia amb la seva renda
i quins són els serveis que reben, i això és democràtic, i aquest
sistema de finançament dóna aquesta autonomia financera,
aquest sistema de finançament dóna per primera vegada aquesta
capacitat, i dóna la capacitat als ciutadans de les Illes Balears
que, si fan més feina, hi podran tenir millors carreteres, millors
escoles i millors hospitals, millors serveis públics. I d’això
vostè diu "sistema malament", perquè vostè ha rebut una
instrucció de Madrid que diu hay que apoyar a Extremadura y a
Andalucía. No, senyor. Les Illes Balears tenim un altre
plantejament, tenim uns altres interessos, i creim que és just.

Vull repetir de forma constructiva que voldria que per una
vegada fos possible no parlar de forma crispada i fer
aportacions constructives. Les carreteres, hi ha competències en
carreteres a totes les comunitats autònomes, i totes les
comunitats autònomes tenen un cost efectiu per a les seves
inversions en carreteres, inclòs aquest conveni que es va signar
l’any 85 -crec recordar-, que va ser un conveni abans de la
revisió del cost efectiu, era com s’hagués inclòs dins el cost
efectiu. Idò miri, totes les comunitats autònomes tenen aquest
cost efectiu que reben per a carreters, Balears i Canàries, però
que passa?, que, a més d’aquests doblers, l’Estat hi ha fet una
inversió, jo encara record el Sr. Borrell, se’n recorda, del Sr.
Borrell? "Plan multimillonario, miles de millones en carreteras
para toda España", ho va presentar a so de bombo i platerets, ho
va presentar d ‘una forma espectacular, i què va passar? Això
són doblers de l’Estat que sa’fegin al finançament per a
carreteres i que anaven destinats a carreteres d’interès general,
i a les Illes Balears hi ha carreteres d’interès general, ports i
aeroports, vostè ho sap, i resulta que quan totes les altres
comunitats autònomes d‘Espanya, inclosa Canàries, tenien una
participació en aquest pla multimilionari de las inversions en
carreteres del Sr. Borrell, nosaltres ... Això és l’únic que dic.
Perdoni si a la millor m’explicat malament i he fet que
s’interpretàs d’una altra manera, però això és l’únic que he dit.

El Pla de desestacionalització exactament és un pla que s’ha
emprés pel Govern del Partit Popular de forma molt ambiciosa,
però que ja té resultats. Hivern 96, 160.000 turistes més vendran
a aquestes illes, han vengut a aquestes illes, i l’any 97 tendran
un increment previst superior, això és l’actuació del Pla de
desestacionalització, són fets concrets per fer que la gent pugi
fer feina a l’hivern, per fer que la nostra economia funcioni tot
l’any, i això és feina, això és el que el ciutadà necessita, que
solucionem el problema, que donem solucions, no sempre
baralles, solucions, jo sempre demanava a vostè l’ajuda per

rebre inversions públiques, l’he tenguda, desgraciadament,
en pocs moments, però no oblidi que li deman des de fa
molt de temps una altra ajuda molt important, vostè no vol
el règim econòmic i fiscal per als ciutadans d’aquestes illes,
vostè no vol que aquestes illes tenguin uns avantatges
fiscals i econòmics per corregir la seva competitivitat. Per
favor, Sr. Triay, li torn a fer l’oferiment, negociem,
consensuem, és molt important anar a Madrid amb una
postura conjunta de tots els ciutadans de les Illes Balears, és
molt, molt, important, perquè ens poden dir que anam a
Madrid amb un règim econòmic i fiscal que hi ha gent
d’aquestes illes que no vol, és un handicap i ho ha de
comprendre. 

No he dit responsabilitats, he dit que la situació s’havia
produït per aquestes presumptes responsabilitats, que quedi
clar. 

Els ciutadans són importants, molt importants per a
nosaltres. Els ciutadans mereixen tota l’atenció, mereixen,
entre altres coses, que 200 persones no quedin per cobrar el
salari social perquè els ordinadors no funcionen. Necessiten
d’una administració que funcioni. Necessiten que els
doblers arribin al destinatari i per a les funcions que varen
ser creats, i aquest és el nostre respecte als ciutadans, aquest
és el nostre respecte. 

Sr. Triay, a Calvià probablement el que hi farem serà el
que he dit avui al matí, urbanizaciones ecológicas,
probablement. 

I vull acabar amb la denúncia, li he fet una denúncia, no
se n’escapi, li he fet una denúncia aquí, Sr. Triay. Vostès
governen en aquest ajuntament, L’Ajuntament de Pollença
té 600 sancions; l’ Ajuntament de Pollença ha permès 600
infraccions; ha permès que una vall es convertís en això; ha
permès construccions ilAlegals enganant la gent,
probablement dient a la gent: "Construïu, no passa res". Però
més fort, més fort, i no vull parlar d’ajuntaments, estic fent
el discurs que fa vostè, li estic parlant de corrupció. Resulta
que un diputat, perdó, un regidor d’aquest ajuntament té
almanco dues sancions; què farà, Sr. Triay? Esper i li deman
que no torni a pujar a aquesta tribuna sense dir quina
responsabilitat ha emprès en aquest cas, què ha fet amb
aquest regidor del seu partit d’aquest ajuntament que té
denúncies per aquestes irregularitats que han estat tapades
i amagades, fora que aquest regidor sigui d’una altra facció
del seu partit, que també pot ser, però esper que prengui
aquesta decisió. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la portaveu del
Grup Popular Sra. Maria Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre grup
parlamentari va escoltar ahir amb atenció el discurs del
president Matas i avi hem escoltat també molt atentament les
distintes intervencions dels portaveus de l’oposició i les
corresponents rèpliques i contrarèpliques del president. El
nostre grup, com és natural, dóna suport al seu president. Però,
a més d’una qüestió que és normal quan es tracta d’un president
triat pel nostre grup, hi ha una sèrie de raons que ens fan
especialment agradable expressar la nostra postura davant
l’exposició feta ahir pel president Matas. En primer lloc, de
forma fonamental, el grup parlamentari vol expressar el seu
suport a una política concreta, molt pragmàtica, que 
només en quatre mesos s’ha convertit en un llistat molt llarg de
normes i mesures que pretenen canviar, que pretenen millorar,
que pretenen avançar cap al futur de la nostra autonomia i
millorar el benestar de tots els nostres ciutadans. 

A continuació, vull destacar dues característiques d’aquesta
política, de la gestió que aplica aquest govern i que ens semblen
ja per elles mateixes dignes del nostre suport. 

En primer lloc, una visió cap al futur que planteja en la seva
política i cree que contrasta amb l’oposició parlamentaria, amb
l’oposició deIs distints grups que estan a la part d’aquí, a
l’esquerra, que han concentrat la seva mirada bàsicarnent en
aquest debat en el passar i que han deixat el futur bàsicament
fora de la nostra anàlísi política, que s’han dedicat a intentar
desprestigiar el Govern, les seves actuacions, s’ha ficat amb
determinats diputats del nostre grup i, en definitiva, han fet
demagogia política, han dit, cree que en molts de casos, bastants
mentid es i cree que no han aplicat un criteri de rigor en les
seves disposicions. Mirar el futur, això és el que deia vostè, i
nosaltres hi estam d’acord, perquè que implica això? Això
implica pensar en els nostres joves, en les generacions que
vénen i que mereixen que els deixem una terra, unes illes, amb
unes millors condicions, i això, és cIar i patent, amb tota la
gestió realitzada des que hi governa el Partit Popular,
intensificada en aquests darrers mesos amb la gestió del
president Matas. 

En segon lloc, el meu grup vol dir des d’aquesta tribuna que
és cert que hi ha hagut problemes que han dut a una situació tan
poc usual com la que hem viscut. Es innegable que hem passat

per situacions complicades, però també vull recordar que
ningú aquí no pot tirar la primera pedra, que tots els grups
que estan aquí representats han tengut o tenen problemes
interns, això és clar, però també és ver que en la mesura
d’una major representació parlamentària o d’una major
representació institucional, aquests problemes, com és
evident, tenen un major ressò, però, malgrat això, el nostre
programa va endavant, tant amb aquest govern com amb els
anteriors. Estam actuant amb intensitat, amb agilitat i amb
coherència. Hi ha factors que demostren als ciutadans que
el Partit Popular, a pesar dels problemes, ha pogut i pot
garantir un govern eficaç, real, que manté la política de
donar solucions als problemes i legislar, de desenvolupar les
normes i complir amb les seves obligacions. 

Destacades aqueixes dues característiques, hem de fer un
repàs més o manco detingut al discurs d’ahir del president
sobre l’estat de l’autonomia i de les mesures que el Govern
està aplicant i que fa comptes continuar aplicant d’avui cap
al demà. 

En primer lloc, en el discurs destaca una vocació d’anar
cap al futur amb solidesa, amb contingut, amb una idea de
les Illes Balears crec que molt definida, molt liberal, molt
centrada en disposar d ‘una autonomia de primera, amb
capacitat pròpia de finançament, amb uns consells insulars
amb competències, amb serveis, amb una economia
sanejada i amb una política d’acció social que beneficiï tots
aquells que no han pogut accedir a determinat nivell de
benestar. 

En segon lloc, feia ahir una descripció, crec jo, realista
de la nostra situació, d’un moderat optimisme. No hem de
dubtar de les nostres forces, hem d’innovar, hem d’invertir,
ha de continuar sent la iniciativa privada el motor de la
nostra economia; hem de millorar cada dia per tal
d’aconseguir un major nivell de benestar dels nostres pobles
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i tot
això només s’aconsegueix d’una manera: fent feina, molta
de feina i en la línia que va explicar ja el Sr. Matas en el seu
discurs d’investidura. 

Aquest govern ha plantejat mesures que suposen un
impuls molt important cap al futur i que pretenen un avanç,
en concret, hi ha mesures que suposen una aposta per la
modernitat, com és el cas de la política de ( ... )tització dins
la Conselleria de Presidència, i naturalment la política de
recerca i de desenvolupament que es concreta en el projecte
de llei que potencia aquesta activitat a les nostres illes; això
és un punt que no només és fonamental, sinó que pot aportar
un gran valor afegit. El nostre grup parlamentari és
conscient que hem de compensar el fet de la insularitat, el
fet d’estar físicament separats de la península, i això es pot
compensar amb les autopistes de la informació.
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Aquesta llei que es crea dins la Conselleria d’Educació es
complementa amb tot el desenvolupament previ a l’assumpció
de les competències en matèria d’educació, que creim nosaltres
que és una qüestió transcendental per al nostre futur, perquè el
primer patrimoni que tenim tots aquí crec que són els nostres
ciutadans, la gent que viu aquí, a la nostra comunitat, crec que
és un dels principals patrimonis, un dels principals actius que hi
tenim. I com s’ha dit aquí al llarg de tot el debat, hi tenim
universitat, i crec que s’ha aconseguit amb una dotació
econòmica important, capaç d’atendre les necessitats
fonamentals per a un futur millor d’aquesta universitat, és una
passa que s’ha produït en aquesta legislatura, que es va negociar
intensament amb governs anteriors, i per a la qual s’ha arribat
ara a una solució amb un nou govern a Madrid, amb un nou
govern del Partit Popular. 

També he de destacar la llei, crec que important, de
patrimoni, que regula distintes mesures de conservació del
nostre patrimoni cultural, artístic, documental i arqueològic.
Aquesta llei va encaminada a mantenir i a protegir una part de
la nostra historia, de la nostra cultura i, en definitiva, de la
nostra manera de ser com a poble. 

Dins la política de sanitat i de consum, aquest govern ( ... )
una política clara on ja es comencen a veure les primeres
actuacions, fonamentalment pel que fa a la participació en la
gestió de l’hospital de Manacor, i aquest estatut del consumidor,
que crec que serà important, que es presentarà pròximament,
perquè també és evident que en aquest moment ja hi ha una
política de qualitat en la gestió de la xarxa assistencial del
nostre govern. Hi ha molta gent que a l’hora d’anar a un
hospital en aquesta comunitat, s’estima més anar a un hospital
de la xarxa del Govern balear, que no acudir a altres hospitals.

El Grup Parlamentari Popular vol donar explícitament el seu
suport a la gestió que desenvolupa la Conselleria de Treball,
mitjançant la qual es propicia un fet molt important, que és
l’acord amb els agents socials i econòmics, una cosa que és
important per arribar a dissenyar una política on l’atur sigui
l’eix de la lluita, és a dir, que l’atur pugui reduir-se d’una
manera radical tan prest com sigui possible amb un acord entre
totes les forces, partint, això sí, naturalment, des deis excelAlents
resultats de la política autonòmica dels darrers anys, els quals
donen com a resultat una reducció espectacular del nombre
d’aturats i el nivell més alt d’activitat de tot el nostre país, fins
i tot amb una mitjana anual semblant a la mitjana europea.
D’aquesta conselleria, no se’n pot deixar d’esmentar la política
de formació, que és una aposta que hem de fer i mantenir
perquè una autonomia com la nostra, que és canviant, necessita
avançar dins el terreny de l’educació i de la formació, per ser
cada dia una mica més competitius.

El nostre grup considera que la política d’infraestructures del
Govern és una política ben plantejada. S’ha negociat amb el

Govern central el compromís d’una inversió, forta,
especialment en tema d’aigua i en tema de carreteres. En
matèria d’aigua, tots hem escoltat, especialment a la darrera
campanya electoral, el crit ( ... ) que ens feien dient que mai
no hi hauria una política seriosa en tema d’aigua, i es va
demostrar aquesta política, només es va poder demostrar
aquesta política, quan el Govern central va transferir la
competència al Govern balear, on es va tractar el problema
i s’hi varen dissenyar solucions, solucions a curt termini,
com el tema del barco i l’aigua sedentària de L1ubí o la
dessaladora de Palma, i es varen plantejar solucions a més
llarg termini, especialment pel que fa a sa Costera i a la
potabilitzadora. 

Quant a carreteres, passa una cosa semblant, el Govern
ha discriminat les Illes d’una manera tan grossa que el mate
ix PSOE ho va reconèixer en diverses ocasions i ha intentat
impedir el desenvolupament aquí, a la nostra comunitat,
només i exclusivament pre raons polítiques. És cert que fa
uns mesos o fa un any el ministre Borrell va admetre que
aquest problema l’havia creat el seu partit i que s’havia de
resoldre, i ara, amb un govern a Madrid del nostre color
polític es negocia el conveni que finalment permetrà
solucionar les mancances històriques que hi hem tengut al
llarg de tots aquest anys. 

El Govern, al nostre mode d’entendre-ho, ha entès la
necessitat d’actuar sobre la millora del nostre entorn, ha
continuat amb la filosofia que suposen les directrius
d’ordenació del territori i ha començat a desenvolupar les
primeres mesures coherents amb elles. Consideram
important dur endavant aqueixes directrius el més aviat
possible, per tal de veure les primeres conseqüències d’una
política integral, sòlida, que pugui millorar d’una forma
radical l’aspecte de la nostra terra, però no per canviar-les,
sinó per recuperar el que sempre han estat. 

I d’una manera bastant telegràfica intentaré repassar la
matèria de política agrícola, industrial i comercial. Aquests
tres sectors necessiten d’una atenció important que orienti,
que ajudi i que faci possible la competitivitat, tan difícil a
una regió insular com és la nostra. 

La política turística que duu endavant el Govern balear
nosaltres creim que és una política encertada, correcta i que
es prepara per a un futur, per a un futur competitiu i de
primera. Es tracta de mantenir el turisme com el motor
econòmic de les nostres illes, com és natural, però ajustat
una realitat cada vegada és exigent, on s’ha d’oferir molta
qualitat i que passi a la vegada també per respectar el nostre
medi ambient, el nostre paisatge. 

En medi ambient, el Govern ha proposat a aquesta
cambra continuar amb la política de protecció
mediambiental de les nostres illes, es tracta, ni mes ni
manco, que d’un avanç cap a la millora del nostre entorn i
de potenciar els nostres valors patrimonials, tant els
paisatgístics com els culturals.
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Quan vostè proposava començar la tasca d’aplicació de les
directrius d’ordenació, en concreta amb la millora integral dels
entorns, ha de saber, Sr. President, que compta amb tot els
municipis i amb tot els pobles que donen suport a la seva
iniciativa, com el reflex del que avui aquí representa la nostra
societat balear. Els ciutadans de Balears volen protegir l’entorn,
però també volen avançar en tot el que suposi una millora de la
nostra qualitat de vida. 

Aquest govern no només ha promès, sinó que està aplicant,
amb una continuïtat que ja abraça tres legislatures, una política
que crec que és austera i racional a nivell econòmic. S‘ha
demostrat fins ara que anam pel camí adequat, ja que som una
comunitat dins l’Estat espanyol més o manco rica i prospera.
Ara, l’objectiu del Govern és que aquesta política arribi a la
resta de la societat, que aquesta política es pugui difondre i que
es pugui anar innovant. Aquest és un repte que hem de mantenir
i que el president ha traduït adequadament en el seu discurs. 

Va anunciar ahir unes mesures innovadores en matèria de
cooperació amb els ajuntaments. El president i el Govern han de
saber que la societat representada en aquesta cambra dóna
suport a aquesta iniciativa, que suposa posar a l’abast dels
nostres municipis i dels seus habitants una sèrie de serveis que
només amb els seus mitjans no podrien dur mai a terme. En ser
això tan important, hi ha certs grups d’aquesta cambra que no
volen donar suport a aquesta iniciativa, tan sols pel fet d ‘estar
a l’oposició i de no voler reconèixer que el Govern duu
endavant projectes importants, projectes que suposen que els
nostres municipis puguin millorar la seva imatge, en definitiva,
que puguin posar en marxa aquest famós pla mirall, que crec
que serà important i que tendrà repercussions molt bones per a
les nostres illes en els pròxims anys. 

Però vostè, Sr. President, va dir una cosa que crec
fonamental: "Volem treballar", i això és el que hem de fer per
a les nostres illes. S’ha d’anar endavant, s’ha de treballar, s’ha
d’avançar, s’han de solucionar els problemes, això és el que vol
la gent d’aquesta comunitat. 

Les reaccions que ha tengut aquí avui dins aquesta cambra
són les reaccions normals. Les crítiques al seu discurs eren
previsibles. Com que ningú no pot dir que li ha agradat el seu
discurs, em referesc de l’oposició, perquè si no, no faria el seu
paper d’oposició, han dit que hi manca contingut, però vull
recordar que el mateix han dit durant aquests darrers tretze
anys, i en aquests tretze anys, a pesar de l’oposició, hem
aconseguit ser una comunitat a nivell nacional de les més
capdavanteres, amb un nivell de renda més elevat, i això em fa
suposar que nosaltres anam pel bon camí, que el nostre grup i
que el seu govern va pel bon camí i que els grups que
s’equivoquen són els grups de l’oposició.

El nostre grup continuarà. ajudant el Govern a millorar
la seva gestió, amb transparència i sentit de la justícia, duent
a terme aquí, en aquest parlament, totes aquelles iniciatives
que siguin necessàries per intentar complir amb aquests
objectius que ens hem marcat. Nosaltres continuarem fent
feina, perquè el Grup Popular i cada un dels diputats sabem
que tenim una gran responsabilitat, molt per damunt dels
nostres interessos individuals, als quals, n’estic segura,
molts de nosaltres renunciam en benefici de l’interès
colAlectiu. Tenim una responsabilitat que vàrem assumir fa
un any i poc a les darreres eleccions, i tots nosaltres estam
compromesos a dur-la endavant. Hem de mirar endavant;
per això, Sr. President, creim en el que va dir vostè, intentar
passar pagina i que hem de continuar fent molta de feina
perquè només així, el nostre compromís, el compromís que
vàrem assumir davant els nostres electors, el podrem dur a
terme. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Agraesc aquesta darrera intervenció del dia d’avui
de la portaveu del Grup del Partit Popular. Jo crec que
aquesta intervenció almanco ha estat una intervenció que
recull el contingut i el propòsit del discurs que ahir en
aquesta cambra vaig fer. Vull agrair aquestes paraules i
naturalment vull agrair la colAlaboració del meu grup.
Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. 

Deman un poc d’atenció abans d’aixecar la sessió. 

Comunic que a partir d’aquest moment els grups
parlamentaris podran presentar en el registre propostes de
resolució, que seran analitzades per la mesa d’aquesta
cambra; una vegada tractades i feta la seva qualificació,
seran remeses avui mateix a tots els grups parlamentaris. 

A la vegada, també inform que la sessió de demà
començarà a les onze del matí, que es farà un debat de totes
les propostes, de menor a major, la votació de les quals serà
al final de tot aquest debat. 

Moltes gràcies per la seva atenció. S’aixeca la sessió.
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