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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Recomençam la
sessió, i prèviament aquesta presidència vol manifestar als
diputats i diputades la seva predisposició que es compleixi el
Reglament en tots els seus aspectes, sense que açò vulgui dir
estar tancat a la postura de temps fixat, tant per als grups
parlamentaris, però sí intentant que es guardi un equilibri entre
les intervencions.

Demanaria tant al president de la Comunitat Autònoma com
als portaveus que procurin en els torns d'intervenció no
introduir temes nous de debat, que indiscutiblement és molt
difícil, jo ho conec, i també és molt difícil fer l'apreciació
exactament igual que els diputats i diputades en qüestió en les
seves intervencions a vegades a l'hora de l'explicació anomenen
diputats o diputades, i que tenguin en compte que açò no ha de
provocar un torn d'al•lusions, ja que se n'han produït vàries de
noms, tant per portaveus com pel Govern, de diputats o
membres del Govern que no intervenien en el debat,
simplement per reforçar certs arguments.

Per tant, deman que per favor es continuï aquest debat amb
rigor i serietat, dient el que es cregui el que s'hagi de dir, per
qualque cosa estam a un parlament, per parlar, però sempre
guardant les formes i el respecte. 

I en aquest moment, i per única vegada, perquè una volta
cridada l'atenció don per tancada aquesta qüestió, don dos
minuts a la Sra. Munar per entrar en el tema únicament i
exclusiva de la Llei electoral. Únicament i exclusiva. Té vostè
la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que jo estic convençuda
que tot el que vostè ha dit aquí és així com s'hauria de fer, i
lament profundament que tot un president del Govern no sàpiga
quina és la dinàmica parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Entri exclusivament en el tema de la Llei electoral.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina sempre ha estat
respectuosa amb les illes menors. Tan respectuosos hem estat
que mai no hem pensat més que en el fet que aquestes illes
tenguin els seus propis partits que defensin els seus propis
interessos; i si bé creim que en moltes ocasions el Govern del
Partit Popular ha fet de qualque manera discriminació a favor
de Menorca o Eivissa és per interessos partidistes, i ho hem
denunciat des d'aquesta tribuna. Mai quan hem parlat de la
reforma de l'Estatut, mai, hem pensat ni hem proposat que hi
hagi cap tipus de modificació de la Llei electoral. Ni ho ha fet
Unió Mallorquina ni ho ha fet cap dels seus grups, i em pareix
una falta d'honestedat proposar-ho aquí, avui, en un debat
parlamentari, quan el president sap que els partits polítics tenim
molts pocs minuts per defensar les nostres postures; ell té tot el
temps del món, i endemés tanca el debat. No estava avui matí
gens nerviosa, ni crec...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...que m'hi puguin po...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, moltes gràcies.

Sr. Grosske, té vostè la paraula.

(Remor de veus)

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President
de la Comunitat Autònoma, vostè ahir va començar el seu
discurs amb una frase realment espectacular: "Les Illes
Balears van bé". És propaganda buida de contingut. Les
Illes Balears ni van ni vénen, fa molts d'anys que són allà
mateix. Dins les Illes Balears hi ha gent, i d'aquesta gent
n'hi ha que els va bé la cosa, n'hi que els va malament, n'hi
ha que els va molt bé, i n'hi ha que els va molt malament. I
si vostè tengués la meitat de la sensibilitat social de la qual
ha bravejat en el debat avui dematí mateix, no faria aquests
tipus d'afirmacions ni començaria el seu discurs d'una
manera que per a nosaltres és, com a mínim, frívola.

Jo no cauré en la temptació en aquesta intervenció de
compensar el seu discurs triomfalista dibuixant un
panorama particularment ombrívol. Intentaré ser equànime
en els meus judicis, i denunciar quan realment crec que
vostè va arribar a desvirtuar greument la realitat. I sobretot
intentaré centrar la meva intervenció en contraposar o situar
al costat d'aquesta realitat la seva acció de govern per saber
a quins punts vostè, des del nostre punt de vista, encerta o
desencerta; i també quin és el grau de coherència, i el grau
de cohesió i eficàcia de la seva acció de govern. 

I en aquest sentit, permeti'm quatre blocs de
consideracions prèvies de caràcter general sobre la seva
acció de Govern. Primera, la seva acció de govern, l'acció
de govern d'aquesta majoria, en definitiva, perquè se'ns ha
de permetre a l'oposició jutjar la majoria que ostenta el
poder en aquest parlament des del 1995, la seva acció de
govern està llastada massa sovint per la improvisació i el
canvi de criteris. Hi ha exemples importants: Ses Salines,
enorme indecisió; el tema del ferrocarril, els projectes
surten i desapareixen igual que els globus-sonda del Sr.
Barea, un dia es parla de ferrocarril cap a la Universitat, cap
a l'aeroport, cap a Alcúdia, ahir va mig comparèixer el de
Manacor, però tampoc no se sabia massa bé si seria o no
seria. Hi ha improvisació i canvi de criteris. En el tema de
les solucions energètiques, la veritat és que ja no ens queda
res per encetar: Cables, no cables, segones centrals aquí,
segones centrals allà, tot ha estat ja plantejat.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3351

En el tema sanitari, aquests dies es posa en marxa una
vacunació contra la meningitis C, que en el mes de febrer es
deia que no era convenient fer. I estam tocant temes delicats.

I en el tema de les Directrius d'ordenació territorial,
efectivament vostès estan gastant més de 20 milions de pessetes
en una campanya de publicitat per explicar a la ciutadania les
excel•lències de les Directrius, quan jo mateix en aquesta
legislatura he sentit el conseller del ram, el Sr. Reus, a la
Comissió d'Ordenació del Territori, ridiculitzant les Directrius
d'ordenació territorial, i explicant-nos a l'oposició que ens
n'anàssim a Euskadi i a Navarra a comprovar que les Directrius
d'orientació territorial no eren un instrument útil; i avui se'ns
planteja com una panacea. Evidentment, jo crec que han
encertat amb el canvi, però és una característica de la seva
acció de govern que jo crec que és interessant ressaltar.

Segona: La seva acció de govern, tan actiu aparentment, tan
espitós, tan dinàmic, està llastada per retards importants en
l'execució de projectes clau. L'Estatut d'Autonomia i la seva
reforma, som de les darreres comunitats autònomes, per no dir
la darrera, del 143 que reuneix la seva ponència el Parlament
per reformar l'Estatut. I per més inri a arrel d'una proposició no
de llei d'Esquerra Unida. És a dir, es va esperar al final per
constituir aquesta ponència.

Parlant de directrius d'ordenació territorial, jo li suggeresc
al nou conseller una modificació de l'anunci: Imagina que
haguessin estat a temps les Directrius d'ordenació territorial;
què bé, no? Imagina que no duguessin deu anys de retard.

Hi ha altres retards que són més curts, però de coses molt
d'ara: El registre de béns previst a la Llei d'incompatibilitats, el
registre de contractistes i el ple funcionament de la junta de
contractació; el decret regulador de l'IBAS, compromís de
primer semestre treure'l. Sa Costera és un projecte important
que està embarrancat per la manca de recursos provinent de
Madrid, amb aquest Madrid que ara estam pràcticament ballant
un xotis permanent, segons el dibuix de la situació que ens fa
el Sr. Matas.

La Llei de sòl rústic ha duit anys, i anys, i anys de retards,
i tots tenim la convicció en aquesta comunitat que al final va
sortir amb un únic objectiu: que no entrassin en vigor les
normes subsidiàries elaborades pel Consell Insular de Mallorca.
El REFE du molt de temps de retard, i fins i tot vostè l'any
passat va dir que a principis del 97 el tendrien tramitat, i
continuam esperant el REFE; i la modificació del Pla de
residus, un pla desbordat per la realitat, desbordat per la
legislació estatal, desbordat per la legislació europea. Per quan
la modificació del Pla de residus?

Tercera qüestió: vostè ahir va demanar consens als altres
grups parlamentaris, però la veritat és que la característica
del seu govern és que mai no ha donat mostres, ni mai ha fet
cap passa que ens permeti pensar que vostès estan en una
línia de consens i de diàleg seriós amb l'oposició. Aquí no
hi ha Sindicatura de Comptes perquè vostès són incapaços
de consensuar una terna per cobrir la Sindicatura de
Comptes, no ja amb un consens de tots els grups
parlamentaris, tal com planteja Esquerra Unida, que jo
supòs que ja això per vostès deu ser "encuentros en la tercera
fase", no, no, ni tan sols amb el partit majoritari de
l'oposició, de dir "un teu i dos meus". Ni això han estat
capaços de consensuar, i no hi ha Sindicatura de Comptes
per la seva incapacitat.

  Ara negocien el REFE perquè sigui RE, o perquè sigui
el que acabi sent, no ho sabem, i ho fan exclusivament amb
el PSOE per tal de treure la majoria. I jo crec que això és
una enorme insensibilitat respecte del fet que el REFE és un
projecte aprovat per aquesta cambra, amb el suport del
PSM, amb el suport d'UM. Ells mereixen estar en aquestes
negociacions del REFE. I nosaltres, que no hi érem però que
ara hi som, aquí i a Madrid, jo crec que també hem d'estar
en aquestes negociacions.

I les comissions d'investigació, no s'ha de consensuar -és
massa demanar a un Govern- les conclusions, però la
formació de les comissions d'investigació? Clar que sí. I
aquí, ni Ibasan, ni Sefobasa, ni Societat Balear de Capital
Risc, ni Conselleria d'Agricultura, ni comissions per dipòsit
bancari, ni Fundació Illes Balears, ni Yanko, ni Foment
Industrial, ni una ha colat; fins al punt de perdre el propi
consens intern. I aquí, al Grup Mixt, n'hi ha una prova.

I vostès tenen un mal tarannà amb les minories d'aquesta
cambra. Hi ha antecedents a la passada legislatura; vostès
no només varen trencar amb UM la coalició -que seria una
cosa políticament fins i tot normal-, vostès varen intentar
laminar UM. No bastava amb trencar amb UM, l'havien de
destruir. I fins i tot es varen permetre el luxe de modificar
la Llei electoral just abans de les eleccions per veure si
impedien per aquesta via la seva presència al Parlament. I
ara amb el tema del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
que ens afecta una mica més directament, la veritat és que
vostès no fan un plantejament que tengui res a veure amb un
criteri jurídic, que sota aquesta forma seria discutible, però
en qualsevol cas respectable. Vostès mateixos, d'una manera
expressa, d'una manera confessa, ho plantegen com una
qüestió política, en forma d'una proposició no de llei
efectivament per castigar una minoria que dóna molta
branca i resulta molt incordiant...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, açò serà un debat específic (...) a la Cambra i al
seu moment, no és (...) Continuï.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, però respon perfectament, Sr. President, al tema de la
manca de capacitat de diàleg.

I el Pla territorial de Menorca és una prova evident que
vostès, de consens, poc; perquè es consensua a Menorca i es
desvirtua el consens aquí, en aquest parlament. I evidentment,
amb l'actitud que vostè ha mantingut avui dematí al debat, Sr.
Matas, és una mica patètic que pretengui parlar de consens i de
diàleg amb l'oposició. Li dic amb tota sinceritat.

Falla el diàleg amb els consells, almanco amb el consell que
no és estrictament de la seva corda, i estam veient com la
transferència de competències es fa rompent l'horitzontalitat
amb el tema de l'ordenació turística, i probablement amb el
tema de menors.

I falta el diàleg amb la societat. Vostè ahir es va apuntar un
tant absolutament indegut, el del diàleg social. Aquí no n'hi ha,
Sr. Matas. Vostè no fa com el Sr. Cañellas, que ni rebia els
sindicats -no sé si els saludava, rebre'ls no-, vostè constitueix la
Mesa del diàleg social, vostè signa un pacte, però tot això és
paper banyat. Aquesta mesa de diàleg social i aquest pacte que
se signa l'any passat no es reuneixen fins quinze dies abans
d'aquest debat de política general. De fet no hi ha hagut
seguiment del pacte per l'ocupació, de les despeses que ha fet
el Govern en tot el que seria matèria d'ocupació, i això ho
denuncien les pròpies centrals sindicals. No hi ha diàleg social
en aquesta comunitat.

I per últim, quart bloc, Sr. Matas, vostè és responsable de
vendre mercaderies avariades. Hi ha un antecedent a l'anterior
legislatura, que és el tema de l'Estatut del 91, que no perd
vigència, això no és un iogurt. El fet que estigués embarrancat
en el Parlament de l'Estat no vol dir que perdés vigència; però
vostès efectivament una cosa que havien venut reiteradament
a la ciutadania, de sobte ho canvien i de sobte  ho deixen córrer
i no ho voten al Congrés dels Diputats. 

I passa el mateix amb el tema del REFE, amb el tema del
RE, des d'ahir. Miri, durant aquesta legislatura, Sr. Matas, jo he
sentit dir al Sr. Rami, que em sap greu que no sigui aquí, dir
traïdor al Sr. Quetglas per no defensar el REFE, és a dir, que
aquí les coses s'han duit en un to alt, li ha dit traïdor per no
defensar el REFE, i vostè l'any passat deia, en aquest debat, que
no veia futur per a les Illes Balears sense el REFE, i ara que és
el seu propi partit que els deixa sense futur i sense REFE, això
no es pot solucionar amb quatre filigranes parlamentàries i
tirant pilotes fora. Vostè va dissenyar el REFE, vostè el va
utilitzar a balquena per castigar principalment al PSOE com a
partit que s'oposava a aquesta qüestió, vostè ha consentit que es
retardàs la seva tramitació parlamentària pel fet de mantenir-lo
en els seus termes, i com que ara és el seu propi partit que el
tira en terra -distint seria que fos un altre- vostè ara és
corresponsable d'aquest fracàs, corresponsable del retard i
corresponsable de la demagògia que s'ha fet amb aquesta
qüestió. Per tant jo crec que vostè, amb bona decència política,
té dues vies, Sr. Matas: o puja aquí i critica el Partit Popular a
nivell d'Estat igual que va criticar el PSOE, o puja aquí i
demana disculpes als ciutadans, però no es poden aixecar
banderes d'aquesta manera i després fer un joc de mans i
embutxacar-se-les.

Una altra moto que ahir ens va vendre és el tema dels
imposts. Home!, els imposts ni són fer país ni són desfer-lo.
Depèn. Quins imposts, Sr. Matas?, per quants de doblers?,
és a dir, deman quins imposts perquè si és el cànon de
l'aigua és una cosa i si és un altra és una altra, és a dir, qui
deixarà de pagar?, qui deixarà de pagar? Si és el cànon de
l'aigua jo el felicitaré i deixarem de pagar tots; si no són uns
que deixen de pagar i a uns altres els afecta menys i,
sobretot, què es deixarà de fer amb el que es deixi de
cobrar?, i quan jo tengui tota aquesta pel•lícula sabré si
m'agrada o no m'agrada aquesta proposta, però dir: abaixam
els imposts, això és fer país i la resta són coverbos, això és
fer demagògia i vendre motos. I, evidentment, és vendre
motos allò del 0,7% l'any 98, llevant educació, o sigui, el
0,4 que, a més, veig que hi ha un parell de diaris avui que
han picat en tota la línia. No es poden vendre les coses
d'aquesta manera.

I anem al que seria, diguéssim, a una anàlisi una mica
sectorialitzada de la seva acció de govern, unes ràpides
pinzellades perquè jo, malauradament, no dispòs de tant de
temps com vostè. Efectivament aquí hi ha un creixement del
PIB important, malgrat que és més moderat que, per
exemple, els anys 94-95; la clau és, evidentment, una
indústria turística que ens deixa més de 700.000 milions de
pessetes anuals, amb desequilibris sectorials que varen
quedar patents l'any 96 amb els decreixements de Menorca
i Eivissa, amb una economia estacional, amb desequilibris
sectorials creixents, és a dir, és una terciarització
progressiva imparable. La situació del mercat de treball
presenta dades positives sense cap tipus de dubte: tenim una
molt bona taxa d'activitat, una molt bona taxa d'activitat,
una molt bona taxa d'ocupació... 

Però també s'han de dir altres coses: el creixement de
l'ocupació no es correspon amb el creixement econòmic de
la productivitat i, evidentment, la taxa d'atur no és el 5%, Sr.
Matas, no són entre 20.000 i 30.000 aturats, Sr. Matas, això
és la dada de l'atur registrat a l'Inem, i això fa tres o quatre
anys que cada vegada funciona menys, i cada vegada hi ha
un decalage més important a tot Espanya entre l'enquesta de
població activa i l'atur registrat a l'Inem, i no és perquè
l'enquesta es faci més malament, és perquè l'Inem cada
vegada és menys una dada fiable en aquest sentit. Aquí
tenim, com ja fa una sèrie d'anys, aproximadament una taxa
d'atur que és una taxa d'atur europea, molt millor que la
mitja espanyola, perquè aquesta Espanya que va tan bé, Sr.
Matas, té una taxa d'atur que és el doble de la mitja europea.
No la tenim, afortunadament, tenim aproximadament una
taxa europea però que és una taxa preocupant perquè
Europa està preocupada per l'atur que té; supòs que
nosaltres també. A més, aquí som una comunitat que
exporta atur: són aquests 20.000 o 25.000 temporers que
vénen aquí a fer feina i es declaren com a aturats a la seva
regió d'origen; tenim l'estacionalitat més alta d'Espanya,
tenim un altíssim índex de rotació en les contractacions, el
70% dels contractes són de menys de 6 mesos; els
contractes indefinits són una absoluta minoria, no arriben al
2% i, per tant, és sobre aquesta petitíssima part de la
contractació que es produeix l'increment a què vostè es va
referir ahir.
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I aquí tenim un problema molt gros de sinistrabilitat: s'ha
incrementat en un 14% la sinistrabilitat laboral respecte a l'any
passat, sinistrabilitat que va en relació, evidentment, amb
l'eventualitat, entre altres coses, i amb dades falsejades, Sr.
Matas, perquè aquí l'estadística no funciona, aquí quan un
treballador no es mor en accident laboral in situ, ja no s'ha mort
d'accident laboral, ja no hi ha doble informe, aquí el treuen del
lloc de feina i si després es mor a l'hospital és un accident greu,
ja no és una mort per accident laboral.

I, en fi, estan totes les coses que s'han dit aquí: baixa renda
salarial, de pensions, dèficits públics, dèficit en infraestructura
educativa, mà d'obra poc qualificada, baix nivell de (...) i un
nivell d'exclussió social, és a dir, de gent, per exemple, de
famílies que viuen per sota de la meitat de la renda mitja de la
comunitat, que és significativa, que és important i que poden
ser aproximadament unes 100.000 persones de la nostra
comunitat, llars entre les quals trobam mares separades amb
fills, aturats de llarga durada, minusvàlues, molta gent gran, el
42% d'aquestes llars són gent gran que donen el gruix de
l'aportació econòmica a la subsistència familiar, i tot això,
evidentment, dibuixa una panorama que no permet
triomfalismes, Sr. Matas, ni un, ni en broma, ni per copiar el Sr.
Aznar, no permet triomfalismes.

Què hauria de fer el Govern davant aquesta situació?
Evidentment una gran política de concertació amb els agents
socials i econòmics per fer polítiques sectorials adequades, per
dur endavant polítiques actives de col•locació, de formació, de
repartiment del treball, per donar suport a l'economia social, per
dur endavant polítiques socials que, com a mínim, pal•liassin
les desigualtats socials provocades pel sistema i, efectivament,
aquí es fan coses -jo no vull dir que no- i algunes molt ben
fetes, però evidentment veim que la concertació és una
assignatura pendent, veim que el pacte per l'ocupació és un
misteri que no sabem ni com s'aplica ni com es fa, hi ha una
agència de col•locació promesa que no s'arriba a concretar i,
sobretot, efectivament Sr. Matas, jo no sé si vostè, als cinc
minuts de temes mediambientals i als cinc minuts dels temes
socials, els considera els cinc minuts més importants, però crida
l'atenció que, efectivament, sigui una part secundària del seu
discurs, la part social i la part mediambiental i, a més, amb una
enumeració inconnexa de fets, a on surt el Pla de vells, el
catàleg d'itineraris rurals i tota una sèrie de qüestions en un
totum revolutum. No dóna la impressió que per vostè sigui això
una prioritat. I no ho dóna tampoc el fet que, a aquestes altures,
ja amb un any d'Inserso a la nostra comunitat, encara manegem
aquest tema de la Direcció General d'Acció Social de la
Presidència; a on anam, amb això? Necessitam una conselleria
de Benestar Social. Què vol dir que hi hagi competències a
Sanitat, competències a Funció Pública, que ja és imaginació,
i una Direcció General d'Acció Social? Això tampoc, més enllà
dels cinc minuts, no dóna la sensació que això sigui una
prioritat. 

Cal desenvolupar la Llei d'Acció Social, calen aquests plans
sectorials, alguns dels quals estan fets, uns altres estan en
marxa, uns altres ni se sap, sobre salut, sobre drogues, sobre
dona, sobre infància, sobre família, disminucions, minories
ètniques, pobresa, exclusió, immigració, habitatge social...,
però cal que siguin plans de veres, plans amb els objectius
amb calendari previst, amb compromisos pressupostaris, no
catàlegs d'intencions, que és allò a què vostès ens tenen
acostumats, i algun d'aquests plans encara l'han hagut de
retirar perquè queia a trossos.

En drogodependència la xarxa d'assistència és
insuficient; 137 milions de pessetes per drogodependències
en una comunitat com la nostra és una xifra ridícula. Hem
d'acabar amb les llistes d'esperes, hem d'acabar amb
l'inestabilitat dels serveis, que moltes vegades estan
subjectes a convenis de renovació continuada. Les
polítiques de joventut han d'afrontar el tema real de la
joventut, el tema de l'atur, el tema de la salut, el tema de
l'habitatge, no hem de fer de la política de joventut una
espècie de macroclub juvenil d'organització d'activitats de
lleure, això no pot ser. 

I la sanitat, òbviament, al marge de les diferències
fonamentals respecte del model sanitari del Partit Popular
que vostè, òbviament, comparteix i que nosaltres no, sobre
el qual no em puc estendre per manca de temps, sobre les
competències que sí són d'aquesta comunitat no hi ha un pla
de salut, no s'implanten els consells de salut i ens manquen
moltes iniciatives en matèria de prevenció. Enguany,
efectivament, es fa aquesta campanya per a la meningitis C,
em fa l'efecte que per pressions de caràcter polític, no sigui
cosa que la facin 10 comunitats i nosaltres no i quedem
malament, però molt curiosament vostès no volen fer una
campanya de prevenció de la sida pediàtrica, agafant tota la
població, convidant totes les embarassades a fer-se el text
de la sida, amb un cost, evidentment, infinitament menor
que aquests 140 milions de la meningitis C; no volem fer,
malgrat les nostres reiterades peticions, la campanya de
prevenció de la meningitis per hemofilus influence, 23
milions; ni la campanya de (...) B neonatal, 16 milions,
només fan aquella a partir dels 11 anys; per què?, no ho
entenem. En el tema de la sida som la segona comunitat en
incidència, no són bromes, i què hi dediquen?, és una mica
misteriós, perquè el que vostès dediquen a la sida va
absolutament subsumit dins un programa de prevenció
sanitària dins el qual podem sospitar que hi ha uns pocs
milions de pessetes dedicats a prevenció de la sida, però
això no és la resposta d'una comunitat amb recursos que és
la segona en incidència de la sida a nivell d'Estat, això no és
la resposta adequada. 
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I el tema de la política de salut mental és calamitosa. 

En el tema de l'ensenyament vivim un deteriorament
progressiu d'aquest servei públic, es materialitza, vostè ho ha
viscut recentment; massificació de les pràctiques, manca de
professorat, es lleven optatives..., per què?, perquè falten
recursos, naturalment, i enmig d'aquest panorama vostè accepta
unes transferències que són una mica més que el cost efectiu,
pràcticament el cost efectiu més l'increment previst pel
pressupost de l'Estat de l'any 98, amb una partida per a
normalització lingüística i, efectivament, hi ha altres estudis
que diuen que més doblers. Però la veritat és que tenim molts
de dubtes que vostè pugui escometre, amb aquest doblers,
l'homologació dels funcionaris docents amb els funcionaris de
la CAIB, escometre les inversions en construcció d'instituts i,
sobretot, com superar aquest decalage al qual feia abans
referència la Sra. Munar, el fet d'aquestes 270.000 pessetes de
despesa per alumne a la nostra comunitat enfront de les 300 i
busques mil a nivell d'Estat. 

La nostra universitat també té problemes en aquest nivell,
no sabem, en un 2% d'increment per a l'any que ve, com
respondrà a les necessitats d'inversió, i a vostè que li preocupen
tant els estudiants d'Eivissa i de Menorca, li vull recordar que
Esquerra Unida va presentar aquí una proposició no de llei per
arbitrar beques per als estudiants d'Eivissa i de Menorca, i
vostès varen dir que no. I aquestes extensions universitàries, a
Menorca en concret afecten 30 alumnes sobre una població
universitària a Menorca de 1.000 persones, de 1.000 alumnes.
Bé, es pot preocupar, Sr. Matas, però si no passa d'aquí ...

El tema de cultura, com el tema d'esports, veim una política
d'espectacle, de premsa, d'imatge i poca cultura de base, poc
esport de base.

El tema de la comunicació, hi ha una proposta de tercer
canal per tenir una televisió pública en català amb un mínim
cost, què pensa fer el Govern amb aquesta proposta?

El tema del bloc ... -perdoni un segon ... Gràcies, Sr.
President. Amb el tema del bloc ecològic i mediambiental,
fins ara la seva competència més important, efectivament
els 10 anys de retard en les directrius d'ordenació territorial
són dramàtics, perquè això vol dir que tota la planificació en
un munt de qüestions s'ha fet enlaire, s'ha fet des de la
improvisació més absoluta. Hi ha una frase patètica del seu
discurs d'ahir, Sr. Matas, diu "les directrius ja estan en
desenvolupament per part del Govern, el Pla de carreteres
recull allò que diuen les directrius, el Pla integral del
transport públic també s'ha fet en coherència". Vegem, o
això no és ver, i efectivament aquests plans estan fets des de
la planificació i des de la improvisació, o efectivament és el
que diu vostè i estan fets d'acord amb les directrius
d'ordenació territorial, amb la qual cosa a què ens conviden,
a l'oposició?, si ja estan fetes, si ja determinen els plans de
transport i de carreteres, a què conviden els ciutadans?, a
imaginar què? No, no, a llegir el que ja és escrit i
determinat, la veritat és que s'han fet un embull important
amb el tema de les directrius. I amb el tema de l'energia,
efectivament ja han sortit mil solucions i al final es farà el
que sigui, però jo li assegur una cosa, Sr. Matas, no tendrà
res a veure amb el Pla energètic, en tot cas el Pla energètic
s'adequarà a la decisió política que vostès negocien amb
aquest conseller que se'n reia de les directrius d'ordenació
territorial, però evidentment planificació, una cosa ordenada
i estructurada, gens ni mica. I aquí costeres, dessaladores,
vaixells, etc., tot tipus de solucions, sense un pla hidrològic.

I no es desenvolupa la LEN, Sr. Matas, la respectarem
tots en la mesura que s'hagi de respectar, però desenvolupar-
la vostès, no, no la desenvolupen, i això ha estat objecte de
debat recent en aquest parlament. No s'impulsa la reserva de
la biosfera a Menorca, el tema de residus ja s'ha esmentat,
el POOT de Mallorca no s'aplica, no s'aplica, no s'aplica el
POOT de Mallorca, el POOT de Menorca està retirat i el
POOT d'Eivissa no s'aplicarà, ja veurà vostè com tendrà el
mateix destí, s'improvisa permanentment, per això no és
absolutament innocent. Darrera tanta manca de planificació,
que en el fons a vostès els fa nosa enormement o els faria
nosa si existís, hi ha una política. El conveni de carreteres
no és un fet històric, és una errada històrica des del punt de
vista de la utilització dels recursos. Més de tres quartes parts
van destinades a un tipus d'infraestructures que aquesta
comunitat autònoma no necessita, no només no necessita les
autopistes, li fan mal, perquè són inadequades, Sr. Matas,
que no és el mateix fer una política de carreteres a
Andalusia o fer una política de carreteres a Nebraska que
fer-la a Mallorca, on tot és dins un redolet així, no
compensa, no compensa el benefici de l'autopista pels
gravíssims perjudicis que ocasiona, cost econòmic, consum
de territori, separació del mateix territori, perquè l'autopista
uneix, però l'autopista també és una murada infranquejable
entre els territoris que separa.
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I vostès no posen mà als urbanitzables, i a Mallorca ja n'hi
ha un munt que són en marxa i que són absolutament
inadequats per la nostra realitat i que no tenen res a veure amb
cap tipus de discurs conservacionista o de desenvolupament
sostingut, sa Talaiola, els Pujols, Cala Petita, Cap Regana, i
molts d'altres que estan dormits, que es troben en una fase de
tramitació més endarrerida que encara no són titulars de
premsa, però que són allà, i vostès no els posen mà, vostès no
racionalitzen això, i sobretot si les DOT no serveixen per a
això, ja se les poden embutxacar i guardar la carpeta. I a es
Canons, efectivament, vostès tenen una posició de la qual em
felicit, de la qual em felicit, evidentment és una flor exòtica
dins el jardí de la política territorial del Partit Popular, que duri,
que duri, Sr. Matas, perquè hi va haver l'altre dia al Consell
Insular dubtes, hi va haver gent que va sortir del seu grup, que
duri, però jo, evidentment, no tendré cap inconvenient de donar
suport a qualsevol proposta que vagi en aquesta direcció.

I la Llei del sòl, jo no sé si se li ha aferrat al Sr. Balanzat el
que deia jo o viceversa, però la Llei del sòl és efectivament una
llei per a la urbanització del sòl rústic, i una vegada més, si
vostè ha passejat per la península, que segur que sí, hi ha per fer
quilòmetres i quilòmetres i veus una caseta, una altra, però no
és el cas d'aquí, Sr. Matas, a Eivissa ja no hi ha sòl rústic a
protegir, si vostè passa amb l'avió per damunt Eivissa, veurà
que ja no n'hi ha, que tot és un seguit de cases disseminades pel
camp. Per tant, aquí, no compta que a València són 10.000
metres i tal i qual, és que és el mateix fer una llei de sòl rústic
a Los Monegros que a Eivissa o que a Mallorca, no té res a
veure, i aquí, les nostres illes tenen la possibilitat real de veure
desaparèixer el sòl rústic, i això és una llei que vostès han fet
que ho permet, i amb la pressió urbanística extraordinària que
existeix aquí, ho farà.

Per tant, i per resumir, cap dels problemes relacionats amb
l'aigua, l'energia, els residus, el territori, mai no els han fet
reflexionar seriosament sobre el model de creixement que
efectivament simbolitza molt bé aquest aeroport a la
inauguració del qual tots vostès es varen apuntar i que més
enllà de la retòrica vostès no qüestionen i fins que no
qüestionin, no s'arreglaran els problemes de fons, de l'impacte
ambiental del nostre model de creixement.

Tema institucional, reforma de l'Estatut. Vostès es varen, bé,
primer, vostè no ha fet avançar l'autogovern en un any o en dos
anys més que en els catorze anteriors, quina passada!, no, no,
vostè ha rebut les competències exactament al ritme que les
anaven rebent i de vegades una mica més tard la resta
d'autonomies del 143, vostè va al paso, al paso del furgó de cua
de les autonomies de l'Estat, per tant, res de floretes, anam al
paso, com a mínim no quedam despenjats. I no hi haurà
equiparació a les autonomies del 151, promesa que jo li he
sentit i que he sentit a molta gent del seu partit, i jo evidentment
no vull entrar excessivament a una ponència que encara està en
marxa, però no em pot dir que es pretén l'equiparació a les
autonomies del 151, i demanar com a transferència dels cossos
de seguretat, una unitat de la Policia Nacional perquè ens
guardi els edificis de la Comunitat Autònoma, això és fotre's de
la gent, des del meu punt de vista.

El tema dels consells insulars no s'arregla, Sr. Matas, perquè
vostè se m'aferra a aquest programa electoral seu del
calendari de transferències, però això ha quedat superat per
la realitat. Si efectivament, per mor de les transferències
rebudes darrerament, ja anam pels 100 i busques milions de
pessetes dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, i els
consells insulars pràcticament van pujant a nivell vegetatiu,
vol dir que el seu pes específic dins el conjunt de la
Comunitat va minvant d'una manera clamorosa, i vostès
tampoc no ho arreglaran amb les propostes de la reforma de
l'Estatut, i vostès, a més, amb les competències que ja estan
transferides, envaeixen les competències dels consells
insulars, envaeixen la cooperació municipals, les ajudes i
rehabilitació i planejament dels municipis, ho envaeixen a
cultura, a serveis socials.

El tema de la contractació, parlant de temes
institucionals, és un desastre, un desastre, ho diu el Tribunal
de Comptes, no m'hi estendré més, però efectivament no hi
ha garanties d'imparcialitat en les adjudicacions ni rigor en
el tracte amb els contractistes.

I el tema de la corrupció és, evidentment, obligat després
de la sentència del Túnel, que jo tractaré no per recrear-me
en el passat, sinó per intentar analitzar amb el màxim rigor
possible el present. Es pot parlar avui de corrupció en els
mateixos termes que a la segona etapa del president
Cañellas? Rotundament no, Sr. Matas, rotundament no, no
estam en aquell Xicago anys 20 de la Societat Balear de
Capital Risc, al servei de Bon Sosec, del Calviagate, del
Túnel de Sóller, fixi's que més o manco tot es va dissenyar
pels mateixos anys, la Fundació, les contractacions d'Ibasan,
tenir per aquí uns trànsfuga que els servia per majoria, en fi,
totes les virtuts i totes les medalles, no, en tot cas ara estam
davant problemes en un to menor, efectivament de
contractació, de clientelisme en l'assignació dels recursos,
de descontrol en determinades despeses, però li faig una
segona afirmació igualment rotunda: la corrupció no és cosa
del passat, i això per dos motius, un perquè l'onada és tan
grossa que en forma de casos judicials envaeix el present,
està pendent el Calviagate, està pendent el tema de
Brokerval, està pendent el tema del túnel de Sóller; i dos,
perquè vostès són els mateixos, els mateixos, els mateixos,
vostès han tancat files entorn dels corruptes, entorn de la
corrupció, sempre i en tots els casos, no han fallat a ni un,
a cap han deixat penjat, no sigui cosa que aquest es
descol•loqui i ens organitzi un trull. S'ha col•locat així el
Govern, el partit i el grup parlamentari, amb els temes
grossos i amb els petits. Santiago y cierra España, al voltant
dels casos de corrupció.

I aquí efectivament hi són tots, els que han delinquit, és
a dir els delinqüents, són aquí, els que varen començar la
seva carrera política obrint comptes corrents a una empresa
per cobrar comissions, són aquí, els que eren titulars del
compte corrent del partit on es cobraven les comissions, són
aquí, els que no se'n recordaven de res davant el jutge, els
que protegien els delinqüents, són aquí; tots són aquí, tots
són aquí asseguts a aquesta cambra. Sr. Matas, sota el seu
empar i sota l'empar del Sr. Verger, són tots aquí.
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Vostè es va omplir la boca l'any passat -acab, Sr. President-
dient que havia de deixar parlar els jutges abans de pronunciar-
se, però una vegada que han parlat els jutges, vostè ha dit que
el que s'havia de fer era callar. I vostè ha arribat a un vergonyós
pacte de silenci, que és el que jo he dit el pacte de les tres
cadires, Sr. Cañellas, Sr. Verger, Sr. Matas, que és un pacte de
silenci, de dir que ningú no qüestiona ningú, és un pacte de
supervivència, qualsevol moviment feia trontollar tot l'edifici,
però això evidentment vol dir que la lectura d'aquesta davallada
estadística amb el nombre de casos de corrupció durant els
darreríssims temps, no pot ser una lectura positiva, perquè no
és fruit de l'autocrítica, no és fruit del canvi de persones, no es
fruit del canvi de cultures polítiques ni de tarannàs. És tot,
simplement, una retirada estratègica, una retirada tàctica en
funció de la seva feblesa, perquè estan acorralats i perquè estan
assajats. Evidentment, és una retirada que planteja un munt
d'incerteses de cara al futur.

Vostè ahir demanava, Sr. Matas, si els polítics estam a
l'altura de la nostra societat. La resposta és no, Sr. Matas, no
m'ho faci explicar.

Oferta de diàleg: jo, abans, he fet una certa referència,
bastant extensa, a aquesta qüestió. Però si vostè la fa
sincerament, mai Esquerra Unida no serà el grup que negui
donar la mà a una mà que està estesa, però ens doni proves de
bona voluntat, faci gestos. Per exemple, compleixi la seva
promesa del debat de política general de l'any passat, que avui
ni ha esmentat: síndic de comptes i síndic de greuges.
Consensuï, endavant amb aquests dos temes. Faci realitat el
diàleg social.

Tercera cosa: comprometi's a facilitar comissions
d'investigació. Amb aquests tres gestos nosaltres li donarem
credibilitat, que s'inicia una nova etapa en el tema del diàleg en
aquest Parlament.

Una darrera qüestió de caràcter metodològic -i ara sí que
acab, Sr. President. Jo no sé ara, en el seu torn de rèplica, de
què voldrà parlar. Si de la crisi interna d'Esquerra Unida, si dels
incidents de Felanitx, si de jo som un comando Y d'ETA, de si
som més verd que roig, més nacionalista que socialista, més
socialista que nacionalista, o qualsevol altre agudesa que li
hauran preparat els seus assessors als quals jo, sincerament, el
convidaria a dedicar una altra cosa.

A mi m'agradaria més parlar, en aquest torn de rèplica que
ve ara, de la política general de la Comunitat però, evidentment,
un no escull ni el debat ni l'interlocutor, i podem parlar del que
vulgui però, si vol parlar de totes aquestes coses, per favor, les
tregui ara, quan encara hi ha un torn de rèplica possible per la
meva part, perquè la resta, Sr. Matas, és d'un pèssim to
parlamentari, polític i personal. Moltes gràcies.

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. Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, Sr.
President, vull felicitar-lo per haver donat els torns per
al•lusions. Li vull tornar a repetir el desig que li he
expressat avui matí, que dins la mesura de les seves
possibilitats li pregaria que tengués aquesta mànega ample
en les intervencions de tots els grups. Moltes gràcies.

Sr. Grosske, començant quasi pel final, accepto i,
sobretot, li agraesc, que vulgui avançar per aquesta via del
diàleg. Li demanaria que no només fos per aquelles
qüestions que, exclusivament sembla que li interessen a
vostè, sinó que poguéssim estendre aquest àmbit de diàleg
a més qüestions i d'una forma molt més ample. És per això
que, exactament igual he dit al seu company que,
lamentablement no hi és, jo i el meu govern i el nostre partit
estam disposats a posar dia i hora perquè vostè pugui
dialogar amb nosaltres, que nosaltres puguem dialogar amb
Esquerra Unida respecte no sols d'aquests temes que vostè
planteja, sinó de tots aquells que puguin ser importants i
interessants.

Vostè, Sr. Grosske, fa referència al fet que la taxa d'atur,
en primer lloc, no és una taxa real, fa referència que el
discurs és un discurs -des del seu punt de vista-
excessivament triomfalista, és un discurs -des del seu punt
de vista- que fa un anàlisi triomfal de l'evolució de l'estat de
l'autonomia però miri, jo crec que intentaré anar pas a pas -
deman disculpes perquè, necessàriament, m'hauré d'extendre
si li vull contestar a totes les qüestions que vostè ha
plantejat. També li deman que comprengui que el fet que el
President de la Comunitat Autònoma -tal com estan
establertes les regles normals d'un debat d'aquestes
característiques en totes les cambres autonòmiques- ha de
poder tenir el temps necessari per poder respondre a totes
les interpel•lacions de tots els grups polítics i, a més, poder
parlar, la paraula -que, en aquest moment, és l'únic que té el
president que li parla- jo crec que això no li ha de fer por.
Perdoni.

Per tant, Sr. Grosske, propaganda buida de contingut.
Vostè vol contraposar a l'acció de govern el grau de
coherència en el discurs. Jo també, intentaré contraposar el
seu grau de coherència i el grau de coherència del seu partit
respecte del seu discurs, a més d'intentar respondre a totes
les coses que vostè planteja.
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Miri, les directrius d'ordenació territorial -jo ho he reconegut
avui matí- són unes directrius que arriben tard. Ja ho he dit tres
vegades, ho puc repetir totes les vegades que sigui necessari.
Però no per això serà més o manco veritat. Les directrius
d'ordenació territorial són una norma bàsica d'ordenació de tot
el territori, que és un projecte que s'està elaborant des de fa dos
anys. Hi ha tota una feina important, tècnica, preparant tot el
que ha de ser aquest avanç que presentam aquest mateix
divendres a tota la societat, per després acabar en aquest
Parlament. Per tant, jo vull ser responsable de les meves culpes,
jo vull ser responsable del fet que el Govern de la Comunitat
Autònoma no hagi estat capaç d'elaborar aquestes directrius
abans. Perfecte. Escolti: les directrius estan elaborades. No
totes les comunitats autònomes han estat capaces de treure les
directrius d'ordenació del seu territori. Nosaltres tenim la feina
feta. Tenim els deures fets, i aquests deures responen a una
estratègia global d'acció de govern, naturalment. Per això, tots
els plans especials que s'han desenvolupat en coherència amb
el nostre programa electoral, en coherència amb la nostra forma
de veure les coses, responen a aquesta estratègia de
planificació. Perquè nosaltres planificam, i lluny, a vuit anys,
de vegades i, de vegades, a quinze i a vint. Jo crec que és bo
aixecar el cap i poder mirar lluny.

Per tant, tots els plans que el govern ha desenvolupat
responen a aquesta estratègia. Vostè, la societat, tots els partits
polítics, han de poder aportar el seu punt de vista respecte
d'aquestes directrius. No estarem d'acord en tot, però estic segur
que hi haurà aportacions del seu grup que, probablement, ens
faran recapacitar per bé del futur d'aquestes illes. I aquest és el
missatge, i aquesta és la intenció.

No hi ha cap indecisió en la nostra política d'infraestructura
viària, d'infraestructura de depuració, de subministrament
d'aigües, de residus sòlids, de reutilització d'aigües depurades,
de sanejament..., no hi ha, en aquest moment, més que un pla
general, que és el que estam desenvolupant. Però clar, quan jo
venc aquí, i dic totes les accions que hem desenvolupat respecte
de la nostra acció de govern resulta que som un triomfalista.
Som un triomfalista perquè venc a dir que tenim el 100% de
l'aigua depurada, que tenim un projecte de reutilització d'aigua
que és ambiciós -no és pot fer de cop perquè és molt car, no
tenim mitjans suficients. El subministrament d'aigua està
garantit. Els temes importants estan tancats i enllestits.

Tenim la nostra planificació de transport. El Govern Balear
ha aconseguit -després de molts anys de no poder tenir inversió
en infraestructura viària- el que no teníem, que són doblers, per
poder fer aquestes infraestructures viàries i, juntament amb
aquestes infraestructures viàries, presentam el nostre pla de
transport, amb realitats concretes. Resulta que, si nosaltres
aportam la realitat concreta de la inversió en transport ferroviari
de Palma a Alcúdia, això, tampoc no li serveix. Diu que no
descartam Manacor. Escolti, no li puc explicar aquí tot el pla de
transport. Què li puc dir? Perquè es pugui entendre clarament:
tenim unes carreteres que són dolentes, tenim unes carreteres
que són pitjors que la mitja de les carreteres de l'Estat espanyol.
Tenim un tren que vàrem rebre de l'Estat central en el qual,
pràcticament, no s'havia fet cap inversió important. Què hem fet
nosaltres? Amb el pla de carreteres del conveni de carreteres de
Madrid, amb la planificació de carreteres del Govern d'aquesta
comunitat autònoma, deixam una planificació que permet que,
en vuit anys, pràcticament, les infraestructures viàries de totes
les Illes Balears quedin al nivell de la mitja de l'Estat espanyol.

Però, a més, hem estat capaços de fer inversions en
transport, i som capaços, no només, de presentar un pla de
transport, sinó d'aportar realitats concretes d'extensió del
transport del tren a l'illa de Mallorca -en aquest cas- fins a
Alcúdia. Hi ha d'haver prioritats, naturalment. No podem fer
Alcúdia, Manacor, Calvià, tot de cop. Després el Sr.
Balanzat, amb molta raó, diria d'on treim els doblers. No es
pot fer de cop. Quan es té responsabilitat es prioritza, però
hi ha una planificació. Hi ha un oferiment de solucions un
darrera l'altre.

Vostè em parla de 20 milions en publicitat de les DOT.
Miri, m'obliga a fer una comparança. Nosaltres creim que és
important que la gent pugui conèixer aquestes directrius
d'ordenació territorial. Nosaltres creim important que la gent
tengui oportunitat, en molts mitjans, de conèixer què
signifiquen aquestes directrius, conèixer-les a fons, i poder
aportar la seva visió.

Ahir vaig anunciar: règim d'incompatibilitats, el
reglament, és pot aprovar, perquè hem aprovat la llei
d'incompatibilitats. Aquest Parlament, aquest Govern ha
aprovat una llei d'incompatibilitats. Perfecte, hem aprovat
una llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs, però l'hem
aprovada nosaltres, l'ha presentada el Partit Popular i l'ha
aprovada el Partit Popular. Què el reglament, en lloc de sis
mesos, n'estarà vuit? Perdoni, la llei d'incompatibilitats l'ha
presentada el Partit Popular, està aprovada per aquest
Parlament a proposta del Partit Popular i -ja li vaig anunciar
ahir- el reglament estarà acabat immediatament.

Vostè diu que la llei de sòl rústic del Govern Balear és
conseqüència d'una acció del Consell Insular de Mallorca.
Fals. Tot al contrari. El Consell de Govern, reunit a
Peguera, anuncia l'entrada en el Parlament de la llei de sòl
rústic, i el dilluns següent, d'una forma molt improvisada i
que tothom coneix, el Consell Insular de Mallorca treu una
norma sobre sòl rústic, en resposta a la proposta del Govern
de presentar la llei de sòl rústic. Però la veritat és que també
la llei de sòl rústic s'ha aprovat. Li he de recordar que la llei
de sòl rústic és una iniciativa del Govern i del Partit
Popular, i qui ha ordenat el sòl rústic en aquesta comunitat
autònoma és el govern del Partit Popular.

Miri, vostè em diu que el règim especial arriba amb
retard. Bé, duim cents d'anys sense tenir cap norma
semblant. Canàries, que és Canàries, es va torbar 10 anys en
negociar el seu projecte de llei, 10 anys. Resulta que
nosaltres, en aquest moment, en primer lloc, hem negociat
el fet irreversible. Sempre, des del primer moment, he sentit
la mateixa cançoneta. Des del primer dia que el Govern de
la Comunitat Autònoma va anunciar que presentaria aquest
projecte, "no seran capaços, no el presentaran". El vàrem
elaborar. "No el presentaran en el Parlament". El vàrem
presentar en el Parlament. "No el votaran, no l'aprovaran, no
el faran". El vàrem presentar, el vàrem aprovar, el vàrem
enviar a Madrid. "No serà admesa a tràmit la llei". La llei va
ser admesa a tràmit. "El Partit Popular votarà en contra". El
Partit Popular va votar a favor.
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Miri, jo sempre he anunciat, respecte del règim especial, el
mateix, des del primer dia. I per això tenc tota l'honestitat i tota
l'autoritat moral per sortir aquí davant i dir el que dic. La tenc
tota, perquè des del primer dia -i està en els papers- aquest
president sempre ha dit que aquest havia de ser un acord de
consens, i aquest president sempre ha dit que s'estimava més
una part del règim en vigor que tot en el calaix. Ho he dit des
del primer dia. Però tenc aquesta potestat moral, aquesta
honestedat moral per dir-ho, perquè vostè em pot fer
responsable, de què? Escolti, la llei, gràcies a la iniciativa del
nostre partit, però sobretot gràcies a tots els partits que
l'aprovaran, serà una realitat, i aleshores jo esper que vostè
sigui un dels responsables de totes aquelles mesures que seran
una realitat per a les Illes Balears. I clar que el ciutadà no haurà
poder tenir tot el que hagués volgut tenir, però el ciutadà tendrà
mesures concretes, el ciutadà anirà a agafar un avió i serà més
barat, el ciutadà anirà a comprar coses i aquestes poden ser més
barates. Els empresaris tendran compensacions per poder
intentar superar el cost de la insularitat, les seves importacions,
les seves exportacions, aquelles mesures que poden afectar la
nostra insularitat. Sempre ho hem dit, no serem culpables de
poder-ho tenir tot. I, a més, m'és igual. El més important és el
mèrit. A mi el que m'importa no és la victòria política
momentània, no. A mi m'importa que, entre tots, haurem
aconseguit alguna cosa, beneficis per als ciutadans. Això és
l'únic important. I d'això tots n'hem de ser responsables, no
només aquest president o aquest partit, tots, i amb la cara ben
alta.

En els temes de reforma del reglament del Parlament, amb
tot el respecte del món, crec que no hi podem entrar. Aquí hi ha
un consens, hi ha un reglament, consensuat per tots els partits
polítics, i es poden estudiar les reformes que es vulguin
estudiar, de tot tipus. Aquí hi ha un consens que s'aplica, i que
està en vigor, aquí hi ha un reglament del Parlament, fruit de
l'acord de tots els partits polítics.

És probable que el diàleg social no sigui tant satisfactori
com nosaltres voldríem, és probable. Però existeix un diàleg
social, que dóna fruits. Existeix un diàleg social que ha fet que
la Mesa no es reuneixi en quinze dies. Escolti, la Mesa, entre
d'altres coses, ha aprovat totes les mesures, tots els decrets que
ha establert el Govern respecte de les ajudes de les empreses
dins el pla de reindustrialització, dins el pla de comerç, dins el
pla de formació, per poder fomentar l'ocupació. Què el
mecanisme encara és pot perfeccionar i que, tal vegada, encara
no hem passat comptes de les ajudes que s'han donat? Els
passarem, però encara no s'han acabat. No es preocupi que,
quan acabi l'any, quan acabi l'exercici, la Mesa de diàleg social
tendrà coneixement puntual, perfecte, de totes les ajudes que
s'han donat, com s'han donat i aquí s'han donat. Però hem
d'acabar l'any. Parlam d'una reunió de principi d'any. Vàrem
dir: aquests són els decrets, treim aquests decrets, quan acabi
l'any farem i passarem comptes. S'ha fet bé, s'ha fet malament,
es pot millorar, no es pot millorar?

La voluntat, que és el que voldria que quedàs clar, existeix.
Existeix la voluntat que aquest diàleg sigui una realitat.
Vostè només veu els aspectes negatius. Jo seré triomfalista,
però vostè és catastrofista. O no és un gran acord el que han
pogut aconseguir les parts amb la creació del tribunal
d'arbitratge i intermediació? Alguna cosa hi haurà tengut a
veure el Govern. El Govern ha facilitat aquest acord, i el
Govern està molt orgullós que els empresaris i els sindicats,
amb la nostra petita ajuda, s'hagin pogut posar d'acord. Això
és una cosa que, en la inauguració del tribunal, varen
reconèixer tots els sindicats. Tots sense excepció. Jo ho
agraesc, naturalment.

El diàleg s'ha produït no tant sols amb el Govern, sinó
també entre ells, i ho he dit moltes vegades, aquí i fora
d'aquí. És molt important el que han fet els sindicats i els
empresaris per evitar vagues que haguessin pogut ser
perjudicials per a la imatge i per als nostres interessos.

Després, amb el seu permís, i amb el permís del
President -ja que vostè hi ha fet al•lusió-, parlarem de la
proposició del Partit Popular sobre el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Però primer em deixi fer referència, una
altra vegada, a l'estatut del 91. Escolti, la baixada
d'impostos: tengui un poc de paciència, veurà quina és la
voluntat del Govern, és un procés -crec- molt interessant. El
fet objectiu és que volem proposar una davallada d'impostos
en aquesta comunitat autònoma dins la mesura de les
nostres possibilitats. Jo crec que és una iniciativa que,
naturalment, és molt interessant.

On anam? Què es deixarà de fer? Nosaltres, a diferència
de vostè, creim que el sector públic s'ha de reduir. Nosaltres
creim, a diferència de vostè, que el sector privat ha de pagar
manco impostos, i el sector públic ha de ser més petit
perquè nosaltres, a diferència de vostè, creim que el sector
privat fa les coses, normalment, millor, de manera més
eficient i eficaç que el sector públic.

Miri, el 0,7% és una mostra de voluntat, però una mostra
de voluntat perquè el Govern vol. El Govern, en aquest
moment, no té les transferències d'educació, però jo podria
canviar el missatge. El 0,7% que nosaltres pressupostarem
és un 50% més que l'any passat, i va bé. Feim una pujada
del 50%. Li va bé? Doncs no em digui que la nostra voluntat
d'afrontar aquesta solidaritat no queda palesa en les nostres
obres i en els nostres compromisos.
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La taxa d'atur no és real, el creixement de l'ocupació..., miri,
ho pot agafar com vulgui. A les Illes Balears hi ha més gent
fent feina que mai. Punt. Ho agafi com vulgui. Hi ha més gent
fent feina que mai. Què encara hi ha contractes precaris? Què
encara hi ha gent que no fa feina, o no pot fer feina? Ho he dit,
ho he dit per activa i per passiva, però les tendències són
positives, i la nostra política va fomentada a la creació de llocs
de feina, a evitar que aquesta gent estigui a l'atur.

Les dades de sinistrabilitat -diu vostè- estan falsejades. Hem
fet un pla d'acció en els temes de salut laboral que ha estat
corroborat, aplaudit per tots els interlocutors, i participat. És un
pla que, naturalment, s'ha d'executar al llarg d'aquests anys, que
és quan tenim competències, però crec que la nostra política
respecte de la sensibilització dels aspectes de la salut laboral és
molt clar.

El pla de la dona, en marxa, el pla gerontològic, el pla de tot
el món dels discapacitats, amb un pla d'inversió específic, el pla
de la immigració: hi ha un termini donat amb un acord amb els
consells insular fins a finals d'any... Miri, ens podem estendre
tot el que vostè vulgui, però crec que seria capaç de demostrar-
li que la política d'acció social és una política decidida.
L'increment de les ajudes cap als discapacitats és més ambiciós
que mai, i realista, no és imprescindible que l'organització del
Govern sigui d'una manera o de l'altra, això és una potestat del
Govern i del president del Govern, per tant, cadascú fa les coses
com creu que es poden fer millor, jo no crec en aquest moment
que això pugui canviar.

El conseller de Sanitat ha demanat compareixença en aquest
parlament per presentar els seus plans contra qüestions que
vostè ha presentat aquí, com el Pla de la SIDA, com les
drogues, com el que pugui ser el Pla de Salut, que és un
projecte que s'està redactant, i vostè posa en dubte les
campanyes de prevenció perquè diu que són qüestions
polítiques, és a dir, quan fem les campanyes és perquè són
decisions polítiques, quan no le fem, perquè no les fem; idò,
miri, crec que el comportament i la planificació preventiva de
la salut a la Conselleria de Sanitat és correcta, crec que la
vacunació de la meningitis C s'havia d'assolir com a mesura
preventiva a la Comunitat de les Illes Balears, i així ho vàrem
fer, i tots els nins i nines de divuit mesos a dinou anys o a divuit
anys tendran gratuïtament la vacunació de meningitis C, si és
que la volen, com a fórmula preventiva, perquè creim que és un
projecte que hem de dur endavant.

Les competències en educació són precisament una de les
mostres que aquest plantejament que fa vostè, d'aquest xotis
a Madrid, o no sé com ho ha dit, que anam al so..., resulta
que quan, les competències de la universitat, som els darrers
en agafar-les, ens critiquen perquè som els darrers que les
agafam, i quan resulta que cap comunitat autònoma ha estat
capaç d'arribar a un acord en la transferència d'educació a
l'Estat espanyol i nosaltres hem aconseguit un acord, i bo, i
hi hem estat els primers, perquè crec que hem tengut una
bona estratègia de negociació, resulta que també això s'ha
fet malament. És clar, que s'ha fet malament tot; si fas,
perquè fas, si no fas, perquè no fas. La realitat, vàrem tancar
universitat amb els doblers que nosaltres exigíem, i no ens
els donaven, i fins que no ens els varen donar, no ho vàrem
tancar. La realitat, hem tancat educació jo crec que amb un
molt bon acord i avançant-nos a l'estratègia del conjunt de
les altres autonomies, perquè, és clar, nosaltres som petits,
som més petits que els altres, hem d'anar vius, hem d'estar
espavilats, ens hem d'avançar quan ens convé, vàrem poder
aconseguir una bona negociació, perquè, a més, ens
solucionaven un problema de l'enseynayment bilingüe que
era específic aquí, i un acord de 35.000 milions l'hem tret
per quasi 41.000 milions de pessetes, i el que també és quasi
més important, dia 1 de gener en tendrem les competències,
i els pares dels al•lots de les Illes Balears, i les mares,
sabran on s'han de queixar, on exigir que donem un millor
model educatiu, una millor educació als nostes fills i a les
nostres filles, i això és important, perquè això és autonomia,
és autogovern, això és avançar en fets i construir aquesta
casa tan nostra i tan important que es diu Illes Balears.

Les extensions universitàries, que ja s'han fet, no els
traslladarem la universitat el primer dia, el projecte, crec, de
la telemàtica podrà també beneficiar molt el
desenvolupament d'aquesta universitat estil universitat
oberta, amb un projecte que vostè coneix perfectament.
Quin és l'objectiu? Que Eivissa i Menorca no havien tengut
mai fins ara cap tipus d'extensió universitària. El Govern
balear té aquestes competències i immediatament posa en
marxa aquesta extensió universitària a Eivissa, que ja està
n marxa, i a Menorca, aviat.

Cultura i esports, li record que són competències,
excepte en determinades qüestions que vostè coneix, dels
consells insulars, per tant, podem parlar-ne el que vulguem
però hem de parlar en el seu just contingut.

El tercer canal de televisió, li record que sí que és un
projecte, no com a tercer canal, però que jo també ahir una
mica presentava dins el que era el meu discurs, a la millor
li va escapar, ho vaig dir clarament, o aquesta era la meva
intenció; crec que hem d'anar per aquí, crec que hem de
fomentar l'ús de la nostra llengua en comptes de fer
imposicions en la nostra llengua, crec que n'hem de
fomentar l'ús en els mitjans de comunicació, hem de
fomentar l'ús d'allò que nosaltres volem preservar, perquè
crec que és una mesura intel•ligent i que dóna resultats, i
positiva.

Que em digui que el POOT de Mallorca no s'aplica,
només l'hi puc contestar una cosa: vostè no sap què és el
POOT de Mallorca. Ja està. Perdoni, però si vostè em diu
que el POOT de Mallorca no s'aplica, vostè no sap què és el
POOT de Mallorca.



3360 DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

POOT de Menorca i POOT d'Eivissa. Escolti, el POOT de
Menorca és dins, vostè ho sap, el Pla territorial parcial i a totes
les normes especials que s'estan elaborant i el d'Eivissa, com
sap perfectament, ja és una realitat.

D'això, li'n dic el mateix, podem parlar de l'autopista, podem
parlar de l'autopoista, de les autopistes. Hi ha dins el Conveni
de Carreteres 29 projectes de carreteres. Hi ha vies d'accés
ràpid que no estan definides encara, el que sí que s'ha definit és
la necessitat. Jo li defensaré aquí, amb dades, que la via d'accés
ràpid a la comarca de Llevant és imprescindible, que la via
d'accés ràpid a la comarca de Llevant és necessària; jo li
demostraré que la intensitat de trànsit que avui existeix en
aquesta comarca obliga a tenir una via d'accés ràpid. Molt bé.
Vostè el primer que m'ha de dir és: "Estic d'acord amb la via
d'accés ràpid a Llevant o no hi estic d'acord", això és el primer
que m'ha de dir. És clar, jo li dic que nosaltres, a vostè no li ha
de saber greu això, planificam; per tant, si nosaltres planificam,
nosaltres creim que aquestes decisions s'han de prendre amb
anticipació, i tenim l'exemple de l'autopista d'Inca. Perquè se'n
faci una idea, quan l'autopista d'Inca només arribava fins
Consell, amb la mateixa anàlisi a un lloc i a l'altre, es varen
produir a l'autopista 34 accidents, i a la carretera, quan no hi
havia l'autopista, 96; de ferits, 37 a l'autopista i 100 a la
carretera; de morts, 2 a l'autopista i 4 a la carretera; 20
col•lisions contra 80 col•lisions, i quan l'autopista arribava a
Inca, amb la mateixa anàlisi de temps, 37 accidents a l'autopista
Palma-Inca per 197 accidents a la carretera Palma-Inca, 60
ferits per 165, 3 morts per 6 morts, 12 col•lisions per 165
col•lisions. Vostè després podrà discutir que l'autopista no s'ha
de fer per aquí, que no hi ha d'haver autopista, ha de ser una
altra cosa, tot això és discutible, però massa voltes no hi farà,
o vostè fa un projecte per descongestionar el trànsit i per
comunicar aquesta comarca i evitar que cada dia pugui morir
més gent i més gent o vostè, o vostè, d'aquí a deu anys haurà de
fer exactament el mateix que vàrem haver de fer amb l'autopista
d'Inca, l'haurem de fer nosaltres de pressa i a tot córrer, i
l'haurem de pagar, perquè estam parlant d'autopistes, escolti,
dels 29 projectes de carreteres, d'autopistes, n'hi ha 3, o vies
d'accés ràpid, n'hi ha 3, hi ha la de Llevant, hi ha la de Ponent
i hi ha la Central, i a les illes menors, cap. Per tant, vostè
tampoc no em pot fer demagògia, com deia avui al mati: "Es
que vostès volen fer carreteres i no volem fer carreteres", vostè
ha de sortir aquí i dir quines carreteres no vol, ha de sortir aquí
i dir a la gent de Son Servera que no vol fer-los la rotonda i ha
de dir a la gent de Vilafranca que no vol fer-los la rotonda, sí,
hi podrà sortir i ho dirà, i sense cap problema, però no en faci
demagògia, d'això, no digui: "Es que volen fer carreteres i
nosaltres no volem carreteres", vostè ha de sortir aquí i dir: "Sr.
Matas, d'aquestes carreteres, aquesta, aquesta i aquesta
nosaltres no les volem fer", perfecte, sense cap problema.

Aigua, energia, residus, territori, que no hem fet més
autogovern en un any; cantes papers i menten barbes, Sr.
Grosske. En un any, transferències, capacitat fiscal, autogovern.
No li vull repetir totes les coses que li vàrem dir.

Amb les transferències del consell insular, no hi estam
d'acord, vostè no fa cas del seu programa electoral,
nosaltres, sí. És un principi d'actuació, jo respect el seu,
però nosaltres, amb això, hi som molt escrupolosos, ho hem
estat sempre. Ens vàrem presentar amb un programa
electoral dient que faríem això, això i això, i volem complir
això, això i això. Jo crec que això és coherència, cosa que li
falta, a vostè, jo crec que això és coherència. Senyors de les
Illes Balears, nosaltres vàrem prometre que transferiríem
turisme, menors, agricultura, artesania, cambres agràries i
transport terrestre, i això transferirem, res més, és a dir,
complim amb el que nosaltres vàrem prometre, i nosaltres
creim que això és seriositat.

I és clar, i a mi me sap greu, Sr. President, abusar de la
seva confiança i de la dels diputats, però no puc passar
sense contestar a les al•lusions que ha fet el Sr. Diputat.
Vostè, com no podia ser d'una altra manera, torna a parlar
de la corrupció, de trànsfugues, Xicago any vint, que tots
són aquí, que tots seuen aquí, pacte de silenci, pacte de les
tres cadires..., no, perdó de silenci ha dit, de silenci. Bé,
miri, en primer lloc, tema per tema, jo crec que, en general,
qui únicament que no és coherent amb el seu plantejament
és vostè i el Grup d'Esquerra Unida, no li molesti això, l'hi
dic, i ho intentaré demostrar, l'única cosa que li deman, que
no passi com ha passat al llarg del dia, és que no es pugui
molestar, perquè no és la meva intenció. En primer lloc,
l'any 95 el seu grup va treure tres diputats, un grup
parlamentari d'aquest parlament es forma amb quatre
diputats, vostès varen prendre un acord, es va produir en
aquell moment un acord de transvasament d'un diputat... Si
és que no vol que en parli..., si l'hi molesta, és que vostè ha
fet referència..., no, no, vostè té el costum, i a mi em sap
greu, de deixar la sospita, però si no vol que en parlem, no
en parlam, és a dir, si no vol que en parlem, no hi tenc cap
inconvenient, però és que vostè n'ha parlat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, jo demanaria que
no fessin un diàleg ni el president amb els diputats, en off,
per demanar si n'ha de parlar o no, ni els diputats amb el
president, cadascú té el seu torn de paraula, qui en fa la
interpretació en aquest cas és el president, el president ha
tallat al representant d'Esquerra Unida quan ha introduït el
tema concret i ha anomenat, i en el Diari de Sessions vendrà,
una proposició no de llei, d'açò, en som plenament
conscient, i el president, en aquest moment, té l'ús de la
paraula per rebatre, i ho ha fet ara, en aquest moment, tot el
tema que ha dit aquí de la corrupció, entre altres coses que
ha tret en el debat el Sr. Grosske; per tant, és dins el seu
torn, no és un torn sobre la proposició no de llei.

Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Els fets són molt clars, aquest
parlament té un reglament pel qual es conforma un grup
parlamentari amb quatre diputats. El Grup d'Esquerra Unida va
treure tres diputats. En aquell moment es produeix el primer
procés de transfuguisme en aquest parlament i un diputat va a
un altre grup, conformen el Grup Parlamentari d'Esquerra
unida, en aquell moment amb quatre diputats, un de prestat, i
després se'n torna, per tant, torna a quedar amb tres, però amb
quatre. En definitiva, un reglament permet que quatre diputats
conformin un grup parlamentari i es constitueix amb tres,
perquè Esquerra Unida ha tret tres diputats. Això no té cap
problema, si fins i tot jo ho veig bé, si no hi tenc cap problema,
és a dir, a mi em pareix perfecte que Esquerra Unida tengui
grup parlamentari, crec que és admissible i crec que fins i tot
seria una cosa absolutament normal. És clar, quin és
l'inconvenient? L'inconvenient és que el Sr. Grosske fa
plantejaments contra els diputats perquè cobren més dietes del
compte, segons diu; contra el president del Parlament, contra
tothom, en definitiva, d'aquest parlament, i posa una ombra de
dubte sobre el que és la tasca legítima d'actuació dels diputats
d'aquest parlament, de tots, i de tots els grups polítics, de tots.
El Sr. Grosske, que es molt hàbil, sobretot en la campanya de
la imatge, en la batalla de la imatge, sap que aquesta és una
qüestió escabrosa, sap que és molt difícil que qualsevol diputat
pugui pujar aquí i dir si guanya tants doblers o si en guanya
manco, sap que és un tema que es ven molt bé, sap que és un
tema on és molt fàcil fer demagògia. Jo crec que els diputats
d'aquest parlament fan feina, la immensa majoria, que es
mereixen estar ben retribuïts, ara el que no crec que és coherent
és que, després de fer aquesta acusació a tots els diputats
d'aquest parlament, el Sr. Grosske faci un engany d'aquestes
característiques, engani el Reglament del Parlament i
constitueixi un grup parlamentari només amb tres diputats,
quan n'hi necessita quatre, perquè quin problema té? És molt
clar, què costa al Parlament de els Illes Balears un grup
parlamentari? Un grup parlamentari li costa, només per ser grup
parlamentari, 6 milions de pessetes cada any més 3'5 milions
d'una secretària, és a dir, aquesta actitud, de la qual jo diria que
és en si tampoc no tendria més importància si no fos pel fet que
el Sr. Grosske fa una cosa i després en diu una altra, costarà als
contribuents de les Illes Balears prop de 40 milions de pessetes
en els quatre anys, i el Grup Parlamentari d'Esquerra unida se'n
durà 24 milions de pessetes en aquests quatre anys, 24 milions
de pessetes. Una cosa és el que deim i l'altra el que fem, i jo
crec, i ho repetesc, Sr. Grosske, que els diputats d'aquesta
cambra es mereixen tenir una retribució digna per la feina que
fan, i jo no tenc inconvenient que vostè tengui grup
parlamentari, ni que vostè hi pugui intervenir les vegades que
vulgui, ni que vostè hi pugui participar el que vulgui, tenc
inconvenient amb la falta de coherència, tenc inconvenient que
el lluitador de totes les veritats i de les causes justes que és el
Sr. Grosske no tengui cap tipus d'emperò que el seu grup
parlamentari guanyi 24 milions de pessetes que no s'haurien
hagut de gastar, 24 milions de pessetes (...).

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

Sr. President, continuï amb el tema del debat, per favor.

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

Ara jo li vull fer una sèrie de preguntes, tampoc no em
malinterpreti, voldria que en prengués nota, si fos possible,
i després em contesta.

Diu el reglament d'aquesta cambra que si un partit té tres
diputats pot formar grup parlamentari o no? Vostès i el
diputat d'Els Verds, el Sr. Balanzat es varen presentar
formant aquest grup prestat amb la voluntat de ser un grup
o només per uns dies? Si el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida no s'hagués embutxacat 24 milions de pessetes, vostè
també hauria constituït grup parlamentari?

Un altre exemple d'incoherència, vostè ha dit moltes
vegades que els polítics han de saber anar-se'n a ca seva, jo
ho he llegit moltes vegades, perquè vostè parla molt pels
mitjans de comunicació i la veritat és que és fàcil seguir-lo.
L'he sentit, a vostè, posar el crit al cel quan ha dit que un
altre polític anava a un lloc de feina després de ser polític.
Jo no estic d'acord amb aquest plantejament que vostè fa, jo
crec que hi ha gent que, quan se'n va de la política, és molt
valuosa i pot anar a altres llocs, del partit, del Govern, on
sigui, perquè crec que és gent valuosa, però vostè, no, vostè,
per activa i per passiva, d'aquesta forma tan radical que té
de fer aquest plantejament diu "No, no, no, els polítics, quan
se n'han d'anar, a ca seva i enlloc més". Bé, aleshores, hi ha
un regidor de l'Ajuntament de Palma, el Sr. Font, que fa una
cosa il•legal, una caseta il•legal a Marratxí, una caseta, bé,
tampoc no té més importància, fora que li posen una multa
de tres milions de pessetes; s'ha de dir que Marratxí és un
ajuntament on hi ha, hi havia en aquell moment un batle del
Partit Socialista Obrer Espanyol, d'un dia a l'altre, això s'ha
publicat, la multa passa de tres milions a 224.000 pessetes,
la multa que era de tres milions passa a ser de 224.000
pessetes; m'ha d'explicar com es fa això, perquè estic segur
que els ciutadans estarien encantats de saber com es pot fer
tenir un 90% de descompte a una multa que posen a un
polític per fer una casa il•legal. La qüestió deu tenir història
perquè al final el regidor dimiteix, per tant, deu tenir
història. Bé, vostè ha dit que quan un polític comet una
infracció, se n'ha d'anar, se n'ha d'anar i s'ha de defensar
com un ciutadà més; naturalment, vostè ho deia en aquell
moment supòs que pel Sr. Cañellas o per altres diputats del
Partit Popular o per altres polítics del Partit Popular. Bé, al
final, el seu regidor se'n va, de regidor, em pareix bé, però
resulta que el seu partit el protegeix, el seu partit l'incorpora
al seu grup en el consell per fer feina amb vostès al consell
insular. A mi em sembla bé això, em sembla perfecte això,
l'única cosa que vostè ha de dir és com és possible que per
a uns, una cosa i per als altres, una altra, per què els polítics
dels altres partits se n'han d'anar a ca seva i aquest senyor
pot estar emparat per aquest partit?, vostè diu que aquí
emparam tothom, vostè no empara ningú, el Sr. Font fa
feina al Consell Insular de Mallorca. En parlar de mi no
jugam. Pregunta, Sr. Grosske, perdoni, aquest Sr. Regidor
ha tornat a ser un ciutadà corrent, deslligat del seu partit i de
la política?, feia feina aquest exregidor en el Consell Insular
de Mallorca abans d'entar en la política? En el Consell
Insular de Mallorca, al Grup d'Esquerra Unida, l'hi he dit.
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Per cert, Síndic de Comptes. El president del Parlament va
iniciar fa un temps contactes entre els partits per poder dur
endavant la proposta, el compromís del Síndic de Comptes.
Nosaltres vàrem dir que Síndic de Comptes, ja, i Síndic de
Greuges, en aquesta legislatura. El president del Parlament
inicia els contactes, i en un primer moment hi ha una proposta
de dos membres presentats pel Partit Popular i un membre
presentat pel Partit Socialista. El Partit Socialista presenta un
senyor que a més crec que és un gran professional, fins i tot
crec que una persona molt vàlida i una gran persona, però és un
senyor que és diputat i és membre de l'executiva. El Partit
Popular en nomena dos, un d'ells és una senyora que ni tan sols
militava al Partit Popular i que a més tenia una preparació,
censor jurat de comptes, doctora en econòmiques, una
preparació específica important. Bé, el Sr. Grosske surt i diu a
la premsa que és una vergonya que no es proposin persones
independents, el Sr. Grosske surt així, diu "és una vergonya que
no es proposin persones independents", clar, jo creia que es
referia a un diputat del Partit Socialista, insistesc, una persona
extraordinàriament vàlida, però no, el diputat i membre de
l'executiva del Partit Socialista sí que és independent, era
aquesta senyora, perquè ella havia fet feina sis mesos a
l'empresa Brokerval o perquè el seu pare havia tengut relació
amb Gabriel Cañellas, bé, no té dret aquesta persona a tenir la
seva pròpia vida. No, en absolut, i aquesta persona no és
independent, i en canvi, l'altra persona, vostè no diu res, qui no
és independent és el del Partit Popular. Sr. Grosske, no és el
mateix, ha d'explicar aquesta falta de coherència.

La darrera qüestió, li ho promet, la darrera, però aquesta és
la més graciosa de totes, aquesta és espectacular, és francament
espectacular. Sr. Grosske, vostè posi's en la situació, què diria
vostè si el Partit Popular aquí tengués un diputat manco que la
majoria absoluta, i un altre partit, un, que té un diputat, li diuen:
"mira, -o sigui el Partit Popular se'n va a aquest senyor que té
un diputat i li diu: "miri, vostè, vengui amb nosaltres, faci pacte
de govern, li donarem la presidència d'una empresa pública, i
després a callar", vostè situï's, eh?, si això fos així, vostè ens
hauria acusat, al Partit Popular de l'escàndol del mil•leni,
perquè el segle fa temps que l'ha acabat, i l'any el va acabar el
primer dia, l'escàndol del mil•leni, del mil•leni. Clar, això, no
ho dic jo, eh? Martín dice que Nájera les ofreció Calvià 2000 a
cambio de su voto. Això és el que diu el diputat d'Esquerra
Unida, el Sr. Anselmo Martín.

Bé, li varen oferir la presidència de Calvià 2000, i ell
diu, en paraules textuals: "Me dijeron que sea un niño bueno,
que me tape la boca y que apruebe todo lo que me pongan
delante", està molt bé. Després el regidor de Calvià del
Partit d'Esquerra Unida de Calvià diu que vol una auditoria
dels cinc darrers anys de Calvià 2000, què hi ha alguna cosa
a amagar en aquesta empresa pública que el seu regidor
demana una auditoria?, hi ha res a amagar?, passa res?, quin
moviment!

Sr. Grosske, li accept, li puc acceptar que la versió del
Sr. Martín és correcta, bé, si no vol, no és la correcta, venga,
anem a veure l'altra versió, si no una, l'altra, perquè aquí són
dos, i hem de veure l'altra versió. És la versió del Sr. Manel
Suárez, regidor del PSOE, diu: "Anselmo nos ha
chanteajeado", diu Suárez que li varen oferir la presidència
de Calvià 2000 "ante su insistencia", continua Suárez:
"Martín dimitió como vicepresidente de Calvià 2000 en marzo
y lo hizo porque quería ser presidente, desde entonces nos ha
sometido a un tercer grado que no aceptamos de ninguna
manera, prueba de ello es que hoy no preside la empresa". Ah,
carall, quina versió vol? Ja està bé, eh?, a mi tant m'és qui
tengui la raó, tant m'espanta una versió com l'altra.
Preguntes, Sr. Grosske, és que només la mesura serveis per
al Partit Popular, és que li sembla a vostè correcte sotmetre
a un tercer grau un ajuntament a canvi d'un càrrec?, vostè
considera que això és fer política?, vostè creu que Esquerra
Unida, que vostè, pot pujar aquí defensant la coherència i
defensant la netedat que vostè diu que defensa? El pitjor de
tot és que al final hi ha hagut acord, i ara ja de l'auditoria no
en sabem res més, de tot això que hi havia, ara ja no sabem
res més, que deu haver passat perquè s'hagi pogut produir
aquest acord? Bé.

Sr. Grosske, el que passa és que en política, com en tots
els altres llocs, hi ha persones amb més coherència i amb
manco coherència, en política hi ha qui pagaria una multa
i hi ha qui lluitaria perquè li fessin un 90% de descompte de
la multa. Jo crec que estic en el meu dret, estam en el nostre
dret, de quan vostè treu el tema, exigir-li a vostè coherència,
que pugi i sigui capaç d'explicar la seva coherència.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per favor. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé. Sr. President, senyores i senyors diputats. Em permetran
que metodològicament divideixi la meva intervenció en dues
parts, una per parlar de política, i una altra per posar-me els
guants i les botes de treballador del clavegueram i debatre totes
aquestes qüestions que el Sr. Matas m'ha plantejat. 

Parlant de polítiques, Sr. Matas, vostè em diu "li agraesc el
gest de diàleg, estam pel diàleg", val, tots estam pel diàleg, però
jo li he demanat tres gestos que em demostrassin que estan pel
diàleg, el compliment de la promesa que va fer en el debat de
política general de l'any passat, i encara unes paraules per dir
que estan fent feina en la Sindicatura de Comptes i en la de
Greuges, i que aviat es presentaràs a la Cambra una proposta
consensuada, més endavant, eh?, en uns dies hi haurà junta de
contractació i en uns dies hi haurà Sindicatura de Comptes.
Consensuïn, consensuïn. 

Jo no vaig dir que hi fos una vergonya que hi hagués gent de
partit a la Sindicatura de Comptes, la paraula vergonyós el
reserv per coses de més relleu i sobretot més vergonyoses, i
com que aquí n'hi ha un munt per aplicar-hi la paraula, no tenc
cap problema en aquest sentit. Jo el que vaig dir és que em
sembla correcte cercar persones independents que meresquessin
un consens total de la Cambra, i aquí es va entrar en una
dinàmica entre els dos partits majoritaris que nosaltres a l'altre
partit majoritari també li vàrem criticar. El procediment de dos
teus i un meu per a mi no és un bon procediment, s'usa molt, al
Congrés dels Diputats, però per a mi no és un bon procediment,
és millor persones independents, sobretot amb el clima que hi
ha en aquesta comunitat, i cercar el consens de tothom, però no
és que sigui vergonyós no fer-ho així; però, sobretot, s'ha de ser
capaç dins aquesta dinàmica de dos teus i un meu o viceversa,
d'arribar a un consens, i vostè no pot pretendre que això
signifiqui que qualsevol candidat que vostè plantegi o que
vostès plantegin vagi endavant. Si vostè no és capaç de tenir
una mica de cintura, dic amb altres paraules, Sr. Matas, si vostè
no és capaç de llevar-se la hipoteca del candidat del Sr.
Cañellas o de la candidata, no hi ha consens i no hi ha
Sindicatura de Comptes. I és un problema de manca de diàleg.

Jo li he demanat diàleg si hi ha això, diàleg si hi ha diàleg
social, i no som jo que m'invent aquesta història que no hi ha
diàleg social, Palma, 2 d'octubre del 97, les dues centrals
majoritàries, "la posición de UBT Baleares y Comisiones Baleares
con carácter (...) es condicionar su apuesta por la Mesa de diálogo
social", encara una aposta, perquè no s'ho acaben de creure, "en
el reconocimiento por parte del Govern de la función de la Mesa",
és a dir que ells pensen que no han reconegut la funció de la
Mesa, "por lo que consideramos que se hace necesario un giro en
el método de trabajo inexistente hasta ahora de esta Mesa de
diálogo social". Bé, són els interlocutors socials que diuen que
no hi ha diàleg social, no és Esquerra Unida.

I efectivament, la Mesa de negociació es reuneix per
primera vegada fa quinze dies, i el pacte per l'ocupació es
firma l'octubre del 97 o del 96, vostè m'ha d'explicar aquesta
qüestió. I jo li he dit, segon tema, diàleg social.

I tercera qüestió, compromís de facilitar les comissions
d'investigació. I vostè em reitera, "sí, sí, volem diàleg,
volem diàleg", i aquests compromisos, hi estan d'acord, o
no?

El tema de les DOT, bé assumeixen que arriben tard,
però, en fi, assumeixen que abans pensaven una cosa, ara en
pensen una altra, però preveuen les DOT abordar la
desclassificació d'urbanitzables que són al planejament
municipal? Venga, contesti, vostè també (...) Abordaran les
DOT la necessitat de racionalitzar el planejament municipal
i d'evitar que ens vagin sortint "cales petites" i es Canons
cada dos per tres?, sí o no?, venga.

Clar, el tema del reglament d'incompatibilitat, el decret
d'Iva, el registre de contractistes, home no és que sigui
massa greu, efectivament, Sr. Matas, millor que hi hagi
hagut la llei, no és que sigui massa greu, però quan es ve
aquí i es diu "tenc la sensació de tenir els deures fets",
home, s'han de tenir els deures fets, i de vegades s'hi tenen
i de vegades no.

Tema REFE, el problema és que ara finalment, després
de 400 anys tenguem no sé què, no. El tema és el següent,
si s'hagués començat pel que ara vostès estan fent, que és
cercant el consens de bon de veres, ja faria temps que
aquesta fórmula que sortirà estaria aprovada, i vostè, vostè
particularment va ficar aquesta comunitat en un carreró que
s'ha demostrat sense sortida, i qui ha tapat la sortida és el
Partit Popular, i aquí ve la seva responsabilitat. És això el
que ens ha d'explicar en aquest parlament, vostè va fer un
plantejament maximalista, va arrossegar una part de
l'oposició, va passar de l'altra, perquè el consens que ara
cerca, per què no el va cercar llavors?, sobre aquesta
proposta que ara manejam, no de REFE sinó de RE,
l'haguéssin pogut fer, el consens, i no el va voler fer, per
raons partidistes, per raons electoralistes, i va ficar aquesta
comunitat en un carreró sense sortida, i la sortida, insistesc,
l'ha tapada el Partit Popular.

Em diu que amb els imposts tengui paciència, que ja
m'ho explicarà, bé, ja m'ho explicarà, però llavors
comprengui que fins que no m'ho expliqui, a mi, al conjunt
de la Cambra i al conjunt de ciutadans, aquest gros titular de
"Baixaran els imposts", jo consideri que és un globus,  no sé
què hi ha dins aquest globus, quatre quilos d'arena, aire,
hidrogen, no se sap, ja ens ho explicarà, tenguem paciència,
però mentre tenim paciència, que ningú no es pensi que aquí
hi ha cap promesa de caràcter consistent o que es pugui
avaluar políticament.
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Bé, jo li he dit que les estadístiques de sinistrabilitat són
falses, demani-ho al Sr. Camps, és ver o no que no hi ha doble
informe, és ver o no és ver que hi ha morts que es produeixen
després, durant el període de (...) i que no comptabilitzen com
a morts d'accidents laborals, demani-li la informació al
conseller responsable. Què gasten?, expliqui'ns això, després ja
ho comprovarem sobre el desenvolupament del pressupost.

0,7, que em va bé que em digui que s'incrementa no sé quin
tant per cent sobre l'anterior tant per cent?, no. Sobre el 0,7, sap
que em va bé?, el 0,7, el o,7 del total del pressupost de la
Comunitat Autònoma, una cosa que es pot fer sense que a ningú
no se li trenqui cap os, jo estic a una institució, que és el consell
insular, que ho ha fet, també es plantejaven algunes vegades
coses d'aquestes, de llevar del pressupost no sé què, no sé què
més, però s'ha fet sobre la totalitat del pressupost, no passa res,
i això és el que ens va bé als que estam pel 0,7. I això és el que
trob impresentable que no es faci a una comunitat amb els
recursos que hi ha, que se sigui avar amb aquest tema, a una
comunitat, i no vull fer demagògia, que se sigui avar en aquest
tema, a una comunitat amb tant de recursos, em sembla
vergonyós, Sr. Matas. El 0,7 s'arregla amb el 0,7.

Taxa d'atur, efectivament, Sr. Matas, l'enquesta de SEPA, de
la població activa de l'any 96 diu que la Comunitat Autònoma
té un 13 i busques per cent d'atur, i potser que hagi davallat un
parell de punts enguany, no ho sé, ho veurem a final d'any, però
és un 13 i busques per cent, no és el 5% que vostè va dir, i és
una taxa molt millor que el conjunt d'Espanya, ja ho he dit
abans, però és una tasca importantíssima i una taxa fins i tot per
damunt de la mitjana europea. I no és que encara hi hagi
contractes precaris, com que dir, ai sí, em queden tres o quatre
contractes precaris, no, no, tenim una enorme precarietat en
aquesta comunitat autònoma, Sr. Matas, la major de tota
Espanya, i no tenim cap indici que aquesta tendència s'estigui
ni tan sols corregint, perquè aquest petit increment de
contractes indefinits que s'ha produït darrerament no ens
garanteix una inflació de la tendència.

Sobre el tema de les campanyes de prevenció, vostès no
m'expliquin per què, per què amb tan pocs recursos com s'hi
haurien de destinar, no es fan determinades campanyes de
prevenció que jo ja li he plantejat. I jo li vull llegir ara una
circular de la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern
balear de febrer del 97, que diu: "La vacuna contra la
meningitis C no és eficaç en edats inferiors als 18 mesos, no
deixa immunitat permanent, la durada de la immunitat és
aproximadament de dos o tres anys i la protecció és del 90% de
les persones vacunades. No tenim garanties que una segona
vacunació produeixi resposta immunitària a dosis de record, en
cap cas no s'ha d'utilitzar de forma arbitrària, ja que fer-ho
podria suposar la impossibilitat d'una segona vacunació en cas
d'autèntica necessitat". Bé, aquest és l'informe tècnic de febrer
del 97, i ara es canvia de criteri. Jo no som un expert
particularment en prevenció sanitària, però jo no tenc la
sensació, com diria el Sr. Beltrán, de estar en buenas manos, no
en tenc la sensació, perquè una conselleria que opina una cosa
el mes de febrer i una altra el mes d'octubre, sense que s'hagi
produït, evidentment un canvi significatiu en la taxa
d'incidència d'aquesta malaltia, no tenc la sensació de estar en
buenas manos.

En tema d'educació, no vull que digui que no sé de què
parl com ha dit al Sr. Balanzat, per tant seré
extraordinàriament prudent. Jo li dic a vostè que amb
aquesta transferència no tendrà doblers per homologar als
funcionaris a la Comunitat Autònoma, no tendrà doblers per
construir els instituts que fan falta i no tendrà doblers per
superar els dèficits que hi ha respecte de la despesa per
alumne al conjunt de l'Estat a no ser naturalment que posi
recursos propis de la Comunitat, i això ho veurem. ho
veurem, no importa que ens acusem mútuament d'ignorants,
d'aquí sis mesos, vuit mesos, un any, podrem fer l'avaluació.

Home, estic content del tema del tercer canal, mira per
on ens posarem d'acord en qualque cosa.

L'autopista de Llevant, no em posi morts damunt la
taula, Sr. Matas, no em posi morts damunt la taula, perquè
en aquesta comparança que fa vostè, hi ha un truc, hi ha un
truc, i és que si un va a mirar n'hi he tret set o vuit de trucs,
ja, eh?, a vostè li agraden molt els jocs de mans, vostè no
em pot comparar la sinistrabilitat d'una autopista amb la
sinistrabilitat d'aquesta carretera, no d'una carretera,
d'aquesta carretera, i aquí hi ha tot el truc de la seva política
respecte de les autopistes, condemnen la gent a patir els
inconvenients d'unes carreteres absolutament obsoletes.
Vostès no fan la inversió necessària, i sí que vull la
circumval•lació de Vilafranca, clar que sí, Sr. Matas, clar
que sí, no fan la inversió necessària per arreglar aquesta
carretera, sotmeten a la gent a inconvenient, i encara estic
temptat de dir que llavors aquests morts són seus, Sr. Matas,
i diuen que l'únic plantejament alternatiu és l'autopista, i jo
dic, no, el plantejament alternatiu és fer una inversió a
aquesta carretera que seria molt inferior al cost de
l'autopista, que significaria seguretat per un tub, comoditat
per un tub, incrementar la rapidesa en els desplaçament,
sense el consum de territori i el consum de recursos
econòmics que l'autopista significa. I quan tenguessin
l'autopista de Manacor arreglada a tots els nivells,
senyalització, pavimentació, fer les circumval•lacions que
fessin falta, si és necessari desdoblegar on faci falta, es
desdoblega, llavors podem establir la comparació. I jo estic
segur que en taxes de sinistrabilitat veurà com no hi ha tanta
diferència.

Transferències als consells, em diu, "bé, jo he de
respectar el meu programa", idò d'acord, respecti el seu
programa de transferències als consells, però el seu
programa és dolent, Sr. Matas, permeti'm que li ho digui,
perquè el seu programa significa que els consells insulars
van perdent progressivament pes específic a la nostra
comunitat autònoma.
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I ara crec que ja em toca posar-me els guants i les botes i
debatre totes les altres qüestions. Miri, Sr. Matas, a mi em
sembla patètic, patètic, de ver, que quan a vostè se li parla de
corrupció en majúscules, corrupció que vol dir infracció del
Codi Penal en l'exercici del càrrec públic, delinquir en l'exercici
del càrrec públic, finançament il•legal, asseure's sobre 50
milions il•legalment obtinguts, irregularitats a tots els nivells,
totes les coses que aquí s'han dit, vostè em parli del grup
parlamentari, d'una multa que li posaren a Joan Font i d'un
debat de premsa entre Anselm Martín i Manel Suárez, això és
senzillament patètic, Sr. Matas. Vostè té gent aquí que ha
delinquit al seu grup parlamentari, el president del Partit
Popular a Mallorca és un senyor que va fer trampes amb els
vots i va ser condemnat per un tribunal, no parlam de dois,
parlam de coses molt serioses. La seva portaveu de grup
parlamentari va començar la seva carrera i a acumular mèrits
anant corrents a un banc per obrir un compte corrent on dues
hores després hi havia unes comissions del túnel de Sóller, no
parlam de dois, Sr. Matas, parlam de coses serioses.

Però, estic disposat, naturalment, a parlar del que faci falta.
Ja m'agrada que vegi bé el tema del grup, ja m'agrada, perquè
intentar comparar això amb un cas de corrupció seria dir-li
corrupte a Convergència i Unió, al Partit Nacionalista Basc, a
Coalició Canària, al Partit Aragonès Regionalista i al Partit
Popular, que ta'mbñe ha participat en operacions d'aquestes
característiques, o sigui que ja em sembla bé que li sembli bé.

Nosaltres no hem vulnerat el Reglament, i en qualsevol cas,
l'òrgan que ha de decidir com s'aplica el Reglament és aquí
darrera, mai no ha trobat res a dir sobre aquesta qüestió, no sé
si vostès qualque dia el forçaran a dir qualque cosa, no ho sé, de
moment no ha dit res, per tant jo tenc la consciència
absolutament tranquil•la que no he vulnerat cap reglament,
perquè el Reglament diu que es pot constituir amb quatre i es
pot funcionar amb tres, podria dir una altra cosa, podria
mantenir els mateixos requisits per funcionar i per constituir-se,
però diu una altra cosa. I si l'organisme que ha de vetllar pel
manteniment d'aquest reglament no diu altra cosa, jo em sent
absolutament tranquil, i tenc el permís del Sr. Balanzat per dir
una cosa curiosa, el president de la Cambra aleshores va animar
el Sr. Balanzat a fer el que va fer. Ho pot desmentir, Sr. Soler,
si ho desmenteix o vostè o el Sr. Balanzat diuen mentides, però
ell diu que el Sr. Soler li va dir que endavant perquè
efectivament ens queda un grup mixt absolutament inflacionat,
debateixi aquesta qüestió amb el Sr. Soler.

I evidentment nosaltres hem fet aquesta qüestió perquè un
grup mixt de set persones, és a dir, del 10% de la Cambra, és
una barbaritat, Sr. Matas, jo entenc que a vostès, amb el
respecte que tenen a les minories, els sembla perfecte, mal ens
fotessin a tots al grup mixt, a tota l'opiosició, jo ho entenc, des
de la seva sensibilitat, però des d'altres sensibilitats s'opina que
això és una barbaritat.

Per tant, l'objectiu polític és clar, afavorir les minories,
no només els doblers, que no tenc cap tipus de vergonya de
rebre'ls, perfecte que Esquerra Unida tengui doblers, i
perfecte que tengui un senyor allà, al grup parlamentari fent
feina per al grup, sí, naturalment que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske. 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo crec que això és democràtic, Sr. Matas, i això no té
res a veure amb el fet que Esquerra Unida hagi denunciat,
efectivament, infraccions al Reglament, i miri nosaltres
vàrem dir que aquí es feien meses per telèfon, que es
cobraven com si efectivament s'hagués fet la reunió, i vàrem
dir que a una ponència re pressupost s'havien inflat el
nombre de reunions, posant un nombre de reunions fictici.
I jo que aparentment no tenc proves sobre això, i dic
aparentment perquè no vull posar trampes d'elefant a ningú,
ret la Sra. Salom o a vostè mateix que pugi aquí i que digui
que no, que aquí no es feien meses per telèfon o que aquí no
es varen inflar el nombre de ponències del pressupost del
96, pugin aquí i diguin-ho.

I posats a denunciar, Sr. Matas. Jo de vostè no cobraria
quilometratges i vendria amb cotxe oficial al Parlament, jo
no ho faria, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, hauria d'anar acabant. Sap que té deu
minuts per rèplica, en aquest moment en du devuit, i crec
que el president demostra que deixa parlar tothom amb
extensió.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt bé. Jo li agraesc, Sr. President, i acabaré d'una
manera absolutament ràpida.

Efectivament, el Sr. Font no va fer una casa il•legal, Sr.
Matas, el Sr. Font va fer una ampliació del seu habitatge en
sòl urbà, en sòl urbà, i va fer unes obres que excedien,
excedien de la llicència demanada, i se li va posar una
multa, una multa grossa perquè el primer informe deia que
això eren unes obres il•legalitzables, i després va resultar
que eren unes obres legalitzables, i vostè em dirà, com va
dir, com han dit tots vostès que això és prevaricació de
l'Ajuntament de Marratxí, però no han tengut la vergonya
torera ni de denunciar-hi ni de demostrar-ho, vostès
calumnien, Sr. Matas, dir que un ajuntament fa prevaricació
i no anar al jutjat és calumniar. Jo no puc dir que la Sra.
estaràs fa prevaricació i quedar tan tranquil, jo he d'anar al
jutjat a defensar aquesta proposta, i vostès ho diuen perquè
vostès no tenen ni vergonya per governar, ni vergonya per
acusar. Aquesta és la trista realitat. No, Sra. Pilar Ferrer, ja
em pot fer "xist", però és que és així.
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Bé, i ja respecte al tema realment de la polèmica de Calvià,
em permetrà que passi. El pacte que hi ha a Calvià és un pacte
duríssim que es va fer entre el Partit Socialista, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Jo ho lament molt, però per tercera vegada li he
de demanar, ara ja, que doni per tancat ...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Absolutament tancat. És un pacte polític els termes del qual
estan signats, que es va produir el 95, ja en el tema de la
investidura per evitar votar un xoriço pertanyent al seu partit,
evidentment, i dins d'aquesta polèmica hi ha hagut tires,
afluixes, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, moltes gràcies per la seva intervenció. Moltes
gràcies.

Sr. President, té vostè la paraula.

Al portaveu d'Esquerra Unida simplement una informació
que crec que convé que quedi gravada al Diari de Sessions, sap
que el torn de rèplica, segons el Reglament, són deu minuts, i
quan vostè davallava de la tribuna en duia consumits vint, de
rèplica, per tant, crec que de queixes cap a la Presidència, cap.

Sr. President, li pregaria que en aquest moment, que és el
darrer torn seu, guardi l'equilibri de les intervencions i no
introdueixi nous temes. Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, no sé per què es
molesta tant, no sé per què vostè no és capaç d'assumir que no
té ni la coherència ni l'autoritat ètica i moral suficient per poder
injuriar, insultar, calumniar d'aquesta manera la gent de la
forma més indiscriminada possible, sense el mínim respecte a
l'estat de dret.

Ara crec que m'he tornat a deixar els papers... Perdó.

En primer lloc parlarem de Sindicatura de Comptes i
Sindicatura de Greuges. El mateix, jo no estic... M'agradaria
que no em mal interpretàs el que jo li dic, ni me canviï les
meves paraules. Jo no li discutesc que hem de trobar un
consens, que nosaltres intentam trobar consens amb altres
partits polítics, i que nosaltres tenim la nostra opinió, tant un
partit polític com l'altre. Jo no discutesc això, jo no discutesc
els candidats presentats, jo no els he posat en dubte, mai. I a
més deman excuses, perquè he dit que el presentat pel Partit
Socialista era membre de l'executiva, i no ho és, perdó,
rectific... és igual.

El que li dic, Sr. Grosske, és que vostè surt als mitjans de
comunicació i diu "El PP és impresentable perquè no
presenta independents". Home? una mica de coherència, una
mica de respecte. Què vol dir? A qui es refereix quan diu
que no són independents? A un diputat o a un senyor que ni
tan sols milita? Escolti, però no tergiversi; no estic posant
en tela de judici el consens ni la bondat de la gent
proposada.

Diàleg social: No estam d'acord, jo crec que els fets
corroboren el que jo he estat defensant aquí, i exactament
igual amb el tema de la reforma del Reglament. Jo li torn a
repetir que amb els temes de la reforma del Reglament crec
que són temes que s'han de tractar a dins aquest parlament.

Que les DOT poden solucionar el tema de Cala Petita?
Clar. I a més vostè en certa mesura encerta de ple. De què
han de servir les DOT? D'establir els grans criteris, de dir on
és que podem actuar i on és que no podem actuar. Ara bé,
quan estiguem d'acord a on podem actuar, hem de poder
actuar. Seguretat jurídica, això és una part essencial
d'aquestes directrius d'ordenació del territori. M'explic?
Crec que m'explic, és essencial perquè és arribar a l'acord,
i quan has arribat a l'acord, després ja no hi pot haver
desacords, perquè s'ha arribat a un acord i es diu "aquí sí
que es pot actuar"; i tothom que actuï aquí ha de tenir plenes
garanties d'actuació.

Que el règim especial és maximalista? I què es creia?,
que començaríem des de baix? No, home, no. Compten els
resultats, i feim calaix, i quan la gent insisteix, tengui
aquests descomptes de l'insularitat, serà calaix, la gent els
notarà a dins ca seva. I vull insistir que el mèrit no serà ni
meu ni del Partit Popular, serà de tots aquells partits que
puguin dur endavant aquest projecte.

Que hem comès qualque error d'estratègia amb el
consens? Tal vegada és possible, però crec que l'important
és la voluntat de poder arribar a aquest consens, i sobretot
que el règim especial sigui una realitat, i serà històric,
perquè serà una consecució històrica per a aquestes illes. I
a partir del dia que tenguem règim especial per a les Illes
Balears tots els partits polítics aniran a Madrid, quan es
produeixin eleccions o quan no es produeixin eleccions, a
defensar millores d'aquest règim especial.
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Tots els altres temes, el tema del risc laboral, insistesc, crec
que vostè té molt clar que des que tenim les competències en
seguretat i higiene en el treball hem modificat radicalment la
batalla de la prevenció. Que es poden produir encara moltes
desgràcies? Naturalment, però hem modificat la prevenció
laboral; feim campanyes de prevenció laboral, actives i
indirectes, però feim campanyes, exactament igual que a la
lluita contra la sida, i exactament igual que la solidaritat.
Escolti, nosaltres apostam amb fets per la solidaritat. La
solidaritat de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears
és un fet, i el compromís del 0,7 és el compromís que té en
aquesta legislatura aquest programa electoral, i s'ha acabat. És
a dir, fets que demostren la nostra realitat de la solidaritat.

La precarietat laboral és grossa? Sí, però vostè no diu,
amaga que en un any s'han doblat els contractes fixos. No ho
diu. Per què no ho diu? Digui que s'han doblat els contractes
fixos. Que encara n'hi ha molts de precaris? N'hi ha molts, de
precaris, però en un any s'han doblat els contractes fixos.

La qüestió de la meningitis: Miri, el marc exterior és el marc
que influeix en tot el que són les mesures de prevenció, i la
campanya de vacunació de la meningitis és una campanya de
prevenció. No hi ha risc d'epidèmia, és una campanya de
prevenció.

Que no hi ha doblers per l'educació, que ja ho veurem: Crec
que no ens posarem d'acord. Miri, entenc que la seva
contestació a l'autopista, jo no vull posar morts a damunt la
taula, crec que és de mal gust que vostè me'ls pugui posar a mi,
però el que entenc aleshores és que vostè està d'acord en una
via d'accés ràpid a la comarca de Llevant, és el que vostè acaba
de dir. Vostè creu que s'ha de fer per la carretera actual, però
s'ha de fer una via d'accés ràpid, i s'han d'invertir els doblers
fent la via d'accés ràpid en la carretera actual. Si els tècnics li
demostren que això és una animalada i que això és impossible,
a veure què farà. Insistesc: la pregunta és "hem de tenir una via
d'accés ràpid a la comarca de Llevant i a la comarca de Ponent,
sí o no?" i si l'hem de tenir, després ja mirarem el traçat. Però
hem de tenir la via d'accés ràpid? Vostè diu que sí, millorant el
traçat actual i invertint en el traçat actual. Vostè diu "el seu
programa electoral és dolent", per les transferències. Escolti,
però és el que han triat la majoria de ciutadans de les Illes
Balears. Serà dolent, però és el que han triat.

Bé, i com vostè diu, els guants... No sé que ha dit, els guants
de no sé què. Corrupció en majúscules: Jo li repetiré, perquè
crec que vostè hauria d'ajudar a guardar les formes des del
respecte a aquesta tribuna. Vostè torna a fer acusacions. Vostè
ni és capaç de provar -i són calúmnies- ni és capaç en absolut
de dur-les enlloc. Vostè és capaç de posar en les meves
paraules el plantejament de postures i de conductes de membres
del Partit Popular que cap jutge els ha imputat cap delicte.
Vostè és capaç en aquest moment de desvirtuar la realitat,
perquè la realitat, em sap greu tornar-ho a repetir, però la
realitat quina és? La realitat és que vostè, el seu grup, el seu
partit, varen fer tres denúncies als jutjats. Vostè quan fa una
denúncia i el jutjat li rebutja, no l'he sentit encara mai demanar
perdó ni excuses pels insults i les calúmnies que ha dit a tota
aquella gent abans de formular la denúncia. Vostè no ha
demanat ni ha rectificat cap ni una de les seves acusacions, dels
seus insults, quan els jutges són els que han parlat i els que han
de parlar. De les tres, dues són rebutjades i dues, una fins i tot
amb una doble instància, amb una segona instància, per fiscal
i per jutjat diferent; i l'altra és resolta en judici, amb els
resultats que tots coneixem: absolució, i un fet de subornació
impropi, que vostè ni tan sols havia acusat, que està en aquest
moment al Tribunal Suprem, que està en recurs.

En tot aquest procés, Sr. Grosske, s'han produït conductes
de responsables polítics a les Illes Balears, de
responsabilitats de les anomenades polítiques que no s'han
produït a cap altre lloc de l'Estat espanyol, a cap altre lloc.
I vostè, que mai no ha esperat que els jutges parlassin, que
no respecta els jutges, i que fins i tot hem hagut de viure
l'espectacle vergonyós que quan qualque jutge ha fet una
sentència que a vostè o a qualcú relacionat amb vostè no li
agradava, posar-se a parlar de forma ignominiosa contra la
professionalitat d'aquesta gent.

Jo, Sr. Grosske, crec que on s'ha de parlar és als jutjats,
quan es tenen presumptes conductes irregulars, i s'ha
d'acceptar el que diuen els jutjats, i respectar la voluntat dels
jutjats, i això és el que ha passat. Vostè pot tergiversar el
que vulgui, perquè, clar, vostè el que no pot fer és deixar-
me de contestar al que jo li deman, perquè "són coses
petites". Què vol dir "coses petites"? El que vostè no pot fer
és fer un plantejament per una cosa i fer un plantejament per
una altra. Vostè o està a un estat de dret i respecta amb totes
les conseqüències l'estat de dret i les decisions dels jutges,
o vostè no pot anar pel carrer, i sobretot per una tribuna com
aquesta, calumniant la gent, deixant sospites sobre tothom,
i sobre qualque persona que en el seu moment hagués pogut
tenir una conducta irregular, i que la va pagar perquè va ser
condemnada en el seu moment pel seu tribunal i prou, vostè
no pot posar una creu a aquesta persona d'inhabilitació
permanent, perquè no coincidim en aquest plantejament.

Però jo no li estic discutint això. Vostè no em tregui l'"i
tu, què?". Resulta que quan li dic allò del síndic de comptes
vostè em diu: escolti, és que això ho han fet a Catalunya, ho
han fet a Madrid i ho han fet no sé a on, o ho han fet al
Congrés dels Diputats..., perdó, no era allò del síndic de
comptes, és un lapsus. Quan jo li dic a vostè allò del grup
parlamentari, que vostè se'n durà 24 milions de pessetes
amb càrrec als contribuents, escolti, quan jo li dic això vostè
em diu: escolti, és que això és vera que el Reglament no ho
permet, però escolti, és que ho han dit..., ho han fet...,
perdoni, el Reglament, naturalment, permet que un diputat
d'un altre grup es converteixi..., faci un transfuguisme
temporal, s'afegeixi aquí, però vostè parla sempre de
responsabilitats polítiques. Escolti, això és desvirtuar el
Reglament de la Cambra, o no?, o no és tampoc desvirtuar
el Reglament de la Cambra?
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Acab. Què vol dir, per tant, quan vostè em diu: és que ho
han fet la Congrés de Madrid, és que ho han fet no sé a on?
Vostè tornarà enrera totes les acusacions sense fonament i
alguna que pugui haver fet correcta de totes aquelles situacions
que jo li trobi que s'han fet fora d'aquí?, que s'han repetit fora
d'aquí?, no és així? Home! (...), per a una cosa val i per a l'altra
no val. Si vostè fa aquí un engany al Reglament d'aquesta
cambra i vostè sap que un grup parlamentari són quatre diputats
i vostè només en té tres, què passa? Això tendrà una
responsabilitat ètica, i si l'única cosa que volia era poder tenir
un grup parlamentari, sap què pot fer?, torni els doblers, miri si
és fàcil, renunciï als doblers, perquè nosaltres no tenim
inconvenient, insistesc, perquè creim que totes aquestes
acusacions que vostè fa són acusacions demagògiques. Hi pot
haver gent que en un moment determinat tengui qualque tipus
d'error en el compliment de la seva feina en aquest parlament,
però generalment jo crec que tots els diputats d'aquesta cambra
són gent honrada i gent que intenta fer la seva feina ben feta i,
escolti, jo cobr el que em paga el Parlament, exactament igual
que tots, crec que unes 30 o 40.000 pessetes cada mes, el que
em toca, si em toca menys que em llevin, però ara no em
vengui amb res més, si em toca menys i si em toca que m'ho
donin, i si no em toca que no m'ho donin, no deman res,
justament el que em toca, però no vulgui ara posar dubtes
damunt jo, el que em toca, res més.

Sr. Grosske, tenc la temptació de repetir-li totes les
preguntes perquè com que no les m'ha contestades... Diu el
Reglament de la Cambra que si un partit té tres diputats pot
formar grup parlamentari? Vostès i el diputat dels Verds es
varen presentar junts a la Cambra amb una vertadera voluntat
d'unir-se o només per uns dies? Si no s'embutxacassin quasi 24
milions de pessetes, haurien constituït grup parlamentari? Vostè
creu que un senyor, ex-regidor de l'Ajuntament de Palma, ha
tornat a ser un ciutadà del carrer, feia feina aquest regidor abans
d'entrar en política, en el Consell Insular de Mallorca, en el
Grup d'Esquerra Unida...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, jo li deman... Aquestes preguntes han estat
formulades i correspon a la llibertat del diputat contestar o no.

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

Gràcies, Sr. President. Disculpi. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula, en nom i
representació del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM el Sr.
Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President del Govern, crec que hauríem d'intentar tots fer un
exercici, jo demanaria, per retrocedir al dia d'ahir en el
moment en què el Sr. President del Govern va acabar la
seva intervenció perquè així s'entendria la intervenció que
jo faré a continuació, que és parlar de la política general de
les Illes Balears i, naturalment, fent referència a la
intervenció que va fer ahir el President i traient altres temes
que, des del nostre punt de vista, el President va obviar i que
creim que han de sortir. 

Per tant, em permetran que per centrar la qüestió, per
introduir-nos en el tema, comenci dient: senyores i senyors
diputats, les Illes Balears van bé. I és que qualsevol diu el
contrari després del final d'ahir del Sr. Matas, després
d'aquella espècie de psicoanàlisi col•lectiva que ens va fer,
perquè si negam que les Illes Balears van bé serem
catastrofistes, pessimistes, demostrarem la manca de
confiança que tenim en nosaltres mateixos i l'autoodi que
ens turmenta. Per tant, Sr. Matas, les Illes Balears van bé:
som els més rics, som els que més creixem, enhorabona.

Però, i els ciutadans de Balears?, com van? Cadascun
dels nostres ciutadans, com percep aquesta riquesa, aquest
benestar, aquest anar bé? Com comprendran, no intentarem
respondre aquesta pregunta, faltaria més!, ens podrien
acusar, amb tota la raó del món, de messiànics atribuint-nos
tota la representació popular; a més seria un punt de vista
totalment subjectiu. Idò, com podem contestar aquesta
pregunta?, com van els ciutadans de les Illes Balears? Ens
permetran, per tant, que donem la paraula, que doni la
paraula, per uns moments i sense afegir cap comentari per
part nostra als testimonis de la realitat diària, als mitjans de
comunicació que dia a dia reflecteixen la realitat d'un país
i dels seus ciutadans: "Balears, la comunitat més
inflacionista; els preus pugen mig punt per damunt la
mitjana"; "un de cada tres joves de Balears no troben
ocupació"; "el 24% dels contractes de Balears es fa a
peons"; "el contracte més utilitzat és l'eventual"; "Balears és
la tercera comunitat autònoma en accidents laborals"; "els
salaris de les Balears per baix de la mitjana espanyola"; "un
treballador guanya 17.000 pessetes manco a les Balears";
"els jubilats de Balears cobren 10.800 pessetes mensuals
manco que la mitjana espanyola"; "el preu de l'habitatge a
Balears va pujar el 96 un 7,8%, multiplicant per 7 la mitjana
estatal"; "Balears serà la comunitat que rebrà menys fons
europeus"; "Madrid s'oblida de donar ajudes a l'agricultura
de Balears"; "la pagesia balear ha perdut en 10 anys més de
la meitat dels seus treballadors"; "els aqüífers de Mallorca
afectats per la sobreexplotació i la intrusió marina";
"Madrid vol l'arena de Mallorca per regenerar la platja de
Peníscola"; "la desaparició de la platja de Cala Millor ha
causat alarma entre els turistes que han amenaçat de no
tornar pus". 
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"Madrid només dóna la meitat dels professors d'institut
necessaris per aquest curs"; "uns 27 alumnes d'institut no
pogueren començar el curs escolar"; "Balears és la comunitat
que menys partida dedica a educació universitària"; "el rector
de la Universitat critica la falta de política universitària i de
finançament adequat"; "l'índex d'universitaris de Balears és la
meitat de la mitjana estatal"; "Balears, regió a on més
augmentaren els accidents de trànsit els darrers cinc anys, un
31,5%"; "un expert en trànsit qualifica de caòtic el transport
públic balear"; "s'està deixant morir el transport públic"; "les
Balears ocuparen el darrer lloc de consum de tabac"; "en deu
anys Balears perd 70.000 milions en inversió sanitària";
"Balears és la comunitat que gasta més en joc, una mitjana de
117.000 pessetes anuals per habitant"; "es talla l'electricitat un
divendres horabaixa: centenars de comerços tancaren per por de
sofrir pillatges"; "la taxa de delictes de Balears és la segona
d'Espanya"; "la justícia de Balears va tancar l'any amb 46.314
pendents"; "cada habitant de Balears aporta 170.000 a l'any a
altres autonomies"; "cada ciutadà actiu de Balears pagà un
milió de pessetes en imposts de mitja l'any 1996".

Sr. Matas, pot ser que allò que avui diuen macroeconomia
funcioni, però, com ha vist, la vida diària és molt distinta, la
realitat diària és que tenim uns pèssims serveis públics -sanitat,
educació, transports-, greus problemes mediambientals i
d'esgotament dels recursos naturals, gravíssims problemes
d'inseguretat ciutadana, la vida a Balears és cara, sectors
econòmics estratègics com l'agricultura estan en perill de
desaparició, tenim moltíssima precarietat en el món laboral -
atur-, tenim un nivell de salaris i pensions per davall de la
mitjana espanyola, tenim unes borses de pobresa i marginació
cada dia més grosses, i vostè, copiant al Sr. José María Aznar,
afirma que les Illes Balears van bé. A Menorca encara va ser
més ocurrent: va dir "España va bien, pero las Islas Baleares van
mejor". Aquesta és la qüestió. Sr. Matas, pot ser que les Balears
vagin millor, és veritat que les Illes Balears van millor, però la
majoria de ciutadans van pitjor. En conjunt generam molta
riquesa, però individualment, comparats, en relació als altres
ciutadans de l'Estat espanyol som més pobres i, a més, patim
uns serveis públics més dolents, i ho veurem a continuació.

Aquests dos dies s'ha fet molta referència a la mitjana
salarial i de pensions. Reconeix que estan molt per baix,
ambdues, de la mitjana estatal, i és que aquest paradís
econòmic que vostè ahir va dibuixar és totalment fictici. La
realitat és que la riquesa generada a Balears, a costa d'un
consum exagerat de territori i de recursos naturals, no
repercuteix sobre la majoria dels nostres ciutadans, sinó sobre
una minoria, i és curiós que fins ara, fins avui, ningú no s'havia
preocupat d'esbrinar, de conèixer el repartiment de la riquesa
que es genera a les Illes Balears, fins avui, però aquí la tenim;
és una resposta del Ministerio de Economia y Hacienda, millor
dit, del Ministerio de la Presidencia a la senadora per Eivissa i
Formentera, Sra. Pilar Costa. Quantes persones declaren per
cada tram de la base imposable de la renda de persones
físiques? És a dir, segons les declaracions de renda, quin és el
nivell d'ingressos dels ciutadans de Balears? El resultat és ben
eloqüent. De 320.000 declarants -ens referim a l'any passat-,
54.000 declararen més de 3 milions de pessetes, després de les
deduccions de seguretat social, abans d'impostos; 117.000 entre
1,5 i 3 milions; 133.000 entre mig i 1,5 milió i 14.000 entre 0
i mig milió. Això sense comptar les persones que no declaren,
bé perquè estan exemptes de tributació o, simplement, perquè
no tenen ingressos. És a dir, únicament el 17% dels declarants,
percebo uns ingressos superiors als 3 milions de pessetes
anuals. Més de la meitat dels nostres treballadors i la gran
majoria dels nostres pensionistes tenen uns ingressos inferiors
al 1,5 milió de pessetes anuals, ingressos bruts. Dit d'una altra
manera: dels 760.000 habitants de Balears -crec que ja ho som-,
únicament 54.000, el 7% de la nostra població, guanya més de
3 milions de pessetes anuals. Això, que jo conegui, no ho havia

fet ningú mai. El Conseller d'Hisenda que em corregeixi.
Així està distribuïda la riquesa, la gran riquesa de Balears.

No només això, sinó que baix l'etiqueta de la comunitat
més rica d'Espanya, s'hi amaga una realitat de pobresa.
L'any 1996 Caritas va atendre 3.504 persones, de les quals
més de la meitat eren famílies que hi acudien per primera
vegada. L'atur crònic, que afecta famílies senceres, dones
soles amb carregues familiars, el col•lectiu de vells sense
recursos, amb pensions mínimes, alcohòlics, malalts
mentals crònics, vells prematurs, avui no troben atenció a la
comunitat més rica d'Espanya.

Cada vegada és més important el número d'immigrants
extracomunitaris, sovint il•legals, quasi sempre explotats
laboralment, moltes dones utilitzades per al comerç sexual...
Sap, Sr. Matas, que a l'Hospital Psiquiàtric, els malalts s'han
d'allargar enterra per descansar perquè no tenen ni una
estora? Vostè ahir va dedicar tres línies a la sanitat.

Sap, Sr. Matas, que tampoc no hi ha recursos econòmics
a menors? Hi ha una gravíssima precarietat, però això sí,
s'han comprat tres cotxes oficials. És l'altra cara de les Illes
Balears, però també existeix, Sr. Matas, malgrat no sigui
notícia d'estiu.

Aquesta és la situació que, en nom del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, voldríem analitzar en aquest debat. Per
què la comunitat més rica, i que més creix, té uns serveis
públics tan deficitaris? Quines causes provoquen tanta
dificultat econòmica entre els nostres ciutadans, i en relació
a la resta de l'estat? Què ens ha passat per passar de
Mallorca la isla de la calma a ser la segona comunitat
autònoma en número de delictes? És molt fort.

Com podem invertir el procés constant de
castellanització de la nostra societat? Què hem de fer quan
perillen els nostres recursos naturals?
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Senyores i senyors Diputats: al nostre entendre hi ha dos
factors que han provocat aquesta situació: el primer,
naturalment, la política del Govern Balear, el model econòmic,
cultural i social, impulsat pel Partit Popular al llarg de tots
aquests anys d'autonomia. El segon factor ha estat la
marginació històrica del Govern de l'Estat cap a les Illes
Balears.

La darrera joguina del Govern -i permetin que ho digui així,
perquè constantment ens treuen un gran pla, el pla estratègic de
competitivitat- ara són les grans directrius d'ordenació
territorial. Un avanç que, en aquest moment, s'està donant a
conèixer a la població. Aquestes directrius havien de ser un
instrument bàsic de planificació contemplant a la llei
d'ordenació del territori de l'any 1987. Ara es presenta aquest
avanç a so de bombo i platerets, una presentació que -per cert-
no costarà 20 milions de pessetes, en costarà 44 -de moment-,
i durant aquests anys tampoc no s'han redactat els plans
territorials que havien de servir per planificar les principals
infraestructures i ordenar l'explotació dels nostres recursos
naturals.

Per exemple, el problema de l'aigua. Aquests dies acaba, o
ha acabat, "l'operació vaixell", 8.000 milions de pessetes gastats
per dur un poc d'aigua de la Península -no sabem si tanta com
la que va vessar dels embassaments l'any passat, que va ploure
bastant. Ara, en els anuncis que promocionen l'avanç de les
directrius -crec que en tenc un per aquí- es diu que la qualitat de
les aigües ha de créixer a un ritme major que el consum anual
per càpita. Però la pregunta és: com pot augmentar la qualitat
per damunt el consum, si se segueixen actuacions urbanístiques
com, per exemple, la de Regana, a Llucmajor, o la Talaiola a
Santanyí, que utilitzen aigua salobre, i que necessiten una
depuradora per proveir d'aigua la població. Mentrestant, quines
actuacions s'han fet? El famós pla hidrològic? Vàrem debatre
les directrius, deu fer 2 o 3 anys. I si no plou, enguany? Haurem
de tornar a dur un parell de viatges de Tarragona?

I el pla energètic? S'està acabant de coure, ens ha dit avui
matí. A l'època Cañellas s'havia de construir una nova central
a S'Estalella i un port per descarregar el carbó. Arriba el Sr.
Soler i presenta un nou pla que optava definitivament per la
connexió per cable amb el continent. Entra el Sr. Matas, retira
el pla Soler i declara que, definitivament, l'opció elegida pel
Govern és el gas transportat per gasoducte, però que no s'ha
descartat el cable. No sabem a què ens hem d'atendre. Ahir ni
una paraula. Què passarà? Avui ens ha dit que està dins el forn.

El Govern tampoc no aprova el pla de carreteres, però ha
alarmat mitja Mallorca anunciant noves autopistes, que ningú
no sap per on passaran, però tothom sap que no passaran per
cap de les carreteres existents. ho deia el director general de
transports: "l'autopista no es pot construir per l'actual traçat de
la carretera de Manacor perquè a la vorera s'hi han instal•lat
molts negocis". La part contrària la donava una persona tan
moderada com és el cap de la prefectura de tràfic, el Sr. Javier
Corominas, qui diu: "A veces la carretera pasa por ahí porque
fulanito tiene un chiringuito". No ho diu el PSM, ho diu el cap de
la prefectura de tràfic. Ara sembla, finalment, que el Govern de
l'Estat finançarà el conveni de carreteres per valor de 57.000
milions de pessetes. Dic sembla perquè hi havia un conveni
signat i rubricat, el conveni de torrents, de 3.000 milions de
pessetes, que no s'ha respectat.

De totes maneres crec que hem de celebrar una qüestió:
hem de celebrar que el Partit Popular hagi canviat d'opinió
i no descarti totalment el tren, encara que hem de lamentar
que només parli d'obrir la línia fins a  Sa Pobla, l'any 1999,
i l'any 2003 -hauran passat dues eleccions- parlarem
d'estendre la línia fins a Alcúdia. Crec que el debat que es
produeix sobre carreteres, avui, és positiu, i per això volem
dedicar-hi una part del temps perquè, com a mínim, veim
que hi comença a haver un canvi de postura dins el Partit
Popular. Fins i tot, avui matí el Sr. Matas ens ha dit que no
ens preocupem, que el PP farà el tren. De manera, els
militants ja es poden preparar: casc, pic i pala i venga a fer
el tren. És broma, naturalment.

És a dir, quina és la qüestió, al nostre entendre -voldríem
plantejar molt bé la qüestió, perquè el debat és un dels més
transcendents d'aquí als propers anys? Sembla -al nostre
entendre- que el Partit Popular ha optat definitivament per
potenciar el vehicle privat en detriment del transport públic,
i redueix les opcions de transport al transport per carretera.
La pregunta és: reduir les opcions de transport quasi
exclusivament al cotxe és la millor opció de futur des del
punt de vista ambiental i dels interessos turístics? És la
millor opció des del punt de vista econòmic? Tenguem en
compte que estam a punt de pagar la benzina a 150 pessetes
per litres, i pensem que, a més, les companyies petrolieres,
ens carreguen un plus d'insularitat que ha arribat a ser
d'onze pessetes per litre. És la millor opció quan, a més,
l'Ajuntament de Palma, estén progressivament l'ORA i cada
dia resulta més difícil aparcar? On ficarem els cotxes si
continuam potenciant el seu ús en exclusiva? Aquest és el
major problema. D'acord que hem de tenir unes carreteres
ràpides i segures. Mirin, jo mateix pateixo diàriament la
carretera de Manacor, cada dia, som un dels que la pateixen,
però el problema major és què feim amb el cotxe quan
arribam a Palma. Fins i tot el problema ja és què feim amb
el cotxe quan arribam al poble. Ja comença a haver-hi
aquest problema.
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Sr. Matas, i Sr. Verger -ara no hi és-, creim que cap altre
país no ha optat exclusivament per transport per carretera, i
amb els 57.000 milions de pessetes -si arriben, esperam que
arribaran- es podrien modernitzar totes les carreteres existents.
Som la comunitat que té la xarxa de carreteres més abundant,
sense necessitat d'obrir nous traçats ni consumir més territori
amb noves autopistes. Que quedi ben clar: no es tracta d'elegir
entre autopista o tren, es tracta d'elegir entre autopista o bones
carreteres i tren. Entenen l'opció? Amb el preu de les autopistes
podem tenir bones carreteres i tren, segons el nostre punt de
vista. Amb aquests doblers es podrien reconvertir totes les
carreteres actuals, obrir bons accessos a Palma -tal vegada és
més important que les carreteres- i, a més, podríem fer una
opció àmplia de tren, fins a Sa Pobla, fins a Alcúdia, tornar a
obrir el de Manacor fins a Artà, des d'Artà, des de Son Carrió
connectar amb Cala Millor, Palma-aeroport i, fins i tot, -per què
no- fins a S'Arenal, Palma-universitat, amb l'avantatge que
connectaríem l'aeroport amb les tres badies, és a dir, un nou
concepte de ferrocarril, connectant els nous centres d'activitat
econòmica: Cala Millor, Badia d'Alcúdia, Palma, universitat,
aeroport, S'Arenal. Aquesta és la nostra alternativa, la voldríem
discutir, com a mínim. Creim que és una opció de futur
adequada a una illa que viu del turisme, adequada a una illa que
viu del medi ambient.

L'avanç de les directrius -canviam de tema- proposen una
qüestió que la veritat és que quan la llegesc em pos un poc
nerviós: "La producció de residus sòlids reciclats ha de créixer
més ràpidament que la producció de deixalles". Però, com ha de
créixer la producció de residus reciclats si a Mallorca està
prohibit reciclar; si vostès ho tenen prohibit, que reciclem. El
Govern no vol modificar el Pla director de residus. Tenim un
pla de residus aprovat pel Govern balear l'any 1989 tan
anacrònic que obliga a incinerar el cent per cent dels residus a
l'illa de Mallorca i que fa il•legal el reciclatge, en contra de
totes les directives europees i de la Llei d'envasos i embalatges
que va aprovar el Parlament espanyol. Des de l'any 1994, per
unanimitat, una vegada i una altra el Consell ve reclamant al
Govern la modificació del Pla director per -per favor- permetre
el reciclatge a l'illa de Mallorca. I no hi ha manera. El Govern
o no en sap, o no té temps, o no vol, o no li ha llegut.

Jo li demanaria, Sr. Matas, que amb aquest tema, molt
concret, faci honor al seu lema. El seu lema és "feina, feina i
feina". Per favor, posi-s'hi, que modificar un simple article del
Pla de residus tampoc no és tan feixuc. No s'esllomarà per això.

I aquí arriba el moment, i ara voldria que el president aturàs
el cronòmetre un moment perquè he de contestar a l'al•lusió
d'avui al matí, una al•lusió que ara no li posaré qualificatius,
esperant que a la rèplica es disculpi. Què ha dit avui matí el Sr.
Matas? "El Sr. Sampol és el responsable de la incineradora".
Molt bé, Sr. Matas, quan el Sr. Sampol va entrar en el govern
del Consell Insular de Mallorca la incineradora estava no
només adjudicada, sinó construïda, i naturalment que s'hagués
pogut aturar. S'hagués pogut aturar, amb dues qüestions: Una,
indemnitzant, jo no sé què valia en aquell moment, hi ha estudis
econòmics que varien entre els 11.000 i 17.000 milions de
pessetes. Haguéssim pogut indemnitzar, però amb una
particularitat, que si l'haguéssim aturada, haguéssim
indemnitzat, haguéssim hagut de treure un nou concurs per fer
una nova incineradora, perquè el Pla director de residus del
Govern balear només permet incinerar el 100% dels residus a
l'illa de Mallorca, per tant, què volia que fes, Sr. Matas?, què he
votat de la incineradora? Les tarifes, les tarifes és l'única cosa
que n'hem votat. Per tant, el Sr. Sampol no és responsable de la
incineradora, el Sr. Sampol pot ser responsable, ell i el PSM, i
els altres partits que formen aquest pacte, d'aturar dos dels
quatre forns que hi havia prevists, no en vàrem posar més.
Paciència.

Voldria fer també una referència al Pla Mirall. No vull
tornar a discutir si hi ha una envaïment de les competències
dels consells insulars. Únicament hem de qüestionar les
prioritats i el finançament, perquè és molt discutible que,
mentre municipis de Mallorca han presentat projectes
d'infraestructures bàsiques, sanejament, enllumenat,
clavegueram, al Consell de Mallorca per valor de 8.000
milions de pessetes, el Pla Mirall prevegi 36.000 milions de
pessetes per a obres d'embelliment, és com si començàssim
la cosa per la teulada, fins i tot hem detectat algun municipi
que, sense tenir la recollida d'aigües fecals, presenta al Pla
Mirall l'empedrat d'un carrer i de les voreres. D'altra banda,
els percentatges de finançament obligaran els ajuntaments
a un endeutament desmesurat o a la imposició de
contribucions especials, fins i tot hi ha un municipi del Pla
que ja ha anunciat que el Pla Mirall suposarà que cada
família haurà d'aportar 70.000 pessetes per al Pla Mirall, de
contribucions especials.

En definitiva, podem afirmar en aquest tema que el
Govern balear vol inaugurar obres d'embelliment per valor
de 36.000 milions de pessetes durant els propers dos anys
que s'hauran de pagar al llarg de deu anys; és a dir,
l'objectiu del Govern balear és inaugurar obres d'aquí a les
eleccions del 99 que hauran de pagar els governs i els
ajuntaments i els ciutadans al llarg de les dues properes
legislatures, o tres; aquesta és l'austeritat de què ahir ens
parlava, Sr. Matas? I som molts qui ens fem aquesta
reflexió. Quan hi tenim un dèficit tan important de serveis
públics, d'hospitals -l'hospital d'Inca crec que és necessari,
ja hauria d'estar fet, i en els pressuposts generals de l'Estat,
zero pessetes per al 98-, centres de salut, escoles, instituts,
necessitats assistencials, transport, monuments que cauen de
vells, l'abastiment i sanejament d'aigües; és prioritari
empedrar places i carrers?, i, sobretot, és necessari fins al
punt d'endeutar-se el propi Govern, els ajuntaments i els
mateixos ciutadans? Senyors del Partit Popular, tot plegat fa
pensar que això que a Balears som rics s'ho han arribat a
creure tant que pensen que a Balears ja tenim cobertes les
necessitats bàsiques. Per posar-los-en un exemple, el Pla
Mirall retracta un família de nous rics, el Partit Popular,
supòs que no s'ofenen perquè els digui rics, una família que
ha fet doblers fàcils i que el primer que fa és comprar-se un
bon cotxe, el millor cotxe del mercat, però a ca seva no té
satisfetes les necessitats bàsiques, això és el Pla Mirall.

En definitiva, és ben clar, Sr. Matas, que el Govern té un
model econòmic territorial, social i cultural que no ha
evolucionat aquests anys, per molt que avui parlin de limitar
el creixement i apostar per la qualitat, fins i tot ja ens sona
com si aquell futur telemàtic hagués passat a un segon
ordre, del Parc Bit n li vagi sentir a parlar ahir.
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La realitat, quina és? La realitat és més urbanitzacions -Sa
Talaiola, Els Pujols, Regana, Son Antem-, més grans
superfícies comercials que perjudiquen el petit comerç, el
complex Es Mirall de Marratxí -6.000 butaques de cinemes,
bars, restaurants. En definitiva, un altre cop al petit comerç,
unes noves inversions que provocaran l'èxode dels centres de
Palma cap a la perifèrica, més consum de territori, més
autopistes, tenim uns planejaments municipals que multipliquen
per quatre la capacitat d'habitació de les Illes Balears. En
definitiva, com diu el seu anunci, "Vivíem a un paradís
natural", però creim que amb un parell d'anys més del Partit
Popular l'haurem convertit, aquest paradís, en unes illes de
ciment, i la pregunta és: Val la pena? No pagam un preu massa
elevat? Hem guanyat en qualitat de vida? És el millor model el
que ens ha convertit en qui més jugam, en qui més fumam, en
qui més accidents tenim, molt lligat al consum d'alcohol dels
joves, en qui més delictes patim? En això ens estam convertint.

I a nivell cultural, ni una referència ahir a la política
cultural. No hem fer res per invertir el procés de
despersonalització col•lectiva?, no hem de fer res per aturar la
castellanització de Mallorca i d'Eivissa?, hem de continuar sent
els darrers en educació, els darrers en estudiants universitaris?

I una reflexió d'aquests anys de govern, la pèrdua de valors
morals, el cop a la moralitat pública que ha estat el cas "túnel
de Sóller" i el cas "Calvià", la demostració que el Govern és al
servei del partit, que tot val per mantenir-se en el poder; quin
descrèdit per a les institucions i per a l'activitat política!,
quantes persones amb vocació de servei públic no hi han
renunciat perquè la política està desprestigiada!, i la sensació
d'impunitat, la creença popular que els poderosos sempre surten
airosos, per greus que hagin estat els delictes comesos?, com es
podrà reparar la frustració que han generat aquests anys? I dic
això perquè, per desgràcia, crec que no han après la lliçó o
perquè tants anys de governar Balears com si fos una finca
particular els han marcat. Dic això perquè el Govern balear està
actuant amb el mateix sectarisme de sempre, on s'ha vist mai
agafar un projecte de la Mancomunitat del Pla, la ruta
cicloturista, i fer-la passar únicament per municipis governats
pel Partit Popular? Quina vergonya!, quina vergonya!, un
projecte que neix de la Mancomunitat del Pla, el fan passar
únicament per municipis on governa el Partit Popular i per
esquivar els altres, allà on no governen vostès, què faran, un
túnel perquè hi passin els ciclistes? És aquest l'esperit de diàleg
que ens brindava ahir, Sr. Matas?, és aquest el diàleg que hi
hem de tenir?, és aqueixa la mà que ens allarga per convidar-
nos a consensuar els grans temes?, consensuar l'avanç de les
directrius d'ordenació del territori, quan les presenten al públic
abans que en aquest parlament?, consensuar les inversions en
carreteres i el Pla de Transport, quan les han conegudes i
autoritzades a Madrid abans que en el propi Parlament?,
consensuar la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i vostè ha estat
un vertader provocador que ha crispat el debat polític dins la
ponència que estudia la reforma?

Aquestes són les formes que han caracteritzat quinze anys
de Govern del Partit Popular, i veim que no han canviat, per
molt que ahir ens fes oferiment de diàleg, però li respondré,
malgrat tot, malgrat desconfiï de les seves bones intencions,
a la vista d'aquestes actuacions.

Com sempre, estam a la seva disposició per millorar el
nostre nivell d'autogovern, per millorar el nostre sistema de
finançament, de la mateixa manera que vàrem estar a la
seva disposició, i hi col•laboràrem, quan vàrem tramitar i
aprovar el règim econòmic i fiscal de les Illes Balears. Sr.
Matas, els donarem la mà si és per aconseguir el nivell
d'autonomia que tenen les comunitats històriques, el màxim
de competències que avui permet la Constitució, les
mateixes que tenen les comunitats històriques, sense sortir
del marc constitucional, i si vol consensuar un model
territorial, cosa que creim difícil, però si vol que en parlem,
en parlarem. Si volen, trobaran el nostre grup les vegades
que faci falta, sobretot si és per construir un autogovern fort,
però no per buidar de contingut un reforma d'Estatut, que jo
crec que ja havia marcat un bon nivell l'any 1991.

Parlàvem, però, d'una segona causa dels problemes de
Balears, la dependència política de Madrid o, si volen, la
discriminació econòmica que les Illes Balears hem patit,
històricament. Ahir el Sr. Matas ens va voler convèncer que
des que el Partit Popular governa a Madrid la situació ha
canviat radicalment, posava com a exemple les
competències, entre d'altres, en matèria d'educació
universitària i no universitària. ens deia que les han signades
per més valor que el que l'Estat els destinava fins aquell
moment, i és ver, però la realitat és que amb els 4.500
milions que signaren, cada una de Balears, em referesc a la
Universitat, cada una de les nostres universitats rebrà
39.000 pessetes manco que la mitjana estatal, tot i els 500
o 700 milions de pessetes més que signaren. Continuarem
rebent 39.000 pessetes manco per alumne respecte de la
mitjana estatal. I el mateix ha passat amb les competències
en educació no universitària. Ahir ens presentava com un
gran èxit la dotació de 40.000 milions de pessetes, però,
amb aquests 40.000 milions de pessetes, cada alumne de
Balears rebrà 64.000 pessetes manco que la resta
d'estudiants de l'Estat, segons els nostres números. No
debades, hem tengut el començament de curs tan caòtic,
amb una falta de centres, falta de professors, mitjans
materials i econòmics, i creim que això retracta la
importància que el Partit Popular dóna a l'educació, qui la
vulgui de qualitat, que la pagui. Igualment, el dèficit de la
sanitat és espantós, cada any la sanitat pública deixa de
gastar a Balears 70.000 milions de pessetes en comparació
amb la resta de l'Estat, 7.000, perdó, hi afegia un zero. El
resultat és que aquí tenim 2,5 llits d'hospital per cada mil
habitants i la mitjana de l'Estat és de 3,15 llits. Amb
l'Hospital de Manacor i amb l'hospital Palma II encara no
arribarem, ni de molt, a la mitjana de llits per habitant de la
resta de l'Estat, i segons el Pla d'ordenació sanitària,
insistesc que l'Hospital d'Inca ja hauria d'estar construït.
Això no és tot,però, perquè pel fet que se'ns considera des
de fora ciutadans rics, ens quedam al marge de la major part
de recursos europeus; entre el 94 i el 99 haurem rebut la
quarta part dels fons europeus que reben els altres ciutadans
de l'Estat, i estic d'acord que aquesta situació ja ve d'enrera,
que en els quinze anys de govern del PSOE hem acumulat
un dèficit d'inversions terrible, però la pregunta és: Ha
canviat la situació amb el Partit Popular? Com afirma el Sr.
Matas, sincerament, crec que no. L'any 96, vàrem estudiar
els pressuposts generals de l'Estat i vàrem ser els darrers en
inversió estatal. El projecte de pressupost de l'any 1998
torna a dir el mateix, continuam sent la darrera comunitat
autònoma en inversions de l'Estat. Aquesta és la situació,
abans amb el PSOE i ara amb el Partit Popular.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3373

Senyores i senyors diputats, les Illes Balears patim una
vertadera espoliació econòmica, perquè algú pot explicar per
què l'educació dels nostres fills ha de ser una quarta part més
barata que la de la resta de l'Estat? Algú pot explicar per què el
Ministeri de Sanitat gasta 75.000 pessetes anuals, de mitjana,
i aquí només 65.000?, 10.000 pessetes manco, o és que no
tenim els mateixos drets a una educació digna, a una sanitat
digna? Entenen ara per què hi ha tants problemes a les nostres
escoles, als nostres instituts? Per què hem de fer tantes cues a
Son Dureta? Per què hi ha la massificació a urgències? Entenen
ara per què hi tenim males carreteres i tren?, i hem de pagar el
dèficit de Renfe, i hem de pagar l'AVE, i aquí no podem tenir
els nostres municipis connectats per tren. Jo crec que la
resposta és ben clara, perquè aquells que sempre han governat
a Madrid, literalment, i empraré la paraula més dura que
existeix, ens han robat els doblers, perquè això, i perdoni
l'expressió, és robar els nostres imposts, així de clar, i el que és
pitjor és que fins ara s'ha actuat amb la complicitat de diputats
i senadors que mai no havien denunciat aquesta situació. I ve el
Sr. Barea l'altre dia, assessor econòmic del Sr. Aznar, i diu que
no està justificat que Balears tenguem un regim econòmic i
fiscal especial, que a partir d'ahir, Sr. Matas, ja només és règim
especial. Sincerament, en aquest tema, avui no hi faig comptes
fer batalla, voldríem que s'aprovàs, voldríem que s'aprovàs amb
el màxim nivell d'avantatges econòmiques i fiscals per a les
Illes Balears, perquè a la vista està que no demanam cap
privilegi, sinó justícia. Però quina ha estat fins ara la realitat del
Govern del Partit Popular?, quin ha estat el reconeixement de
la insularitat des que governa el Partit Popular? La creació
d'una taxa de seguretat aeroportuària i la taxa d'aproximació
aeroportuària, que tornen a perjudicar preferentment els
ciutadans de Balears, aquest és, fins ara, el resultat del Govern
del Partit Popular pel que fa al reconeixement de la insularitat;
per molt que ahir el Sr. Matas volgués justificar aquestes dues
taxes, amb una afirmació molt perillosa, va dir "qui utilitza un
servei, que el pagui", amb aquesta filosofia, qui està malalt, que
pagui la sanitat; qui té fills, que pagui l'educació; vagi molt
alerta amb aquestes expressions, "qui utilitza un servei, que el
pagui", és molt fort, Sr. Matas. I és curiós que vostè defensi
unes taxes estatals que graven els turistes però que també
graven els ciutadans de les Illes Balears, especialment els
ciutadans de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i després
anuncii baixar imposts autonòmics, és a dir, justificam que se'n
vagin recursos cap allà en forma de taxes i els que podrien
quedar aquí, els haurem d'abaixar. Jo crec que el que hem de
reivindicar és allò que va aprovar el Parlament l'any passat,
instar el Govern de l'Estat a augmentar les subvencions per a
transport, i expressàrem el rebuig a una nova taxa
aeroportuària. Crec que aquesta és la seva feina i no justificar
aquestes taxes.

I què hem fet per merèixer aquest tracte discriminatori?
Jo els el diré, què hem fet?, idò, ser qui fa més feina de tot
l'Estat, i no només qui en fa més feina, sinó qui treballa més
barat. El cost anual per cada assalariat a Balears és de
2.199.000 pessetes, el cost per assalariat a Espanya és
360.000 pessetes més car, de manera que el treballador de
Balears és qui més produeix de l'Estat espanyol, és qui té el
sou més baix, és qui, quan es retira, cobra una de les
pensions més baixes i, per afegitó, qui té uns serveis públics
pitjors, perquè els imposts que paga els han desviat cap a
regions considerades més pobres però on, curiosament,
tenen uns salaris més alts, unes pensions més altes i uns
serveis públics més dignes.

Senyores i senyors diputats, des del nostre punt de vista
aquest és el vertader estat de la nostra autonomia. Som la
comunitat autònoma més rica d'Espanya? Sí, però amb una
riquesa mal repartida i que es torna en contra dels propis
ciutadans, una riquesa que pro'vé d'una explotació intensiva
del nostre territori i dels recursos naturals, d'un model
econòmic que cada dia fa els rics més rics i els pobres més
pobres, un model que genera riquesa per a uns pocs, a costa
de perdre progressivament qualitat de vida,
despersonalització col•lectiva, retrocés de la nostra llengua
i cultura i espoliació dels nostres recursos econòmics d'una
manera colonial.

Voldríem per acabar, si em permet un parell de minuts,
fer una referència al paper de la Presidència del Govern com
a institució. Al nostre entendre, el president del Govern de
les Illes Balears ostenta la màxima representació del nostre
país, ens representa a tots, l'hàgim votat o no,  per tant,
sempre ha de jugar un paper institucional d'acord amb
aquesta representació, però el Sr. Matas, actuant com a
president, darrerament ha tengut vàries actuacions que
voldríem comentar.
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La primera, les distintes interferències en el treball de la
ponència que estudia la reforma de l'Estatut d'Autonomia, ja
sigui anunciant postures inflexibles, els mateixos dies que
havíem de debatre en ponència, o desqualificant propostes
d'algun grup parlamentari, i m'he de referir forçosament a la
desqualificació que ha volgut fer del PSM pel fet que dins la
ponència parlamentària comentàssim l'escassa acceptació que
fins avui havia tengut la bandera de les Illes Balears, una
bandera que es va crear l'any 1983, i que proposàssim als altres
grups l'oportunitat d'un canvi amb més tradició històrica. El Sr.
Matas, actuant com a president del Govern, en sortir d'un
Consell de Govern, amb una teatralització exagerada -perdoni
que l'hi digui- interferí en la feina de la ponència, les reunions
de la qual, en teoria, són secretes, però, vaja, han tengut una
transcendència pública, arribà fins i tot a l'insult i acusà el PSM
de defensar interessos d'altres comunitats autònomes. És molt
fort, això, Sr. Matas. Igualment, dies més tard, hagué d'opinar
sobre el debat de la llengua, i davant una proposta que creim
tan moderada com la del PSM, proposar que les dues llengües
oficials de la Comunitat Autònoma tenguin igualtat de
condicions, que siguin exactament iguals, va dir, va amollar el
disbarat que el PSM vol deixar en la clandestinitat els
castellanoparlants. Sr. Matas, al nostre entendre, aquesta no és
funció del president, les disputes entre partits, l'insult, la brega
dins el fang, si és que n'hi ha d'haver, cosa que personalment no
crec, deixi-les per a un portaveu del seu partit, però no mescli
la institució de la Presidència amb aquestes bregues que no
duen enlloc, la seva funció, precisament, hauria de ser la
contrària, la seva funció hauria de ser utilitzar la figura de la
Presidència...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em queden tres o quatre minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'acabar, perquè ja ens excedim molt en el temps.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Idò, la seva funció hauria de ser la recerca del consens,
acostar postures, jugar un paper mediador quan els partits
polítics ens tiram els plats pel cap, especialment quan hi ha en
joc una cosa tan important com és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia.

Una segona qüestió que li volia retreure són les visites als
pobles. Creim que és positiu que els governants tenguin un
contacte directe amb els ajuntaments i amb els ciutadans, però
és totalment reprovable la utilització partidista de les visites
institucionals. Moltes d'aquestes visites han incomodat els
batles i alguns ciutadans, perquè sovint no se sabia si el Sr.
Matas era el president del Govern o el candidat d'un partit en
campanya electoral, no li ho diu, això, únicament el Grup
Nacionalista-PSM, sinó que li ho han dit alguns batles
públicament i d'altres ho han comentat en privat.

Igualment, i ja acab, Sr. President, un minut, li he de
retreure que no estigués en el seu paper amb motiu de la
visita del president dels Estats Units. Sr. Matas, vostè és el
president d'aquest país, ens representa a tots, a tots els
ciutadans de les Illes Balears, i el president de les Illes
Balears no s'ha d'humiliar ni davant el rei d'Espanya ni
davant el president del país més poderós del món. Vostè, Sr.
Matas, actuant com el president de tots, com el nostre
president, no pot consentir que ningú no el planti durant
quatre hores a Petra, vostè no pot actuar com qualsevol
ciutadà que espera durant hores per veure passar el rei i el
president dels Estats Units, qui sap si per fer-se una foto
amb ells!, vostè, Sr. Matas, no ha de confondre l'hospitalitat
amb el servilisme, perquè quan l'humilien, a vostè, humilien
tot el nostre poble, ens humilien a tots, i una cosa és ser
hospitalaris, que n'hem de ser, una cosa és tractar amb
cortesia i el protocol que mereixen tan il•lustres convidats
i l'altra, Sr. Matas, li ho he de dir, és fer el ridícul que vostè
va fer i que ens va fer fer a tots els ciutadans de les Illes
Balears. No és estrany, per tant, i acab, que amb aquestes
actituds el Govern de l'Estat ens maltracti, només són
respectats els pobles que es respecten ells mateixos, i com
volem que se'ns respecti si els nostres governants tenen tan
poca autoestima?, com hem d'ocupar un lloc digne dins
l'estat si demostram tan poc orgull? Sr. Matas, en aquest
moment vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor, respecti la indicació que el temps
li ha acabat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Tres línies.

EL SR. PRESIDENT:

Venga.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. Matas, vostè és el ciutadà més afortunat de les Illes
Balears, indirectament, de rebot, si vol, ha tengut el major
honor, la gran sort de presidir les Illes Balears, un país amb
una història de segles, per favor, l'hi deman per favor, faci's
digne d'aquest honor.

Moltes de gràcies. Gràcies per la paciència, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per replicar, té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol, gràcies pel seu to, per la intervenció, i voldria ser
capaç també d'intentar utilitzar el mateix to que vostè ha emprat
i també ser capaç que no se sentís ofès en cap moment perquè
no es la meva intenció. Li dic amb tota sinceritat que no és la
meva intenció, i m’agradaria ser capaç de poder fer aquesta
rèplica amb el mateix to que vostè ha emprat, un to que, per
cert, m’ha recordat un Sr. Sampol que feia temps que no
escoltava, almanco en la primera part de la intervenció, però el
Sr. Sampol de fa un parell d’anys.

Bo, bo, molt bo.

Miri, Sr. Sampol, hi ha determinades qüestions, o no va
poder escoltar tot el meu discurs o va ser una mica massa
extens, a la millor, ho dic perquè ha dit que jo no havia dit
segons quines coses, que les vaig, dir, les hi hauré de tornar a
repetir, però no té més importància.

Sí que he de reconèixer-li, naturalment, que vostè és un home
hàbil en l’expressió i és un home, a més, graciós, en el sentit
que vostè sol preparar aquests acudits que sol fer quan tenim
aquests tipus de debat, que els pensa abans, però que jo crec
que són graciosos i que almanco tenen el mèrit de la seva
preparació.

Miri, “les Illes Balears van bé” diu vostè que jo vaig dir,
però els ciutadans, no. La primera part de la seva intervenció és
absolutament catastrofista, és a dir, una sèrie de grups polítics
em diuen que amb el meu discurs m’he adjudicat tot allò bo que
passa i vostè em diu que tot allò dolent que passa és  culpa
nostra. Jo crec que el Govern és responsable de moltes coses
que passen en aquesta comunitat autònoma, de bones i de
dolentes, ara, totes, totes..., és com allò que diu vostè, “quan
s’apaga el llum” piove, porco governo, és a dir és que tot allò
dolent, aquest missatge catastrofista, tendria l’alternativa d’un
missatge absolutament il•lusionant i esperançador.

Miri, hi ha més inflació, escolti, no doni missatges titulars
de premsa, expliqui que hi ha un 0’5 més d’inflació perquè hi
ha un creixement del doble. Perdoni, qualsevol economista sap
que la inflació és una cosa que va lligada al creixement. No
crec que m’ho pugui discutir, Hi ha més inflació perquè hi ha
més creixement. Si a Espanya es produeix un nivell de
creixement més alt, serà difícil aturar el nivell de creixement de
la inflació.

Que un de cada tres joves que no troba feina, que hi ha
precarietat a la feina, que hi ha atur, jo li vaig reconèixer en la
meva exposició que estic d’acord que hem de lluitar tots per
evitar que hi hagi una persona, tan sols una persona, que no
tengui feina a les Illes Balears, el que passa és que a les Illes
Balears fa feina més gent que a cap altre lloc. A les Illes
Balears, aquestes comparacions que vostè fa amb altell regions,
amb altres comunitats autònomes, també les ha de fer per a les
coses dolentes. Aquí hi ha atur, però hi ha molt manco atur que
a altres llocs. Aquí es creen més llocs de feina que enlloc.
L’any passat hi va haver un moment que les Illes Balears
creaven el 25% de llocs de feina de tot l’Estat espanyol. Que
aquests llocs de feina són precaris? Sí, però també li dic que en
aquest moment s’ha doblat el nombre de contractes fixos de
l’any passat, i jo crec que això també és una tendència, és un
índex.

Que, de les ajudes de Madrid a l’agricultura, n’hi ha alguna
que ha minvat? En general, han pujat. Per què no surt aquí
vostè i diu als pagesos de les Illes Balears que des que hi ha
el Partit Popular a Madrid les Illes Balears reben més ajudes
per a l’agricultura que abans? També ho podem dir, és
veritat. És clar, botella mitja plena, botella mitja buida. La
realitat és la que vàrem exposar ahir. Jo voldria fugir
d’aquests titulars, jo voldria dir que hi ha coses a
l’agricultura que van bé, però n’hi ha que s’han de millora.
L’agricultura, en general, no passa per un moment
excel•lent.

Aqüífers sobreexplotats, és veritat, per això es va fer
l’operació “vaixell”, per això es va fer la planificació de tot
el que és el projecte de Sa Costera i la planificació del
projecte de la dessaladora i les dessaladores a Eivissa i a
Formentera. És veritat, el que passa és que actuam contra
aquest problema, nosaltres hi actuam. La nostra resposta és
aquesta. Que pot ser millor? És possible, però nosaltres
garantim el subministrament d’aigua. L’operació “vaixell”
ha estat una excel•lent operació, al final, perquè ha resolt el
problema de l’aigua, ha resolt un problema, i, això, la gent
del carrer , ho té clar. Quina era la realitat, la realitat de fa
un any i mig o de fa dos anys? Vostè l’ha patida, jo l’he
patida a ca meva, l’aigua era salada, i avui, com és l’aigua?
No és salada, ja ningú no en parla, per què? Perquè s’ha
resolt el problema, per a això ens paguen. Ens paguen per
resoldre el problema avui i per resoldre el problema demà.
La gent, té l’aigua avui bona o no? Té l’aigua bona, i la
nostra obligació és mantenir aquesta aigua bona.

Que la Universitat té manco pressupost, que hi ha
accidents de trànsit, transport, que la gent gasta en joc,
justícia, on hi ha 46.000 assumptes pendents, a la justícia.
Crec que són problemes reals, problemes que preocupen, els
quals, ho he intentat en dues hores que he pogut exposar el
meu punt de vista, tenim definits, que ens responsabilitzam
d’aquells que podem solucionar, no de tots, perquè no els
podem solucionar tots, i el que posam damunt la taula és la
feina que nosaltres fem per resoldre aquests problemes.

La universitat, sobre la universitat vàrem fer un bon
acord de finançament, l’alternativa era no tenir la
universitat, però des que tenim la universitat, nosaltres
podem resoldre problemes de la universitat que abans no es
podien resoldre. Si la universitat no s’hagués transferida,
s’hauria ofegada econòmicament; l’extensió d’Eivissa no
seria una realitat; l’extensió de Menorca no seria una
realitat; l’increment de professorat que s’hi ha produït no
seria una realitat. Vostè sap que des que en tenim les
competències, hem pràcticament duplicat el pressupost a
recerca? Vostè sap que hem presentat una llei de recerca en
aquest parlament, de recerca i desenvolupament, i que tenim
una sèrie de problemes per lligar el camp de la recerca, de
la universitat i de les empreses? Tot això és possible perquè
tenim aquesta competència.
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Jo li he dit que hi existeixen unes carreteres que són pitjors
que la mitjana de carreteres de l’Estat espanyol, i li repetesc
que això es produeix perquè hi ha hagut manco inversió en
carreteres que les altres comunitats autònomes, i per això és
imprescindible, per evitar aquests accidents, poder fer aquestes
inversions que nosaltres volem fer, les quals en ajudaran a
tancar pràcticament la nostra infraestructura viària, i no totes
les inversions en infraestructura viària són vies d’accés ràpid.
De via d’accés ràpid nova, només n’hi ha una, només n’hi ha
una. Per què vostè que té almanco responsabilitat, és
vicepresident del Consell Insular de Mallorca, no acaba el Camí
de Jesús, la carretera de Puigpunyent, la Indioteria o el Camí
Vell de Bunyola, que són responsabilitat seva i que estan en un
estat lamentable? Ajudem entre tots..., perquè aquestes són de
la seva competència, i vostè també tendrà responsabilitat que
les carreteres siguin pitjors, dic jo.

Transport, ho he repetit moltes vegades al llarg, del dia, ho
repetiré una vegada més, nosaltres creim que hem dissenyat la
nostra aposta per a aquesta planificació del transport, però amb
fets, perquè parlar és molt fàcil, és més complicat arribar-hi
amb fets, és més complicat demostrar amb fets l’execució, les
obres, la realitat, en definitiva. La realitat, quina és? La realitat
és que si nosaltres tenguéssim tots els doblers del món
probablement faríem una xarxa ferroviària molt més àmplia. Jo
no descart ni el conseller no descarta cap de les propostes que
vostè fa, el que passa és que vostè estarà d’acord amb nosaltres
que hem de tenir prioritats, hem de tenir prioritats perquè tenim
unes necessitats i tenim uns recursos, i nosaltres a què donam
prioritat? Nosaltres no improvisam, nosaltres fem una anàlisi
exhaustiva, i aquesta anàlisi exhaustiva que hem fet ens
presenta que la via preferent en aquest moment, i això
coincideix amb les directrius d’ordenació territorial, és l’eix
Palma-Alcúdia, un objectiu bàsic de les directrius és aquest eix
econòmic que es proposa, des de Palma fins Alcúdia, per evitar
també, en certa mesura, aquesta macrocefàlia que es produeix
a l’illa de Mallorca. Què passa? Que resulta que la demanda de
trànsit, que aquesta gent xifra en una hipòtesi màxima de
500.000 passatgers a l’any i amb una, la més petita, de 380.000
-li ho dic una mica de memòria-, és la més important, per tant,
és aquella que exigeix que el Govern pugui escometre el tren
fins sa Pobla i fins Alcúdia i supeditar els altres projectes a
l’execució aquest; simplement, així de clar, no ho podem fer tot
de cop i ho fem de forma gradual, sense abandonar els altres
projectes.

Sota cap concepte vull acceptar el fet que aquest president,
quan es va dirigir ahir a aquest parlament, hagi dit que aquí
tothom ferma els cans amb llonganisses, no és cert, jo he
reconegut que hi ha situacions que no van bé, coses que no van
bé, només faltaria que no ho reconegués, i coses que són
absolutament millorables, coses que són absolutament
millorables. El que no entenc és que tots els ciutadans estiguin
pitjor, jo no entenc que vostè digui..., és que crec que és el que
ha dit, ha dit “les Illes Balears –a més, hi insistesc, amb una
teatralitat que crec que l’acompanya de forma graciosa- van bé,
els ciutadans van pitjor”, ho ha dit; és clar, no ho entenc, això,
resulta que tothom va pitjor i les Illes van millor? No, no
podem llançar el missatge catastrofista que tot va malament,
però, és clar, com que, això, no ho creu ningú, ha de dir que les
Illes Balears van bé. Crec que hi ha situacions que hem de
solucionar, que hem de corregir, i que hi ha situacions que es
poden millorar entre tots.

Li deman, per favor, que tengui l’amabilitat de no llançar
l’ombra de dubte, també de titular: “No hi ha doblers per a
menors però hi ha tres cotxes oficials”. Escolti, els tres
cotxes oficials el que han fet ha estat substituir els altres,
perquè s’han amortitzat cotxes. Aquí no hi ha més cotxes
oficials, i no crec que pugui acusar ningú de dispendi públic
en cotxes oficials. Tenc un cotxe que té deu anys, i no el
pens canviar, va perfectament. Què m’ha de dir ara de
cotxes oficials!

Els doblers que s’han de dedicar a la millora dels serveis
públics. És possible que per exemple l’Hospital Psiquiàtric
necessiti d’una major inversió, també és una qüestió de
prioritats. Vostè em diu que l’Hospital Psiquiàtric
necessita..., jo crec que probablement hi té tota la raó, vostè,
i que necessitam fer més inversió a l’Hospital Psiquiàtric,
però, en canvi, no em diu que acabam d’inaugurar una unitat
de vigilància intensiva i uns quiròfans nous a l’Hospital
General que han estat un gran avanç, és clar, això ho amaga.
Si la gent que l’escolta només li sent dir allò de l’Hospital
Psiquiàtric pensarà que tenim abandonada la sanitat. En
primer lloc, hi tenim competències limitades, crec que
tothom ho sap, això; les competències, les importants, són
encara a Madrid, malauradament. Però nosaltres fem
inversió en sanitat. L’Hospital General té en aquest moment
un procés de millora molt important que la gent que
l’utilitza i l’empra el pot palpar.

El tema de la renda, són comparacions demagògiques.
En primer lloc, jo no tenc cap interès... A mi, què
m’interessa? A mi, m’interessa anar a Madrid i demostrar
que aquí necessitam doblers, si estam en el mateix costat, és
clar, el que aquí, entre nosaltres, podem parlar clarament de
les coses, vostè no pot sortir aquí i dir pregunta de la
senadora, les declaracions de renda aquest tram, per què no
les compara amb les de les altres comunitats autònomes?
Les compari amb les de les altres comunitats autònomes i,
aleshores, en podran fer anàlisi. I és clar, l’impost de la
renda no és l’únic impost de rendiments, vostè sap
perfectament que existeixen altres imposts de rendiment,
que serveixen per afegir els guanys que podria tenir la
societat en general, vostè ho sap perfectament, això. Per
tant, si vol fer la comparació, l’haurem de fer de tot plegat,
no la podem fer només d’una part, hi estarà d’acord, no és
veritat? De tota manera, no hi tenc cap interès, la realitat és
la que és i que hem de fer que els sous de la gent a les Illes
Balears pugin, que pugin, i com ho podem fer? Ho he dit, ho
vaig dir ahir i ho puc tornar a repetir, que aquesta és la
diferència entre vostè i jo, jo compartesc molts problemes
que existeixen, l’única cosa és que jo, amb tota la voluntat
del món, amb tot el que sé, i tot l’equip de govern, amb tot
el que sabem, intentam fer les coses que creim que poden
solucionar aquests problemes. Per tant, d’on s’arrossega
principalment el problema dels sous a les Illes Balears? Ho
he dit avui al matí, especialització al sector serveis i,
sobretot, estacionalitat. Vostè no em podrà dir que aquest
govern no té tota una actuació planificada enfocada cap a
fer que la temporada sigui més àmplia que l’estiu?, que
vengui gent a l’hivern, si vostè en sap qualque cosa més,
ajudi’ns, ho intentam i ho intentarem com puguem, hem de
fer que vengui gent a l’hivern, hem de fer que les Illes
Balears tenguin temporada a l’hivern, i ho hem d’obrir a
Menorca, ho hem d’aconseguir, ho hem d’obrir a Eivissa i
Formentera.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3377

A Menorca, cosa que a vostè li pareixerà a la millor ridícul,
quan nosaltres volem dur l’hivern a Menorca, els tour operators
ens diuen “Mallorca va bien para traer turistas en invierno. Se
puede hacer”, Tui i Neckermann; per primera vegada, l’any
1997, l’increment de turistes aquest hivern és palès. Per primera
vegada hi han dut més turistes a l’hivern, a les Illes Balears,
que a Canàries, ho hem aconseguit per primera vegada, i això
és molt important, que un  tour operator tan important com
aquest et pugui dir això, però et diuen que, a Eivissa, hi tenen
problemes, però que és possible, i et diuen que a Menorca és
difícil perquè l’oferta complementària no existeix a l’hivern.
Bé, per a Eivissa, hi lluitam, i també ho milloram, i Menorca
l’hem d’obrir com sigui. Una cosa que a vostè li pot parèixer
ridícula, a la millor, però que no ho és, és tan important com fer
el Pla d’Oci que fem dels viatges de la gent gran, perquè, en
primer lloc, serveix per a què la gent gran estigui a gust i pugui
passar-ho bé, que jo crec que és el que tots desitjam; en segon
lloc, perquè a Mallorca, a les Illes Balears, la gent pot conèixer
totes les Illes Balears, ens interessa fer país, i el país són les
Illes Balears, i en tercer lloc, perquè obrim activitat econòmica,
a Menorca i a Eivissa, d’una forma important, hi aniran més de
4.000 persones, aquest hivern enviarem més de 4.000 persones
a Menorca. Si nosaltres aconseguim que amb 4.000 persones la
gent es comenci a mentalitzar que pot obrir l’oferta
complementària, a la millor els tour operators diran que això
canvia, hi podem començar a enviar turistes perquè hi ha
activitat a l’hivern. Hem de lluitar per això, és essencial, i això
influeix en els sous mitjans dels ciutadans de les Illes Balears.

Que hi a serveis públics millorables, hi estic d’acord. 

Jo vaig parlar ahir del problema de la castellanització, crec
que vaig dir ben clarament què és el que creia que havíem de
fer per intentar lluitar per difondre la nostra llengua, hem de fer
esforç en política de no imposicions i en política de mitjans de
comunicació i en política de donar a conèixer la nostra llengua,
esforç i doblers, i avui al matí n’hem parlat amb el Sr. Grosske,
o avui horabaixa, n’hem parlat, i crec que és clar que vaig
expressar cap on creia que s’hauria d’anar en aquest camp.

A l’escola, hi hem fet una regulació d’un decret de mínims,
pel qual hi garantim aquest ensenyament bilingüe, amb
doblers, perquè, a més, aconseguim doblers de Madrid. I a
fora de l’escola, hi hem de posar doblers i mitjans per a
aquesta difusió de la nostra llengua, perquè la nostra gent
pugui garantir el coneixement de la nostra llengua no tan
sols a l’escola, sinó després de l’escola. Però sense
imposicions, i després en parlarem, perquè aquesta és la
nostra idea de la convivència.

Diu que les directrius costaran 44 milions. La
presentació de les directrius costarà 44 milions. Jo crec que
són uns doblers molt ben emprats. Jo crec que  és molt
important que la gent pugui conèixer les directrius
d’ordenació, després vendran al Parlament. L’única cosa
que volem és que la societat també pugui dir el seu parer; és
tan greu, això? És que quan fem una cosa, perquè la fem, i
quan en fem la contrària, perquè en fem la contrària. Escolti,
si no té més problema que aquest, fem una gran exposició
pública perquè la gent pugui conèixer les directrius, pugui
exposar les al•legacions i després vendran al Parlament, res
més, no hi ha cap mala intenció ni res més al darrera, el que
passa és que vostè m’ho recrimina pels 44 milions de
pessetes, quan resulta que vostè, que és vicepresident del
Consell Insular de Mallorca, aprova llevar 20 milions d’una
partida d’inversió en tot el que és medi ambient per aprovar
una campanya publicitària sobre sòl rústic; és clar, tant hi ha
d’aquí allà com d’allà aquí.

Li puc dir una cosa curiosa que li farà molta gràcia,
vostè sap, aquesta campanya publicitària, a quina partida la
carrega el Consell Insular de Mallorca? A una 64.000,
inversions immaterials. Vostè que tantes vegades ha parlat
aquí, tantes vegades, d’aquestes inversions. 19.599.999
pessetes.

El tema del camp de golf, el tema del consum d’aigua,
jo crec que el tema del camp de golf és un tema molt clar,
hi ha una llei aprovada que exigeix unes condicions per
establir un camp de golf. Vostès, en aquest moment, en el
Consell Insular de Mallorca, i en els altres consells insulars,
tenen les responsabilitats urbanístiques adients; què em vol
dir ara?, que no es posen d’acord entre vostès? Vostès seran
els responsables d’aprovar o no aprovar aquests projectes.
Que vostès i nosaltres no hi estam d’acord? Fa estona que
no hi estam d’acord, vostès creuen que tots els camps de
golf  són dolents i nosaltres  creim que hi ha camps de golf
que sí i d’altres que no, no creim que sigui una cosa dolenta
per naturalesa, és una diferència històrica que hi hem tengut,
no la canviarem ara, l’única cosa que passa és que ara
vostès tenen una responsabilitat que abans no tenien.
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El Pla Energètic. El Pla Energètic ha passat per aquest
parlament, s’han aprovat uns criteris, i en aquest moment
aquests criteris són els que comporten la confecció del Pla
Energètic. Que nosaltres apostam pel gas i que hi ha hagut
qualque moment que no ho hem tengut tan clar? És possible, el
que passa és que també li puc explicar la coherència d’haver de
fer una política d’acord amb la política nacional i estatal. S’ha
produït també en aquests anys un canvi de prioritats en el
Ministeri d’Indústria estatal, les quals ens condicionen també,
ens condicionen d’una forma importat a l’hora d’elaborar el Pla
Energètic.

Vostè diu que el director general de Trànsit ha dit que si
passa (...) no sé què, però no diu que el director general de
Trànsit ha dit que és necessària la via d’accés ràpid a Manacor,
no ho diu, no li interessa dir-ho, és clar, si només diu el que li
interessa, m’ha de deixar, a mi, que digui l’altra part, perquè
m’he de poder defensar i donar a conèixer a la gent les dues
opinions.

Miri, nosaltres creim que el cotxe i la infraestructura viària
és una necessitat, la qual no és imprescindible ni sacralitzar-la
ni potencialitzar-la, però creim que és imprescindible que hi
hagi un ordenament de les nostres necessitats entre la utilització
de vehicles i la disponibilitat d’infrastructures viàries, per això,
en primer lloc, volem oferir un pla de carreteres i un pla de
transport, conjuntament, que puguin instrumentar el
desenvolupament de les dues coses; el que no podem fer és
tenir cotxes, perquè ningú no renuncia al cotxe, per les
carreteres petites de pobles, o vol vostè cotxes per les carreteres
petites de pobles? És clar, n’hem de fer una ordenació, una
planificació, li vaig anunciar l’altre dia que el Govern balear
treurà un pla de camins i de carreteres per a ús ciclista, que em
pareix una alternativa que està en consonància amb una cosa
que vostè hauria d’aplaudir, però que ha d’anar en consonància
amb unes infraestructures perquè els cotxes hi puguin anar. El
que no podem fer és tenir cotxes i no tenir carreteres, perquè
ningú no vol renunciar al cotxe, en canvi, ningú tampoc no vol
fer carreteres, no, no, hem de coordinar-ho, ho hem de
planificar, i això no vol dir en cap moment que nosaltres
vulguem fer del cotxe l’únic mitjà de transport, en absolut, per
això fem el tren a Alcúdia, per això invertim en matèria de
transport per carretera i per això invertim en transports
alternatius.

La modificació del Pla de Residus Sòlids és una modificació
de què vostè sap perfectament que no obeeix a això que diu
vostè només la necessitat de reciclar. Nosaltres compartim
totalment la necessitat de reciclar, totalment, vostè no em pot
penjar aquí el cartell que nosaltres no compartim la necessitat
de reciclar, el que nosaltres compartim és que no només amb
reciclatge podem solucionar els nostres residus, això és el que
nosaltres compartim, i hem de definir els abocadors i hem de
definir la situació generalitzada aquest pla i aquesta
modificació que prepara el Govern balear. És clar vostè diu que
va votar les tarifes de la incineradora, crec que va votar les
tarifes de la incineradora just després que l’en fessin fora,
home, l’en varen fer fora per aquest tema!, l’en varen treure,
idò, just abans, és igual, l’en varen treure, si l’en varen treure
fora, i ara em discutirà el tema de la incineradora. Li vull
reconèixer...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, tendrà temps de contestar. Continuï, Sr.
President.

EL SR. MATAS I PALOU:

Li vull reconèixer, Sr. Sampol, i agrair el seu
comportament i del seu grup en la qüestió del tema d'Es
Canons; no, no, és una cosa molt important perquè tal
vegada la gent no coneix el significat real, hi ha dos senyors
que varen fer un vot d'un acord que nosaltres, el Grup
Popular defensava que havia de passar abans pel ple, i
aquests senyors es juguen, tal vegada, una responsabilitat
personal. Jo personalment vull reconèixer a aquests senyors
que en aquests moment es poden jugar una responsabilitat
personal, té el seu mèrit, el té i important. Per tant, just és
reconèixer el que és just.

Pla Mirall. No tot es paga en deu anys, els projectes
grossos sí que tendran un décalage de cinc a deu anys i els
projectes petits amb tres estaran liquidats. El que passa és
que el Pla Mirall és un projecte que jo crec que no pot tenir
cap tipus d'entrebanc per part de vostès, entre d'altres coses
perquè tots els seus ajuntaments són els primers que han
demostrat un interès extraordinari en sumar-se a aquest Pla
Mirall, han presentat projectes i bons, i hem aprovat els
projectes. ¿Què vol dir vostè que els ajuntaments -que són
els qui presenten els projectes, no els hem presentat
nosaltres, són els ajuntaments qui presenten els projectes-,
vol dir que els ajuntaments destinen doblers al Pla Mirall
quan haurien de destinar doblers a unes altres coses? No. Jo
crec que el Pla Mirall és un projecte que embellirà i
millorarà tots els nostres pobles, que podrem modernitzar
els nostres pobles, que podrem soterrar el cablejat de
qualque lloc de telèfon, de llum, podrem posar arbres,
podrem posar un empedrat, podrem millorar les places.
Això és positiu per a tothom, això el ciutadà ho rebrà en la
seva pròpia carn. Vostè s'imagini un projecte, per exemple,
sense anar més enfora, el Parc de Ses Estacions de Palma,
són projectes que milloren la qualitat de vida de la ciutat,
del poble, del municipi, i, entre d'altres coses, fan molt més
atractiu aquest municipi per als que ens han de visitar; és
una inversió que crec que no pot tenir cap tipus d'entrebanc,
la fan els ajuntaments, no tenim nosaltres competències,
nosaltres només els pagam el 50, el 60 o el 65% a fons
perdut, perquè puguin dur endavant aquestes obres de
millora dels seus pobles i dels seus municipis a totes les
Illes Balears.

Diu que no vaig xerrar del Parc Bit; vaig xerrar del Parc
Bit, vaig xerrar de Richard Rogers i vaig xerrar dels
projectes; no, vostè ha dit: no va xerrar del Parc Bit; ja
queda la foto: no ha xerrat del Parc Bit. ¿Com pot dir que no
vaig xerrar del Parc Bit? Escolti, vàrem xerrar del Parc Bit,
el projecte de rehabilitació del que són les cases va ser un
concurs, va guanyar crec que l'arquitecte Mayol; està en
execució; hi ha els projectes del Centre Tecnològic
d'Investigacions Turístiques, amb 600 milions de pessetes
de finançament des de Madrid que ja és un projecte, i que en
aquest moment es duen ja endavant aquests projectes. Però
de totes maneres, en acabar comptarem, no passi pena, en
acabar comptarem, i en acabar passarem comptes.
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Ens culpa al Partit Popular del complex de Marratxí, se giri
als seus companys de govern i els ho demani, els demani per
què l'Ajuntament de Marratxí autoritza aquest projecte, o també
piove porco governo. Escolti, qualque cosa tendrà a dir
l'Ajuntament de Marratxí, dic jo.

Havia entès, però crec que ha estat un lapsus, que vostè deia
que el PP deixaria amb uns anys unes Illes de cinema, de
cinema. Home, jo no sé si de cinema, però crec que les Illes
Balears avui tenen una situació molt millor que la que tenien fa
uns anys, en aspectes generals, hi ha aspectes que no, però hi ha
aspectes generals que jo crec que sí.

Em xerra de política cultural, de castellanització; li repetesc,
les competències en aquest moment són dels consells insulars,
compartides en segons quines coses, però genèricament; vostè
s'imagina que jo parlàs de teatre aquí, home, el Sr. Damià Pons
s'enfadaria, sí, jo crec que s'enfadaria; és a dir, puc xerrar de
teatre, no tenc cap problema en xerrar de teatre, però vostè
comprendrà que xerri de les qüestions de les quals som
directament responsables nosaltres mateixos.

La seva disposició per negociar, el mateix Sr. Sampol, mai,
això m'ho haurà de reconèixer, no ha tengut cap tipus
d'entrebanc per a mi asseure's a una taula i negociar, mai; ni jo
tampoc amb vostè, ho reconec; però estic a la seva disposició,
dia i hora quan vulgui, i els temes que haguem de xerrar i
abordar.

Torna a xerrar de les transferències a la Universitat, de
l'educació, 67.000 pessetes per alumnes, clar, escolti, ¿què hi
havia l'any passat? 35.000; ¿què hi haurà l'any que ve? 41.000.
Això, calaix. Ha de contemplar, quan vostè vulgui anunciar
estadístiques ha de dir, escolti, que aquí hi ha una cosa que es
diu educació concertada, gratuïtat de l'ensenyament que pot
distorsionar aquesta estadística. Jo crec que és just que vostè ho
avanci a això, vostè no té cap intenció d'enganyar la gent,
n'estic convinçut d'això.

L'Hospital d'Inca, ja li he dit avui matí, el que passa és que
vostè probablement té interessos determinats, vol que ho
repeteixi. Li puc repetir, per què no està fet ja l'hospital d'Inca?
Perquè el Partit Popular va incloure en el seu Pla de xarxa
d'assistència sanitària l'hospital d'Inca, això no té cap dubte que
va ser el Partit Popular en aquest parlament. I el Partit
Socialista Obrer Espanyol va fer un canvi de prioritat i va
avançar l'execució del segon hospital de Palma. Això què ha
fet, ha fet que no es faci l'Hospital d'Inca? No, perquè ara hi ha
el Partit Popular a Madrid i prest o tard aconseguirem que
aquest hospital sigui una realitat. El problema quin és? Que s'ha
hagut d'adaptar a l'execució de l'altre projecte que el Partit
Socialista va ficar davant, el Govern del Partit Socialista
efectivament.

Som la darrera comunitat autònoma en inversions ..., escolti,
miri, les inversions, clar, és que també fa difícil un aclarir-
se. Resulta que quan introduïm l'aeroport, que és una
inversió molt important que s'ha fet, introduïm l'aeroport i
l'any següent l'aeroport ja no hi és perquè s'ha acabat
l'aeroport, resulta que han baixat les inversions. Home, no
es pot fer un aeroport cada any, un aeroport val molts de
doblers. L'evolució de les inversions públiques és una
evolució, si la compara amb l'anterior, és una evolució que
té un llistat innegable i indubtable. Acabam d'aconseguir
57.000 milions en carreteres, però hem aconseguit 41.000
milions de pessetes per a l'educació i hem aconseguit un
sistema de finançament autonòmic favorable que ens durà
més de 40.000 milions de pessetes; i hem aconseguit la
recuperació de Sa Llonja; hem aconseguit el Pla Urban; hem
aconseguit fer el nou hospital, que ja es feia; hem
aconseguit les inversions, en definitiva, que crec que en
aquests moments són millorables i ho vull dir, però que són
innegables; que la tendència és radicalment diferent del que
passava fa un any al que passa ara respecte a les inversions
aquí.

I contra viento y marea el règim especial serà una realitat,
Sr. Sampol, el règim especial serà una realitat. I al màxim
nivell que puguem i l'aplaudesc per la seva actitud perquè
em pareix positiva. El que jo vaig dir ahir respecte a les
taxes, ¿com me pot vostè comparar, ja que vostè està avui
tan predisposat a comparar estadístiques, estadístiques de
les taxes de l'aeroport amb les estadístiques dels imposts en
general? Escolti, quantitativament estarà d'acord amb mi
que mesclam una cosa amb l'altra, vostè estarà d'acord amb
mi que l'únic que li vaig dir ahir és: la taxa aeroportuària, jo
crec que no és desitjada per ningú, però la realitat de la taxa
aeroportuària ¿quina és? Que la gent que utilitzi els avions
tendrà una influència en aquest cost de la taxa perquè té uns
serveis de seguretat en els aeroports i de millora dels
aeroports que ha de pagar aquesta gent. ¿Què és l'únic que
jo li vaig dir? Que creia que un taxista o un pagès que empra
molt menys l'avió que vostè i que jo no té perquè el nostre
avió, això no té res a veure amb els imposts. El que no es
pot fer és un discurs incoherent. ¿Per què l'economia
espanyola té aquest resultat tan favorable? Perquè hi ha
disciplina pressupostària, perquè s'acompleixen els
pressuposts, perquè no es gasta més del que es té; però les
coses s'han de pagar, no podem fer discursos idealistes i
enganyar la gent. Naturalment que jo vull el millor per a
nosaltres, però molts dels empresaris, i ahir li deia, un pare
de família, enguany, per les deduccions dels imposts estatals
desgravarà el doble pel seu segon fill del que desgravava i
quasi el triple per al tercer; i les persones majors tenen
desgravacions i els petits i mitjans empresaris han tengut
desgravacions molt importants, els han baixat els imposts,
molt importants. Jo crec que tot això s'ha de quadrar i s'ha
d'explicar així a la societat.
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El règim especial també ha de servir per compensar aquesta
necessitat de regular els transports. Que som els que feim més
feina, és ver, les Illes Balears, però jo ho he demostrat sempre
amb una dada que li recoman perquè és molt més efectiva que
cap, la dada més efectiva per demostrar que som els qui més
feina feim és la que jo li deia al meu discurs, i em sap greu que
no l'hagi contemplada vostè, la dada que jo li deia era que no
només s'ha de mirar la taxa d'atur, s'ha de mirar quanta gent de
la societat vol fer feina, m'explic? Perquè si només volen fer
feina deu i d'aquests deu n'hi ha tres aturats, hi haurà un 30%
d'atur. Però si d'aquests 100 en volen fer feina 50, amb un atur
a sobre més baix, és que hi ha molta més gent fent feina. I a les
Illes Balears hi ha moments on el 50% de la població fa feina
o vol fer feina. Per tant, encara té més mèrit que la taxa d'atur
sigui la més baixa de l'Estat espanyol; perquè, per exemple, a
regions que pateixen situacions molt més preocupants, com
Andalusia, aquest percentatge és un d'un 30%. Clar, sap quina
diferència quan la població activa és un 30% del total o un
50%, i és ver, estic d'acord amb vostè.

De totes maneres i abans de passar a la part probablement
més escabrosa respecte de la seva part del discurs, on vostè ha
canviat el to i les qüestions, és que la veritat, i jo crec que això
és una cosa que entén tothom, jo no sé si estam d'acord en què
les Illes Balears van bé, van millor, o les coses no van bé, jo el
que sé és que aquí cada dia vol venir més gent i la gent que ve
no se'n vol anar; no deu estar tan malament això. Tothom vol
venir i tothom que ve li agrada, jo crec que no deu estar tan
malament. Vostè m'acusa, respectant la figura del president,
cosa que li agraesc, d'interferències en la reforma de l'Estatut,
de temes de corrupció, ha dit vostè de temes de judicis, de
corrupció i temes de casos judicials, de sectarisme també m'ha
acusat. Miri, sectarisme sota cap concepte, sota cap concepte,
i la prova, per exemple, la té amb el Pla Mirall; em vol dir quin
tipus de sectarisme hem fet? Els ajuntaments més beneficiats
del Pla Mirall tots són ajuntaments que no són del nostre partit.
I és la inversió més grossa i més important que feim, inclosos
els ajuntaments del PSM. Què vol dir sectarisme? No és la
nostra forma de fer les coses i jo crec que ho he demostrat molt
a això; que es pot produir qualque problema a un moment
determinat, però el que no li puc admetre és que vostè un
problema, una anècdota, la m'aixequi a la regla general.

Però miri, vostè em xerra d'aquesta coherència, de l'estat
condicionat del Partit Popular i del Govern. Jo li vull posar
una sèrie d'exemples; jo tenia interès en què vostè no em
tregués aquest tema, creia que no m'ho treuria, però si vostè
m'ho treu m'ha d'admetre almanco que jo pugui contestar i
dir-li el que jo pens de la seva forma d'actuar del seu partit
i de la seva coherència respecte al que vostè digui. Insistesc,
perquè és vostè qui ha fet l'alAlusió directa al Partit Popular
i a totes les ombres de dubte que ha pogut deixar aquí dins.
Jo crec que el Partit Socialista a Mallorca té dues etapes:
una etapa que és la que li deia que em recordava en la seva
primera fase, abans de tenir poder i després de tenir poder;
poder legítimament guanyat i que jo respect absolutament.
Però crec que s'ha produït un cert aggiornamento -ja que
parlam avui en italià- del que són els principis i la ideologia
d'aquest partit. Una renúncia, malgrat sigui temporal,
d'aquests principis per mantenir una quota de poder, que
crec que és legítim i que li respect, el que passa és que crec
que li resta coherència. Això no vol ser un atac al seu partit
ni a la seva persona, no ho vol ser. Jo tenc un respecte per
aquest fair play que el seu partit sempre ha tengut, un
respecte per aquest respecte als presidents, a les figures
institucionals, als batles del seu partit quan reben el
president, que sempre tenen molt de respecte, crec que és
molt positiu. Però miri, vostè el que no pot fer és veure com
el consell insular del qual vostè és vice-president, per
exemple, fa un acte públic amb gent gran a Inca i es
financien uns mitjans de comunicació perquè facin una
transmissió a la televisió d'aquest acte, i quan es fa aquesta
transmissió d'aquest acte aquests mitjans de comunicació
reben ordres de no treure a ningú del Govern balear; vostè
que és allà, viu tot aquell número espectacular i viu aquesta
forma de sectarisme -que això sí que és sectarisme-, l'únic
que se li ocorre és agafar la consellera i dir-li a l'orella no
estic d'acord amb això, però li diu a l'orella; és l'únic que se
li ocorre, no s'atreveix a més, vostè veu aquell espectacle,
veu aquells mitjans de comunicació que fan aquest
sectarisme, perquè això sí que és sectarisme, pagat i
finançat, però no se li ocorre res més que dir-li a la
consellera: perdona, però jo no estic d'acord amb això. Jo ho
sé que vostè no hi està d'acord, res més faltaria que vostè
estàs d'acord amb això.

Fa quatre mesos un regidor de Vilafranca, municipi on
el batle és del Partit Socialista a Mallorca, del PSM, un
regidor de Vilafranca va ser jutjat. Mentre aquest senyor era
jutjat ningú va dir res, ningú va demanar responsabilitats
polítiques; després d'haver-se produït aquest judici hi va
haver una sentència condemnatòria contra aquest regidor de
Vilafranca, una sentència inculpatòria, una sentència crec
que per estafa. El regidor del Partit Socialista de Mallorca
a Felanitx va ser condemnat per estafa. No es tracta d'una
qüestió local que el Sr. Sampol desconeix, en absolut. El Sr.
Sampol respecte d'aquest judici diu: "se n'hauria d'anar de
l'ajuntament, el regidor", ho diu vostè als mitjans de
comunicació. I encara diu una altra cosa més divertida, diu:
m'havien dit que tot estava arreglat. Jo no tenc res contra
aquest regidor de forma personal, l'únic que vull és
contestar les seves acusacions demostrant-li la seva
incoherència, ni tan sols el conec aquest senyor. Com es pot
exercir la política dignament quan es demana als altres que
actuïn amb responsabilitats polítiques i amb casos judicials,
i en canvi quan un té un regidor condemnat per estafa no fa
res? Bé, sí fa: se n'hauria d'haver anat. Vostè té la seva
consciència política tranquilAla perquè li ha dit al regidor: se
n'hauria d'haver anat? Jo crec que vostè hauria de ser capaç
de contestar en aquesta tribuna si pensa que aquest regidor
hauria de continuar en el seu càrrec; vostè, crec que hauria
de pujar a aquesta tribuna i dir: quin tipus de delicte hauria
de cometre, en el Partit Socialista de Mallorca, qualsevol
polític per haver de deixar el seu càrrec?
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Hi ha més, hi ha militants del seu partit que diuen que el
Partit Socialista de Mallorca, amb aquest canvi, amb aquest
ajornamento dels seus principis ideològics, renuncia a coses per
mor de poder conservar el camí del poder. Fins i tot hi ha qui
diu: el PSM ara és una estructura de servei del Sr. Sampol, que
cada dia estudia com pot donar una passa més en el seu camí
per obtenir el poder. Jo crec que això és legítim i crec que és
molt legítim, el que passa és que el que no pot ser és que amb
aquest context encara hi pugui haver gent que es cregui que
vostè és un idealista. Això és la realitat, això és el que passa.
Idealisme que es defensa el 31 de desembre, però, com a dia de
la Diada autonòmica, si la cadira perilla es canvia. Vostè riu,
però és així, el seu plantejament ideològic sempre havia estat
defensar el 31 de desembre, i de cop i volta canvia, què és el
que està en perill?

Jo crec que, no em vull estendre, Sr. Sampol hi ha qüestions
d'aquestes que són absolutament reiteratives, però que
demostren un tarannà, demostren un procés. Jo fa un any deia
aquí que fa devuit mesos que no s'acomplia una sentència dels
jutges sobre la ITV al Consell Insular de Mallorca; als trenta
mesos els jutges reclamen el seu compliment i avui, Sr.
Sampol, vostè és el vice-president d'aquesta institució, trenta-
tres mesos després continuam sense una solució d'aquesta
sentència. Festes i himnes, però els jutges encara esperen.

Jo no vull tornar a treure la qüestió de la incineradora, l'any
passat crec que va quedar clar. Però sí vull recordar el debat de
l'any passat. L'any passat, se'n recordarà, quan jo defensava el
projecte de Son Bunyola, el projecte d'un hotel de luxe dins la
legalitat, a la Serra de Tramuntana, a Banyalbufar, el Sr.
Sampol va pujar a aquesta tribuna indignat, i ho recordaran tots
perfectament, va dir: perdonau-me, perquè fins i tot estic
cabrejat, va dir. Resulta que em va dir l'any passat aquí en
aquesta tribuna que jo volia urbanitzar la Serra de Tramuntana,
però vostè hi ha anat! Vostè vol urbanitzar la Serra de
Tramuntana, vostè sap el que diu! Bé, ha passat un any i el
temps sempre dóna i lleva la raó, un any després el Sr. Sampol
i el consell insular han donat llum verda al projecte i es va
ampliar el volum edificable de l'hotel, que quedi clar, es va
ampliar el volum edificable de l'hotel. Jo estic d'acord amb
l'hotel de Son Bunyola, no em giri ara les paraules, continuo
estant totalment d'acord, és un projecte de qualitat, és un hotel
de luxe, és una inversió que es fa dins la legalitat, dins la
protecció i per tant donarà feina a la gent de Banyalbufar,
donarà riquesa a Mallorca, és vostè que canvia, és vostè que
l'any passat m'acusava a mi d'urbanitzar la Serra de
Tramuntana, però quan li ha convengut ha canviat.

Amb el discurs de fa un any, avui ha canviat una mica,
jo no li faré tampoc, però vostè hagués estat capaç de pujar
aquí i dir-me, si hagués estat al revés: Sr. Matas, què haurà
passat amb una empresa multimilionària perquè vostè canviï
d'opinió? No ho faré, però vostè ho hagués fet, i ho ha fet
moltes vegades amb el Partit Popular. Què li han donat Sr.
Sampol per canviar d'opinió, què ha passat, ho ha fet vostè?
I jo li demostro que aquestes coses per coherència no es
poden fer perquè sempre es tornen contra un mateix. Quan
un no té coherència en política sempre tornen contra ell
mateix totes les acusacions que pot fer.

Sr. Sampol, aquesta és la darrera qüestió que li
plantejaré, i aquí sí que vull anar amb molta cura. Sr.
Sampol, és ver que fa un mes el seu partit va plantejar dins
el Parlament de les Illes Balears el canvi de la bandera de
les Illes Balears per la bandera catalana; vostè pot dir que és
la d'Aragó, però això no s'ho creu ningú. Vostè va proposar
canviar la bandera, la nostra bandera, la meva bandera, la
bandera de les Illes Balears, això és un fet. Vostè la tret aquí
a la seva exposició. Jo som, entre altres coses, el president
del grup parlamentari, i representant aquest grup
parlamentari em vaig postular en contra d'aquest canvi de
bandera. Nosaltres tenim la nostra bandera i tenim el
consens estatutari de la nostra bandera i volem respectar
aquesta bandera. Per tant, no s'ha de posar nerviós, m'ha de
deixar que jo pugui defensar una postura contrària, és vostè
qui ha començat, no som nosaltres. Clar, el que nosaltres no
podem fer és que vostè proposi el canvi de la bandera i
nosaltres quedar impassibles, perquè no hi estam d'acord;
això és democràcia, m'ha de deixar que ho digui, que
defensi el que crec que defensen els nostres electors. Creim
que aquest tema és un tema que vostès no haurien d'haver
tocat, no haurien d'haver proposat canviar. Aquests darrers
mesos, com vostè ha dit, a Mallorca sobretot han passat
coses que vostè diu que no són bones per a un president. És
possible, jo crec que en tot cas són actituds condemnables
per a qualsevol demòcrata, i vull agrair molt sincerament en
aquest aspecte el comportament del Sr. Triay i del Partit
Socialista Obrer Espanyol que va ser senyorial respecte a
aquesta qüestió, crec que tots els demòcrates han de
condemnar aquest plantejament -disculpi, no el volia
ofendre.
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Miri, jo crec que no és de rebut que a un acte institucional
de la Diada de Mallorca en el Teatre Principal, es llancin crits
insultants cap al President de la Comunitat Autònoma, ni que
s'empri la força a Felanitx, ni cap tipus d'aquests
comportaments. Jo no dic que no s'hagin de manifestar, jo no
dic que no hagin d'expressar la seva opinió, però guardant les
formes, respectant la democràcia; i jo estic segur que això vostè
ho comparteix totalment, perquè jo el conec a vostè
personalment i des de fa anys; i estic segur que vostè és de la
mateixa opinió que la meva. I estic totalment convinçut, això
que quedi clar des del principi. Jo vull defensar el dret d'aquesta
gent a dir el que vulguin, però el que també vull és que aquests
joves violents, radicals, no trobin facilitats, no trobin
plataformes per poder expansionar les seves actituds, fins i tot
si fossin del Partit Popular. Jo li deman simplement que sigui
contundent, que pugi aquí i sigui molt en aquesta qüestió,
perquè crec que amb aquestes coses no s'hi pot jugar mai,
perquè se sap com comencen però mai no se sap com acaben.
Vostè no crec que accepti, estic segur que no ho accepta, però
vull que m'ho digui, simplement.

Jo crec que vostè no accepta que a Internet, correu
htp\\wwwmasters\gentpsm\nacio.html, això són les pàgines
d'Internet. Jo no crec que vostè estigui d'acord en acceptar que
els joves en nom del Partit Socialista de Mallorca diguin que no
ens deixen compartir el nostre projecte nacional amb els països
catalans. La llengua catalana ha de ser l'única oficial a
Mallorca. Defensam el marxisme com a sistema polític no
superat pel capitalisme. Joves que es defineixen com una
organització política juvenil, orientada a conscienciar i
incorporar el jovent de Mallorca a la lluita per l'alliberament
nacional i de classe del nostre poble. Joves que tenen com a
lema del seu congrés del 93: construïm el nostre futur cap a la
independència. O que tenen el símbol del 1 de maig que diu:
independència i socialisme, 1 de maig, joves PSM. Sr. Sampol,
l'únic que li deman, amb totes les bones formes que pugui, és
que es desmarqui d'això. Vostè ha dit aquí que vostè sentia
respecte per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i l'únic que
li deman és que pugi aquí i digui que vostè respecta, accepta
l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, i que es desmarca de
totes aquestes postures del seu partit. Desautoritzi aquestes
coses i desanimarà les postures radicals, no permeti que es
generi una tensió innecessària, no permeti que en el nostre
poble es pugui generar tensió en qüestions d'aquesta
característica. Salvant les distàncies, miri a veure si pot fer com
un personatge tan interessant com Toni Blair, pot rebutjar tots
aquells dogmes que podrien ser idealistes del seu partit, però
que podien en aquests moments perjudicar la convivència. Doni
una passa i faci que el seu proper congrés del seu partit tengui
també la bandera de les Illes Balears. I li deman això perquè jo
sé que vostè és un home que rebutja aquestes postures, jo sé
que vostè és un home que no defensa les imposicions; que vostè
sap que si es produeix una imposició com la que vostè ha
proposat a la llengua, vostè haurà de pujar aquí i contestar; clar,
vostè diu: obligació de conèixer la llengua a tothom. Això sona
molt bé, és que a mi m'encanta, però, Sr. Sampol, ha de ser
coherent, ha de pujar aquí i ha de dir: què farà amb tots els
castellanoparlants? Els treu fora? Seran ilAlegals el dia següent?
Només li deman que pugi aquí i expliqui això, que condemni
aquestes actituds, que es desmarqui d'aquestes actituds, que
defensi la democràcia; que vostè, que és qui ho pot fer, faci que
aquests radicalismes no es puguin produir, vostè que és qui ho
pot fer faci que la democràcia, la convivència entre tota la
nostra gent pugui continuar a les Illes Balears; que puguem
tenir un enteniment tranquil, pacífic, en defensa de les idees, en
llibertat de les idees, però fora radicalismes, no alentem aquests
radicalismes Sr. Sampol, no deixem que el Teatre Principal es
pugui omplir de gent que pot insultar o que insultarà el
President de la Comunitat Autònoma; jo comprenc que els
deixassin entrar perquè si no encara no haurien omplert la
meitat, però ho hem d'impedir. No és de rebut, si vostè em

demana respecte institucional jo li he de demanar que vostè
faci una crida i sigui capaç de reconduir aquesta situació.

Moltes gràcies.
 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Mato,
perdó, Sr. Matas ha dedicat una hora i deu minuts a la
rèplica, dels quals vint minuts els ha dedicat a parlar de
política, i la resta, cinquanta minuts exactament, a parlar del
que jo dic pornografia política. Com que tenc por de no tenir
temps i vostè ha vessat algunes acusacions i sospites,
començaré per la pornografia política malgrat no m'agradi.
I el primer de tot, li he de dir: Sr. Matas, això és tot? Això
és tot el que ha pogut trobar en el PSM? Això és tot el que
la seva KGB ha pogut recollir contra nosaltres? Anem a
replicar-ho.

Parla que hem canviat abans i després de tenir poder. Jo
no en som conscient, ara, naturalment, em pareix que era el
79 que les primeres eleccions democràtiques ja tenguérem
batles, per tant això de tenir el poder és curiós; voldrà dir
abans i després d'entrar en el Consell de Mallorca. I em
parla d'uns espectacles amb la tercera edat; vostè, vostè
parla d'espectacles amb la tercera edat, els inventors dels
arrossos bruts. Què passa amb la tercera edat? Amb la
tercera edat simplement passa una qüestió i és que ens hem
trobat que hem subvencionat locals, pagats a través del Pla
d'obres i serveis del Consell de Mallorca, el mobiliari pagat
pel Consell de Mallorca, i amb retrats d'una figura
institucional que no havia pagat ni una pesseta. I jo, miri, no
estic gens d'acord amb les bregues per caçar vots ni tot això,
però crec que els ciutadans han de ser conscients de quina
és la institució que els subvenciona. I havia un problema,
que un acte organitzat pel Consell de Mallorca em pareix
que el protagonisme ha de ser del Consell de Mallorca;
passa que el protocol de la comunitat autònoma dóna
preeminència al Govern i passava que a tots els actes
organitzats pel Consell de Mallorca ens hi trobàvem el
faristol, amb perdó, i com que protocol•làriament era abans
que el consell, sense pagar ni una pesseta se'n duen tot el
mèrit, i jo crec que això s'ha de clarificar. I no justific ni
gastar doblers en retransmissions, que no sé el que ha costat,
ja me n'enteraré; ara, em pareix que en publicitat gasten
bastant més vostès.
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El tema de Vilafranca, que jo no he fet res per un regidor de
Vilafranca que va ser condemnat. Los nacionalistas piden a -no
dic el nom- que dimita por ética política. Sr. Matas, tot d'una que
es va conèixer la sentència el Secretari General del PSM-
Nacionalistes de Mallorca, un servidor, va demanar la dimissió
d'aquest regidor. Dies més tard, l'Agrupació de Vilafranca va
demanar la dimissió d'aquest regidor. I això ha significat, el
demanar la dimissió d'aquest regidor, que a Vilafranca hem
perdut la majoria absoluta, així de clar, perquè aquest regidor,
independent, com vostè sap no se'l pot treure fora, perquè,
segons les sentències del constitucional, el càrrec és de la
persona, no és del partit. Per tant, aquesta persona continuarà
dins l'ajuntament i si vol fer una moció de censura amb el seu
partit la podrà fer perquè hem perdut la majoria absoluta. Per
tant, què ha fet En Pere Sampol: demanar la dimissió
públicament a aquest regidor i per escrit. I tot i que va ser
dolorós, perquè ha estat una condemna en la seva activitat
privada, no ha estat una condemna en la seva activitat pública,
com és el seu cas, com és el cas del Sr. Cañellas. Aquest senyor
va du mala sort o el que sigui amb els negocis i l'han
condemnat, efectivament, per estafa. Al Sr. Cañellas hi ha una
sentència que el considera culpable d'un delicte de suborn, i el
Sr. Cañellas seu aquí i vostè no li ha demanat que dimiteixi i no
n'havíem parlat, no n'havíem parlat del Sr. Cañellas en tot el
debat, però vostè ens ficat el dit dins l'ull i em sap molt greu
haver-hi d'entrar en aquestes qüestions.

El que passa és que vostès tenen una tàctica, com que els
han trobat amb la mà dins el calaix, perquè posaren la mà dins
el calaix pel túnel de Sóller, ara volen fer creure que tots els
altres són iguals. Ho deia el seu advocat, el Sr. Rafel Perera:
"Hace diez años era una práctica normal que los partidos políticos
se financiasen con donaciones de empresas". I el Sr. Mateos, o el
Sr. Buades, l'altre advocat, diu: "En aquel momento la tradición
era pagar tras una concesión". I la pregunta que no han contestat
encara vostès: si era una tradició pagar per una concessió,
quantes concessions han cobrat vostès? per quina quantitat? per
quantes obres han cobrat si era tradició? Això és el que vostès
volen amagar. I el Sr. Perera va dir: qui estigui lliure de pecat
que tiri la primera pedra, i jo la tir la pedra perquè del PSM
ningú no s'ha finançat mai irregularment. I si es tot això el que
em pot treure em torn a indignar, perquè jo vaig demanar a
aquest regidor que dimitís; vostè no ha demanat al seu càrrec
públic, culpat, culpable d'un delicte de suborn en l'exercici del
càrrec públic, no en l'activitat privada, no li ha demanat que
dimiteixi. I ve aquí a donar-me lliçons de moral i a treure una
persona condemnada en la seva activitat privada. El feia més
elegant, Sr. Matas!

Em diu que militants han dit que diuen que no sé què, digui
què diuen els militants, què és una carta pública, una carta
al director, què li han dit a vostè a l'orella o és que els seus
serveis han escoltat una conversa dins un cafè? Què diuen
els militants del seu secretari general? El secretari general
té detractors i té gent que està a favor i té gent que
aplaudeix una determinada política i gent que en detracta
una altra i vaig ser elegit amb el 70% dels vots i n'estic
orgullós, més que si m'haguessin elegit amb el 100%,
perquè vol dir que som un partit plural. El que passa és que
a vostès els aniria molt bé el partit que el Sr. Cañellas
definia com a fonamentalista, que deia ell. I clar, ara som
idealistes, i ho som idealistes, però idealistes que tocam
amb els peus a terra; i ja els aniria molt bé que per no estar
d'acord amb el 31 de desembre, o per no aturar una
incineradora que no es podia aturar perquè estava
adjudicada, com he dit fa un moment, renunciàssim a fer un
pacte i els deixàssim governar a vostès; clar que era molt
simpàtic aquest PSM, saps que ho era de simpàtic. Però un
PSM que quan té l'oportunitat de complir el 90% del seu
programa electoral, que dels 12.000 milions de pressupost
que té el Consell Insular de Mallorca en gestiona 7.000,
uep!, aquest PSM ja fa nosa.

Què em diu de la inspecció tècnica de vehicle, què em
diu de la inspecció tècnica de vehicles que la sentència no
està adjudicada; i que no està el servei gestionat ara
directament pel Consell Insular de Mallorca? Hi ha recursos
interposats, però i què hem de fer el temps que els tribunals
resolen els diversos contenciosos que hi ha posats, en
execució d'una sentència que els va condemnar a vostès? Es
que només treuen el que els pot repercutir a sobre. En
aquest moment el Consell de Mallorca gestiona directament
el servei de la inspecció tècnica de vehicles i no només dóna
més bon servei que fa uns mesos, sinó que mensualment
entren unes bones pessetetes, millor dit, uns milionets al
Consell de Mallorca que es podran destinar a tots els
ciutadans. Això és el que passa avui amb l'ITV; quins
interessos obscurs? Què és que ho hem adjudicat a una altra
empresa que no hi tenia dret? Ho hem adjudicat a tots els
ciutadans, a tots els mallorquins que en són els propietaris
ara de la inspecció tècnica de vehicles. Miri i estaré molt
tranquil, si els jutges diuen que ho hem fet malament, si ens
condemnen per haver-ho fet malament, sempre en la nostra
defensa es dirà que hem defensat els interessos generals dels
mallorquins, sempre tendrem la consciència tranquilAla per
aquest tema.

Bé, la bandera. Li he tret aposta perquè sabia que
tanmateix la treuria i m'he estimat més sortir-li a camí. Miri,
només anomenant la bandera catalana vostè ja demostra que
és un ignorant històric, perquè aquí la trobarem segurament
a diverses parts en aquest parlament, molts d'ajuntaments la
tenen, la part forana mai no va acceptar la bandera del
castellet perquè interpretava que no era la seva i alçaven la
bandera de les quatre barres; jo la definesc com la bandera
de la Corona d'Aragó perquè era la bandera de la Corona
d'Aragó i perquè els aragonesos no n'han renunciat i tenen
la bandera amb l'escut enmig. I nosaltres férem aquesta
reflexió. Dins la ponència, una ponència que parles amb
total llibertat, que contrastes diverses opinions, arribes a
l'article 4 de l'Estatut i dius: escolta, jo no he vist mai
aquesta bandera a una manifestació, a un acte públic, a una
manifestació esportiva, veim la bandera de Mallorca, la
bandera del castellet i veim les quatre barres a cadafals;
vostè les va veure a Santa Margalida. Hi ha aquestes dues
banderes acceptades, vist que aquell invent no ha tengut
èxit, què en podríem tornar a parlar? Nosaltres proposaríem
aquesta. I vostè em surt dient que això significa defensar els
interessos d'altres comunitats autònomes. Sr. Matas, això és
l'insult més gros que poden fer a un polític, defensar
interessos externs al teu país, això és alta traïció; sort que no



3384 DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

estam en guerra perquè em faria un consell de guerra, això és
un insult Sr. Matas i jo li deman que el retiri.

Miri, i el tema per a nosaltres és tan important que si vostè
es crispa d'aquesta manera, ja vàrem anunciar que no ho
plantejarem, ja ho hem anunciat que no és un tema prioritari.
Quin és el tema prioritari i que vostè vol amagar amb aquest
debat de la bandera, el tema prioritari és el de l'autogovern, és
el de la reforma de l'Estatut vertadera; i hem de veure qui
defensa cadascú dins la reforma de l'Estatut. De moment ningú
encara no ha proposat que renunciem a competències
importants perquè ens les gestionin des de Barcelona, jo
almanco no ho he proposat. Ningú vol cedir competències a
Barcelona, ara bé, el PSM ha proposat que siguin transferides
a Balears totes les competències que permet la Constitució i no
ens hem sortit de la Constitució: seguretat social, ordre públic,
ports i aeroports, sanitat, i més. I el PP i el PSOE, s'ha de dir,
troben que s'han de gestionar des de Madrid. El PSM ha
proposat que nosaltres cobrem els nostres imposts i llavors ja
pagarem a Madrid la part proporcional dels serveis que l'Estat
deixa, més una quota de solidaritat, i el PP i el PSOE troben
que ens han de cobrar els imposts des de Madrid. El PSM ha
proposat que les dues llengües siguin exactament iguals i el PP,
no sé si el PSOE, el PP troba que el castellà ha de tenir una
posició preeminent.

En resum, el PSM ha proposat que totes les competències
possibles siguin traspassades i administrades per vostè, Sr.
Matas, no pel Sr. Pujol, per vostè. I vostè no les vol. El PSM ha
proposat que nosaltres cobrem els nostres imposts, els
administrem i llavors passem una quota, i vostè considera que
els imposts ens els ha de cobrar el Sr. Aznar, els ha
d'administrar el Sr. Aznar i els s'ha de quedar el Sr. Aznar. Això
és el que ha passat dins la ponència; qui és qui defensa els
interessos d'altres comunitats autònomes? El PSM, que vol que
sigui vostè encara que sigui el Partit Popular qui gestioni
competències i que ens cobri els imposts, o els qui volen que
això se gestioni i se'ns cobri des de Madrid? Qui defensa els
interessos? El que passa és que vostè llavors s'embolica amb
una bandera per fer patrioterisme barat, això és patrioterisme
barat, i diu: hauran de dir aquests partits què opinen dels països
catalans. Ara em treu els joves. Bé, els joves que, per cert, no
sé perquè ha relacionat els joves amb els insults i amb els atacs
a la democràcia, perquè jo també he condemnat cada vegada
que l'han insultat a vostè; o no ho ha llegit? I que, per cert, he
tengut cridades telefòniques i m'han passat faxos i m'han escrit
cartes dient-me que m'he precipitat en segons quines
actuacions. Perquè vostè va treure el tema de lloc, però no hi
vull entrar, el tema de "polleguera" que diuen. Però per què ha
de relacionar aquestes actituds amb el PSM?

Però tornem al tema, vostès que defensen els països
catalans, i li diré perquè vegin que no em fa gens de por
aquest debat, quines relacions volem tenir nosaltres amb
Catalunya i el País Valencià, idò voldríem amb Catalunya
i el País Valencià establir unes relacions culturals,
afavorides per les institucions, de tal manera que els nostres
escriptors tenguin un mercat de 9 milions de persones i no,
9 milions de catalanoparlants, i no únicament de 760.000, i
venguin llibres a Catalunya i al País Valencià. Voldríem que
els nostres cantants, que canten en la nostra llengua,
poguessin vendre discs aquí, a Catalunya i al País Valencià
i tendrien un potencial mercat de 9 milions. Voldríem que
venguessin més turistes catalans que, per cert, parlava dels
problemes de Menorca, crec que deuen ser el segon
contingent de turistes els catalans a Menorca. Voldríem que
aprofitant la proximitat geogràfica i les simpaties que ells
ens tenen, encara que alguns de nosaltres tenguem aquest,
o tengueu aquest anticatalanisme, voldríem promocionar els
nostres productes, especialment dins Catalunya i dins el País
Valencià, perquè això afavoriria els nostres artistes, els
nostres escriptors, els nostres cantants, els nostres
empresaris, la nostra economia i les relacions amb
comunitats que haurien de ser agermanades i no
enfrontades. I tot això sense imposició de ningú, amb total
llibertat, sense por que aquí ens vulguin governar els altres,
sense complexos Sr. Matas. Això és tota la relació que
voldríem.

El tema de la llengua també és important, perquè amb
això crec que tergiversen la qüestió. Què és el que ha
proposat el PSM o el que proposa dins la ponència de
l'Estatut? Simplement que els dos idiomes oficials d'aquesta
comunitat autònoma estiguin en peu d'igualtat, senzillament,
que siguin exactament iguals. I què ens respon el Sr. Matas?
Que això seria imposar el català als castellanoparlants. És
a dir, perquè això ho hem d'aclarir, si demanar que els dos
idiomes oficials d'aquesta comunitat autònoma siguin iguals
significa que volem imposar el català damunt el castellà,
aleshores això significa que el castellà està imposat damunt
el català actualment. Jo deman que siguin iguals i vostès
diuen que això és imposar un damunt l'altre, per tant, si
elevar a la igualtat un idioma respecte de l'altre significa que
l'altre ha d'estar imposat en aquest moment, i que això els va
bé. És així, o m'he perdut? És a dir que siguin iguals
significa que en volem imposar un; per tant, l'altre està
imposat en aquest moment. Però encara han arribat més
enfora i ho ha tornat a repetir ara: que volem treure els
immigrants. És a dir, la proposta del PSM deixaria els
castellanoparlants en la clandestinitat; i va afegir: com ho
farà el PSM per obligar a aprendre català a tots els
castellans? Miri, de la mateixa manera que vostè obliga a
aprendre castellà a tots els mallorquins. Què fa, ha posat
qualcú dins un "barco de rejilla" vostè? No. Jo tampoc no
n'hi vull posar cap. Ara, què passa? Miri, jo li contestaré i li
invertiré el seu argument: com ho farà vostè per obligar a
conèixer el castellà a moltes persones majors que just just
entenen el castellà i, per suposat, no es saben llegir ni
escriure? Jo li assegur que en conec, n'hi ha, per desgràcia
encara en queden moltes de persones a Balears que no
pogueren anar a escola, o que si anaren a escola els va servir
de molt poc perquè els feien estudiar en una llengua que no
entenien n'hi ha; què farà amb aquesta gent? Que és que no
ho creu que existeix aquesta gent, no ho creu que hi ha
persones que tenen dificultats amb el castellà, que just just
l'entenen i no el saben escriure ni el saben parlar? Faci la
prova, miri, aquestes visites que fa als municipis per un
moment escolti la gent, intenti estar un moment sense parar
esment a la foto, intenti estar un moment sense donar
maneta i donar besades i escolti la gent, i veurà com hi ha
gent que té dificultats. I respongui, Sr. Matas, aquestes
persones que no entenen el castellà, que no coneixen el
castellà, estan a la clandestinitat a les Illes Balears? I si
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estan a la clandestinitat a la seva pròpia terra qui les ha deixat
a la clandestinitat?

Mirin, jo estic d'acord que no hem d'anar amb imposicions,
però també el que hem d'intentar és que ningú no pugui alAlegar
ignorància, que hi hagi un respecte de totes les llengües; i això
avui encara no hi és, això de què som bilingües és una fal•làcia.
Hi ha una comunitat que és bilingüe, en general la població que
sap el català, mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterer, el
que li vulgui dir, que sap català i castellà; i hi ha una altra
comunitat que només sap un idioma, i per tant tenim una part
dels nostres ciutadans que són analfabets en un dels dos
idiomes de la comunitat autònoma. Aquesta és la qüestió que
hem d'intentar resoldre, i jo el convid a parlar-ne sense aquest
creuament d'acusacions. No em digui que vull engegar
immigrants, no ens digui que volem expulsar
castellanoparlants, que els volem deixar en la clandestinitat;
podem tenir diferents polítiques però, per favor, no insulti,
perquè això és insultar i, sobretot, és tocar fibres molt sensibles.
Li deman aquest favor, i és un tema que crec que també hi
hauria d'haver un gran pacte amb el tema de la llengua, i
començar a fer coses des de les institucions, que podrien fer
moltes més coses de les que feim.

Em sembla que ara ja seria l'hora de començar a parlar de
política; em sembla que aquests temes, aquestes bombes que
havia d'enviar al PSM han quedat desactivades totes, crec, i, per
tant, dedicaré el temps que em quedi a parlar de política, si trob
els papers.

Tema de competències, el tema de les competències en
educació i educació universitària. Jo li he reconegut que hi ha
hagut una millora respecte al que dedicava el pressupost
general de l'Estat anteriorment, però jo he comparat les xifres
amb la mitjana estatal. Què passa en educació? Miri, hi ha una
altra dada encara més espectacular que no volgut utilitzar a la
primera intervenció perquè no la tenc contrastada, però deu ser
fiable perquè la dóna la Sra. Esperanza Aguirre, la ministra
d'Educació, i què ens diu la ministra d'Educació? "El gasto
medio por alumno será, el próximo año, -el 98- de 380.100
pesetas", és a dir, que per cada alumne en el territori del
Ministeri es gastaran 380.000 pessetes. Sap amb quants de
milions haurien d'estar dotats els traspassos d'educació perquè
per cada alumne nostre ens tocassin 380.000 pessetes?, idò el
traspàs hauria d'haver vengut dotat amb 52.800 milions de
pessetes, no 40.000. Això és el que jo li denuncii, que a pesar
de la petita millora continuam estant totalment discriminats
respecte de la mitjana estatal. Ens tocarien, per esser iguals que
els altres, 52.800 milions de pessetes, sense comptar
l'ensenyament de les dues llengües i sense comptar el dèficit
d'inversions que tenim i l'aplicació de la LOGSE; i les escoles
d'idiomes, que aquí és una altra, l'any passat ens quedaren 5.000
alumnes sense matricular a les escoles d'idiomes perquè només
en tenim una quan aquí n'hauríem de tenir quatre o cinc, com a
mínim. Aquest és el tema. I en educació universitària
exactament igual: tenim un dèficit respecte de la mitja de
39.000 pessetes per alumne. Aquesta és la situació,
absolutament discriminatòria.

Bé, el tema del tren. En aquest tema jo crec que hem
avançat molt perquè ara ja han admès una línia de tren i
l'any passat jo record el debat de pressuposts, que
presentàrem una esmena i el nostre diputat el Sr. Alorda va
defensar que també hi hagués pressuposts per tren, i el Sr.
Rami, sap què li va contestar?, va dir: "i per què no per
globus?", això li va contestar, ho recorda Sr. Rami? Per tant,
el debat ja és positiu, hem passat del globus a tenir una línia
de tren que arribarà fins a sa Pobla i l'any 2000 i busques,
2003, 2004, fins al port d'Alcúdia. Per tant hauríem
d'aprofundir perquè el tema..., vull insistir en el debat de
carreteres que crec que està mal plantejat: no es tracta de si
la gent vol anar en cotxe...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor, que ja duim doblat
el temps de rèplica. Duu 20 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El Sr. Matas ha parlat una hora i deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè coneix el Reglament tan bé com jo, perquè
normalment l'estudien d'una manera exacta. Ja li dic que el
temps de rèplica són 10 minuts i duu 20 minuts. Jo li dic
que vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, amb tots els meus respectes, perquè he
llegit el Reglament abans de venir...

EL SR. PRESIDENT:

Jo guard l'equibri, som qui dirigeix el debat i li dic que
vagi acabant i continuï, no perdi temps.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

I diu que les intervencions hauran de ser equilibrades.

EL SR. PRESIDENT:

Per això ...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Una hora i vint minuts davant vint minuts, em sembla que
hi ha un desequilibri molt gros, però vaja, aniré acabant.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, li he dit que no són deu minuts, en du vint-i-dos,
i dos discutint amb aquesta presidència.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Aquests dos no ...

EL SR. PRESIDENT:

O continua o li llev la paraula. Triï.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Aquests dos no els hem de comptar, Sr. President. Deixi'm
tres minuts més, perquè hi havia..., seleccionaré el tema.

El tema d'urbanitzacions i camps de golf, m'interessa tocar-
lo, com veu entr en els temes que vostè pensa que seran
espinosos per a nosaltres. Bé, camps de golf, jo no tenc res
contra els camps de golf, el PSM no té res contra els camps de
golf, de la mateixa manera que no tenim res contra els camps de
futbol, ni contra les pistes de tennis, ni contra el minigolf, què
vol que li digui? El problema és quan devora els camps de golf
hi ha 3.000 places o quan per regar aquests camps de golf
treuen l'aigfua d'un pou salabrós, per tant més intrusió d'aigua
marina, i han de fer una dessaladora per tant més consum
d'energia, i si a més a més com en el cas d'es Pujols, pel perill
de contaminar un aqüífer hem d'impermeabilitzar els camps de
golf, que no sé com es farà, la veritat, no sé com es farà, aixecar
la terra, els arbres, les mates, posar una capa de plàstic i tornar-
ho a sembrar, contra aquests disbarats estam en contra, Sr.
Matas, perquè això són vertaders disbarats.

I el problema és el consell, ho pot aturar tot això? El consell
té competències en urbanisme, però les competències en
planificació territorial, són seves, i el consell en urbanisme el
que fa és una tutela de legalitat, si el pla parcial ve correcte,
amb tots els informes favorables, la Comissió insular
d'urbanisme l'ha d'autoritzar, l'ha d'autoritzar o pot entrar en
expedients de desclassificació que, per cert, la competència, la
transferència en matèria d'urbanisme no va venir dotada amb
recursos econòmics per poder desclassificar urbanitzables, ho
hem fet amb Cala Petita com una qüestió excepcional, i estam
amb el tema d'es Canons. Per tant, crec que és el Govern el que
hauria de sortir a camí d'aquests nous plans i intentar aturar
aquesta nova onada que hi ha d'expansió urbanística
especialment quan es tracta d'aquests projectes tan aberrants.

Això ha estat tot, Sr. Matas, jo l'únic que he de lamentar
d'aquest debat, crec que la part política ha estat molt
constructiva, ara, insistesc, aquests retrats que ha volgut fer
al nostre partit, em pareix que han estat totalment fora de to,
totalment injustificats i crec que no ha estat a l'altura del que
ha de ser el president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. I això, vull insistir, el nostre respecte a la figura del
president el tendrà sempre, ara, això no vol dir que no el
critiquem i el critiquem amb duresa quan, en l'exercici
d'aquest càrrec, s'extralimita o l'usa amb finalitats
partidistes.

Moltes de gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contrarèplica, té la paraula
el president de la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.
I li preg, per favor, que procuri guardar un equilibri de
temps. Per la seva informació, Sr. Sampol, ha estat mitja
hora.

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

Naturalment, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. President,
senyores i senyors diputats. Vostè, Sr. Sampol, intenta, crec
que amb habilitat, tergiversar el missatge que li he donat
abans, i m'explicaré. En primer lloc, els actes d'afecte,
d'amor cap a la gent gran naturalment que són actes que ha
fomentat el PP i que defensa el Partit Popular, vostè sap que
la qüestió que jo li he plantejat no és l'acte de la gent gran
d'Inca. Per cert, hi havia 300 gimnastes que pagava l'Institut
Balear d'Afers Socials, no pot dir, ha de retirar el que ha dit
que no hi havia cap acte del Govern. I, per tant, hi havia un
representant del Govern a aquest efecte. El que jo li he dit
simplement li ho torn a repetir, i vostè m'ha de contestar,
escolti, vostè que diu que és tan idealista, veu aquell
espectacle, veu que hi ha unes televisions que tenen la
consigna de no treure ningú del Govern, s'empegueix i se'n
va a la consellera i li diu a l'orella, "no hi estic d'acord",
però no li diu res més. No li diu res més, no fa res més. 
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Diu vostè que aquest regidor, aquest regidor va ser
trànsfuga, aquest regidor de Vilafranca va donar en un acte de
transfuguisme la batllia al Partit Socialista de Mallorca. Si
vostè ha de tirar qualsevol pedra, l'ha de tirar, com ha fet, al
jutjat. Jo li record que el Partit Socialista de Mallorca a un
moment determinat va veure que això de presentar denúncies
al jutjat era un tema rendible, perquè a Esquerra Unida (...)
molta rendibilitat, i els seus misser es va apuntar a una
demanda contra en aquell moment el govern, el president
Cañellas i el partit. El PSM, jo m'ho imagin, el misser del PSM,
ja es devia veure que es faria famós, perquè els missers en
aquests casos es fan famosos, però què va passar?, va resultar
que el jutge no va acceptar la denúncia i amb recurs, que també
vostès varen interposar, el jutge, distint i el mateix fiscal, varen
rebutjar la seva denúncia. Si vostè ha de tirar pedres, les tiri on
les ha de tirar, als jutjats, però no vulgui fer sentències,
condemnes que quedin enlaire sense justificar i sense
demostrar. I li vull repetir, vostè no ha estat capaç de fer res
més contra aquest regidor de l'Ajuntament de Vilafranca,
condemnat per estafa, més que dir, "l'hauríem de treure".
Escolti, el Sr. Gabriel Cañellas, el dia, el primer dia, va deixar
de ser president del Govern i president de la Comunitat
Autònoma, cosa, insistesc, cosa que no han fet altres i que és el
fet i és la realitat constatable. Va renunciar als seus càrrecs, pel
que sigui, però hi va renunciar. Aquest regidor del PSM,
condemnat per estafa, continua en aquest ajuntament.

Sr. Sampol, vostè diu que en el tema de la ITV no és que no
hagin resolt la sentència, el que han resolt és que hi ha uns
milionets de pessetes que han guanyat. Escolti, Sr. Sampol,
aquí hi ha una sentència, vostès han de complir la sentència, el
jutjat ja els va demanar per què no complien la sentència de la
ITV, i ara resulta que vostè diu que guanya uns milionets,
escolti, vostès proposen indemnitzar aquesta empresa amb 352
milions de pessetes, per tant, amb aquests 352 milions de
pessetes, que són molt més que aquests milionets que vostè diu
que s'estalvia, jo crec que pot rebaixar l'IAE del consell insular
a la meitat, per exemple, és una bona proposta i una bona
mesura.

I sobretot li vull fer esment en el tema de la bandera. Miri,
Sr. Sampol, l'únic que li deman és que no tergiversi la meva
posició i la meva situació, jo li deman, li deman de ver amb tot
el respecte, l'únic que he dit és que vostès proposen modificar
la bandera de les Illes Balears, proposen modificar-la, vostè que
és un demòcrata ha d'acceptar que jo estigui en contra,
representant el meu partit i els meus electors, de modificar
aquesta bandera perquè crec que és la nostra, vostè no pot dir
que per això jo vaig contra els catalans i que jo no vull els
catalans i que som un anticatalanista, vostè em diu tot això,
vostè, com a bon demòcrata, ha d'acceptar la crítica, m'ha de
donar dret a mi a poder expressar el nostre punt de vista. La
mateixa relació que vol vostè amb els països aquests que vostè
diu, de València, de Catalunya, d'Andorra, el que sigui, la vull
jo, i la tenim i ho demostram. Jo vull que els nostres escriptors
puguin escriure en aquesta llengua, vull que tots els nostres
artistes puguin tenir el que pugui aportar aquesta cultura, però
el que és clar és que vostè no em pot acusar a mi, per això, de
no voler ni Catalunya ni el que representa. No, no, l'únic que li
dic és que els seus joves fan una sèrie d'afirmacions a unes
pàgines de l'Internet que li he mostrat, que estic convençut que
vostè no hi està d'acord, una sèrie de pàgines on defensen la
independència, els Països Catalans, i jo crec que la bona
relació, absoluta amb els països de Catalunya i de València,
però cadascú a casa seva, cadascú a casa seva, tenim les Illes
Balears i hem de defensar les Illes Balears. I l'únic que li deman
és que si això que diuen la gent del PSM, la independència, el
marxisme, els Països Catalans, la imposició d'una única llengua
oficial, que jo estic convinçut que vostè no hi està d'acord, que
vostè pugi aquí i digui que no hi està d'acord, perquè ens
ajudarà a tots, ens ajudarà a tots, ens ajudarà a evitar
radicalismes, a evitar postures enfrontades. I l'únic que li deman

és que vostè accepti que jo no vulgui canviar aquesta
bandera, sí estic disposat, vostè diu que jo, aquí no ho he
dit, però que jo dic que vostè defensa interessos d'altres
comunitats, jo vaig fer la pregunta, però aquí no hi he dit,
fins i tot a retirar-ho, Sr. Sampol, no tenc cap intenció ...,
fins i tot a retirar-ho. Però li deman, d'acord, vostè no
defensa interessos d'altres comunitats autònomes, d'acord,
però li deman que tengui respecte perquè jo vulgui defensar
que cap partit polític no pugui canviar la bandera de les Illes
Balears, perquè és la meva bandera, li deman que el que el
Partit Popular defensa en matèria de llengua existeix ja amb
un consens, l'Estatut d'Autonomia és un consens, la Llei de
normalització lingüística és un consens, qui és que ara vol
modificar i amb quina necessitat aquest consens?

Jo, què més voldria que poder convertir en una realitat
que tots els ciutadans d'aquestes illes parlassin la nostra
llengua i escriguessin la nostra llengua, mallorquí,
menorquí, eivissenc, formenterenc, les nostres modalitats
del català. Però escolti, ho feim a l'escola, nosaltres a
l'escola obligam als al•lots quan acaben la formació a saber
llegir i escriure les dues llengües. I per a la resta de la
població, què volem?, sé una cosa que no volem,
imposicions, cap ni una, ni d'una part ni de l'altra, cap ni
una, amb les mesures que vostè proposa, es produeixen
imposicions, i nosaltres creim que no és el camí, creim que
no és el camí correcte.

Vostè diu que defensa que els imposts quedin aquí.
Nosaltres ja hem aconseguit que molt dels imposts quedin
aquí, això són fets, nosaltres ja hem firmat un sistema de
finançament autonòmic que fa que no haguem de rebre res
de Madrid i que imposts que se n'anaven cap a Madrid
quedin aquí. 40 mil milions de pessetes en aquest
quinquenni. Això són fets, vostè exposa idealismes, però
això són realitats, i naturalment que jo vull el millor
finançament dels serveis públics per a aquesta comunitat
autònoma. Perquè vostè parla d'educació, bé, en primer lloc
dir-li que jo no he insultat a ningú ni vull insultar ningú,
sota cap concepte i en cap moment, Sr. Sampol, i ai ha estat
així, a més, li deman excuses perquè no era la meva intenció
ni mai ho ha estat. Acabam el tema aquest, crec que existeix
un consens en el tema de la llengua, crec que hem de fer que
sense imposicions, sense cap tipus d'imposicions, amb el
respecte a tothom, puguem aconseguir els objectius que ens
hem marcat de defensa de la nostra llengua, que és ver que
està en inferioritat de condicions, però hem de defensar la
nostra llengua sense imposicions i sense obligacions que
puguin provocar enfrontaments dins la nostra societat.
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I, per acabar i ser breu, com he promès al president, la
despesa, vostè em treu una altra vegada la despesa mitjana per
alumne, i jo li torn a repetir, em mescla educació concertada
amb educació pública, si l'educació concertada que costa manco
a una comunitat autònoma o a una altra canvia, el cost és
diferent, no sé si m'explic. Vostè ha de comparar ensenyament
públic amb ensenyament públic, ensenyament concertat amb
ensenyament concertat, perquè si no ho fa, enganya, llegeix
unes estadístiques que són falses. Li vull recordar també al Sr.
Sampol que tenim un sistema de finançament autonòmic que
corregeix, d'això se n'ha oblidat, i jo m'he oblidat d'esmentar-ho
al llarg del dia, corregeix el finançament perquè hem establert
uns mòduls on no podem passar d'uns marges d'un 10% amunt
i avall de finançament. Aquest finançament que nosaltres ara
tenim per a educació, teníem 35.000 milions, en tendrem
41.000, a més, s'haurà d'anar corregint segons l'evolució de la
mitjana del finançament de les comunitats autònomes.

Les escoles d'idiomes sempre cometen el mateix error, clar,
vostè només pensa en Mallorca, Illes Balears, n'hi ha tres
d'escoles d'idiomes, a Eivissa, a Mallorca, no em digui una, hi
ha escoles d'idiomes a les altres illes.

El tema d'urbanitzacions i camps de golf, són, jo crec que
per acabar, una qüestió que en aquest moment vostè, com molt
bé ha dit, té responsabilitat al consell insular, i que nosaltres
estam absolutament en contra dels projectes aberrants, nosaltres
creim que els camps de golf no són dolents per naturalesa, hi ha
camps de golf que són un projecte aberrant, però hi ha camps
de golf a determinats llocs que són un bé per l'estacionalitat, pel
turisme d'hivern, per la creació de riquesa, per la preservació de
la naturalesa, i crec que no podem fer plantejaments tan radicals
en qüestions tan importants.

De totes maneres, una vegada més, moltes gràcies, Sr.
Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, jo crec que aquest debat ha estat allargat d'una
manera innecessària, d'una manera pot lleial i, per tant, deman
que aquest debat s'ajorni a demà matí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vostè sap perfectament que l'ordre del dia ha
estat fixat, tots vostès el tenen, hi ha un primer dia de debat que
és el discurs del president, un segon dia que es posa i es fixa
l'hora de començar el segon debat fins que acabin les
intervencions de tots els grups parlamentaris, i un tercer dia que
també es fixa l'hora per al debat de les resolucions. Té vostè la
paraula, Sr. Crespí.
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