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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Les
eleccions del propassat 13 de juny han dibuixat un nou mapa
polític més plural, els perfils del qual es conformen en torn a una
majoria progressista i nacionalista.

Amb el seu vot, una majoria de ciutadans i ciutadanes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, han mostrat el desig de
fer possible un canvi polític. Canvi polític que, per altra banda,
era inevitable, si atenem a la trajectòria dels successius governs
populars des que, en el 1983, l’aleshores AP, va formar el primer
govern de les Illes Balears, un govern que ja va néixer marcat per
l’oportunisme i els escàndols.

Oportunisme que ja començà en la tramitació de l’Estatut
d’Autonomia i que, ben aviat es va veure, hauria de mantenir-se
al llarg d’aquests setze anys. Oportunisme polític i discurs
demagògic que no s’han vist reflectits en l’acció de govern. Què
n’ha estat de les posicions descaradament oportunistes del Partit
Popular en temes tan importants des del punt de vista
institucional, com la Llei electoral, la paritat o la política dels
consell insulars?

Senyores diputades, senyors diputats, és ben cert allò de que
es pot tenir enganyat tothom durant un temps o que es poden
tenir enganyats uns pocs durant tot el temps, però no es pot tenir
enganyat tothom durant tot el temps.

Un canvi inevitable des del moment en què les Illes Balears
han estat notícia a l’exterior, sobretot pels escàndols que els seus
governants han protagonitzat: Zeus i Torcal, Bon Sosec, túnel de
Sóller, cas Calvià són exponents d’una pràctica política que
necessàriament havia de tenir conseqüències.

I precisament tres presidents de govern en una sola legislatura
no són una casualitat, i no n’hi ha precedents ni a Espanya ni
arreu d’Europa. I són, a més, l’expressió d’un projecte esgotat en
si mateix, consumit pel seu propi joc d’interessos enfrontats i
basat en el clientelisme i la patrimonialització del poder.

Un projecte esgotat per la perversió i l’ús que s'ha fet de les
majories parlamentàries per controlar altres poders públics, com
el Poder Judicial; per practicar un clientelisme descarat com el
que s’ha produït en matèria d’associacionisme, o per utilitzar el
control de determinats poders econòmics per intentar comprar
voluntats amb l’objectiu de consolidar majories polítiques,
pervertint així els mecanismes inversors en funció de les
necessitats electorals i no de la realitat i les necessitats dels
ciutadans.

Un canvi inevitable pel talant, l’actitud en la forma de
governar, la manca de transparència en l’acció de govern, és
cert que, en democràcia, les formes també són importants i
no es pot governar durant tants anys d’esquena als ciutadans
i practicant unes polítiques que perjudiquen els interessos
d’una àmplia majoria, que n’és conscient i veu hipotecat el
seu futur i la seva qualitat de vida.

Un canvi inevitable, quan els ciutadans han pres
consciència que fins i tot s’ha intentat manipular la voluntat
popular mitjançant la utilització partidista del cens electoral,
cas de Formentera, precisament a Formentera, allà on més
rendible era una petita manipulació d'uns pocs vots. El
resultat de Formentera, ens dubte, una victòria de la llibertat
i la democràcia, de la política en majúscules, en front de la
miserable actitud de la dreta.

La circumstància de l’actual derrota de la dreta ve
propiciada per un model de gestió pública que, per més que
ha intentat disfressar-lo, el Partit Popular no ha aconseguit
abandonar. Record l'anècdota del comentari de la dona del
Sr. Churchill quan, després d'haver guanyat la II Guerra
Mundial, va perdre les eleccions generals; segurament per
consolar-lo, la dona li deia: "potser aquests resultats siguin
una benedicció de Déu, encara que, això sí, dissimulada
amb designis ocults". El Sr. Churchill que, com saben, era
molt creient, però un gran pragmàtic, va contestar: "sí, el
que és clar és que està molt ben dissimulada".

Per tant, aquests resultats, aquesta derrota infringida a
una manera de fer política, jo crec que no sé si és una
benedicció de Déu o no, això, en tot cas, ho deixarem a la
consciència de cadascú, el que sí és cert és que és la
voluntat majoritària dels ciutadans, una voluntat que es
manifesta clarament també amb uns designis o amb uns
propòsits i que són una ampla voluntat de canvi. Voluntat
que, per cert, no ha pogut tòrcer ni tan sols les promeses
irresponsables d'inversions milionàries, pervertint així, per
interès partidista, la gestió del pressupost públic de l'Estat.

Ara, el principal repte de la nova majoria, és acabar amb
aquestes pràctiques i regenerar la idea de democràcia,
aplicant amb transparència i participació els eixos
programàtics que el candidat a la Presidència del Govern
exposà en el seu discurs. Això, sens dubte, comportarà un
esforç i un treball afegit de diàleg, de consens per
cohesionar aquesta realitat progressista, plural i complexa
que els ciutadans han volgut i que indubtablement és una
realitat profundament instal•lada a la dinàmica societat
actual de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Capacitat de diàleg i de consens que el candidat a la
Presidència ha demostrat tenir de forma sobradament
contrastada i que l’avalen per assumir la responsabilitat que
els ciutadans amb el seu vot li encomanaren.
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Al Grup Parlamentari Socialista li correspon i vol assumir
plenament la responsabilitat de ser columna vertebral d’aquesta
nova majoria que pretén des del diàleg i amb una actitud oberta
no tancar els ulls a les noves realitats per incorporar-les al seu
programa polític. Les preocupacions mediambientals, la
solidaritat, l’eficàcia i la transparència, no són una simple
declaració de principis sinó que com ja formen part del discurs
del candidat a la investidura, aquestes preocupacions són ja un
compromís que el Grup Parlamentari Socialista es compromet a
impulsar des del Govern de les Illes Balears.

Els socialistes hem propiciat i participat de forma notable en
la creació d’aquesta nova majoria, establint pactes preelectorals
de progrés a Eivissa i a Formentera i propiciant acords amb
generositat i sacrificant a vegades posicions de poder a les quals
per representació ciutadana teníem dret.

Ara, volem des del diàleg i l’acord polític generar a les Illes
una nova situació capaç d’il•lusionar els joves, d’oferir seguretat
i solidaritat als majors i de donar suport a tots aquells que des de
la il•lusió i els risc impulsen projectes que contribueixen a una
societat més dinàmica i rica a la qual hi trobin el benestar tots els
que hi participen.

Volem una societat de progrés i benestar on aquests termes
no es contemplin només des del creixement econòmic sinó que
tenguin altres paràmetres com l’estabilitat laboral, les rentes
salarials, les pensions, la qualitat dels serveis educatius, dels
serveis públics i la qualitat de vida de tots els qui vivim i
treballam a la nostra comunitat.

Per tot això, els socialistes volem donar tot el suport a
l’ample catàleg de propostes programàtiques que va exposar el
candidat i que tenen com a finalitat assumir un major nivell de
competències, abordar les reformes estructurals i traspàs de
competències als consells insulars, fer possible un model
d’ordenació territorial sobre el qual poder assentar una economia
estable i duradora, que generi benestar de forma sostenible i que
garanteixi la cohesió econòmica i social mitjançant el
desenvolupament d’un model econòmic que contempli la nostra
singular realitat productiva pel que fa a especialització
econòmica, temps i forma de produir.

En matèria d’autogovern, volem destacar la voluntat i el
compromís del candidat a assumir el nivell de competències
equiparables al de les comunitats denominades històriques, i
l’exigència de desenvolupament de la Llei de règim especial per
a les Illes Balears i la participació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears als programes de la Unió Europea.

La limitació del desenvolupament urbà i una ordenació eficaç
del territori per al desenvolupament d’un model econòmic
sostenible, són mesures de sentit comú compartides actualment
per una àmplia majoria de ciutadans. No podem mantenir un
model que s’autodestrueix. El principal patrimoni col•lectiu, el
nostre grau de riquesa te el seu origen en la natura. Els
progressistes de les Illes Balears han estat pioners en la
preservació del medi natural. Lleis com la Llei d'espais naturals,
la reserva natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, la
protecció de es Trenc, el parc nacional de Cabrera, entre d'altres,
són una realitat a pesar dels esforços de la dreta representada pel
Partit Popular per impedir-lo.

El programa presentat pel candidat, i compartit pel
conjunt de forces progressistes i nacionalistes, és una passa
més en la direcció correcta de més protecció. També és un
programa capdavanter a Espanya de les tendències que
apareixen als països centroeuropeus. El rigor mediambiental
forma part d’un compromís intergeneracional que els
progressistes assumim com a part de la nostra raó de ser i
estar a les institucions.

El model socioeconòmic contempla una modernització
de tot l’aparell productiu. Però a diferència de la dreta no
contemplam el benefici tan sols en termes monetaris.
L’economia ha de crear benestar i qualitat de vida als que la
protagonitzen. Per això volem donar suport als empresaris
emprenedors, però desitjam una millor distribució dels
beneficis. Propiciarem el diàleg i l’adopció de mesures
estructurals quan s’arribi a acords per fer una societat més
justa i millorar les rendes directes i diferides dels assalariats.

Després de les promeses maximalistes de l’aleshores
Aliança Popular, l’any 1983, sobre el paper dels consells
insulars com a administracions més properes als ciutadans
de cadascuna de les Illes, el resultat de setze anys de Govern
del PP no pot esser més pobre: els consells insulars
gestionen quatre de cada cent pessetes que maneja la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Com tantes
vegades s’ha esdevingut al llarg dels darrers setze anys, la
realitat no encaixa amb els encesos discursos del Partit
Popular.

Ha arribat l’hora, per tant, d’abordar amb rigor i amb
seriositat com organitzar les competències de la nostra
comunitat autònoma, perquè les institucions puguin servir
millor els ciutadans de cadascuna de les Illes. La proposta
del candidat a la investidura encara en problema des de la
voluntat política de realitzar una forta descentralització, a la
vegada que es racionalitza el marc institucional.

Però permetin-me, senyores i senyors diputats, que
m’entretengui especialment en els objectius i compromisos
de regeneració democràtica exposats pel candidat. Diu
també Maquiavel, a més de les paraules
descontextualitzades que solen posar-se com a exemple de
govern pervers i oportunista, diu Maquiavel que “en un
govern ben constituït les lleis s’ordenen segons el bé públic
i no segons les ambicions d’uns pocs”. Podríem posar molts
d’exemples que evidencien que a la nostra comunitat
autònoma hem fet el camí invers. Per tant, no partim de
zero. No és que estigui tot per fer, que hi està, és que, a més,
s’han de refer moltes coses: s’han de revisar estructures,
s’han de corregir vicis; per això, volem remarcar
especialment el compromís del candidat, el compromís de
transparència en la gestió, d’instrumentar mecanismes per
garantir el correcte i exemplar funcionament de
l’administració i que en siguin principis inamobibles
l’interès general l’objectivitat i la igualtat d’oportunitats.
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Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són terra abonada
per a noves idees i iniciatives i requereixen de canvis estructurals
i profunds. Per això, el nou govern que ha de formar el candidat
no volem que sigui un fi en si mateix sinó que sigui l’instrument
un vehicle perquè els ciutadans puguin veure realitzades les
seves esperances i anhels de canvi.

Per acomplir aquests compromisos i realitzar aquest projecte
el Grup Parlamentari Socialista es compromet a fet tots els
esforços necessaris i serà un soci lleial dels grups que avui
composam aquesta majoria de progrés i nacionalista. Estam
convençuts que tots els grups que avui donarem suport al
candidat compartim aquests desitjos i treballarem per fer-ho una
realitat.

Per tant, senyor president, senyores diputades, senyors
diputats, per als socialistes, com deia el filòsof xinès Lao-Tsé,
avui feim la primera passa d’un llarg viatge, perquè tot viatge,
per molt llarg que sigui, comença per una primera passa, i
anunciam que votarem el candidat, no solament per raons òbvies,
sinó perquè ens identificam plenament amb els principis
programàtics exposats que són fruit del consens i l’acord amb
una àmplia majoria parlamentària, però que els socialistes
compartim i feim nostra i també perquè hem dit que volem ser
companys de viatge d’aquesta majoria que es proposa regenerar
l’acció política des del diàleg, des del consens i des de l’acord
i creim que el candidat ha demostrat no només capacitat, sinó
que ha donat sobrades mostres i garanties de tenir aquesta
voluntat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el candidat a la
Presidència del Govern, Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull aprofitar
aquest torn d'intervenció per agrair les paraules dels diputats Sr.
Santiago Ferrer, Sr. Buades, Sr. Grosske, Sra. Munar, Sr. Sampol
i Sr. Tur, que, tots ells, han manifestat el seu suport al nou
govern de progrés que estaré honrat a presidir quan aquesta
cambra m'atorgui la seva confiança.

Dir al diputat Sr. Santiago Ferrer que el govern, el nou govern
tendrà ben en compte la situació de Formentera i tot allò que
significa la triple insularitat que pateix i que, per tant, amb
aquesta qüestió, hi haurà una dedicació molt especial.

En relació amb el diputat Sr. Buades, jo ahir ja deia que
el medi ambient havia de ser política de polítiques, que a
partir d'ara tots els projectes del govern, a més d'analitzar el
costs econòmics, també hauran de tenir molt en compte els
costs mediambientals. I estic convençut que amb aquesta
idea, com deia ahir, ja no només hi combreguen minories,
estic convençut que encara que qualcú hagi volgut espantar-
nos, també l'empresariat d'aquestes illes està per aquest
tema. L'empresariat del món turístic vol que tenguem molt
més respecte per als temes mediambientals, vol que
tenguem molt més respecte per tot allò que significa
ordenació del territori, perquè, si no el tenim, podem fer
malbé la principal activitat industrial, econòmica, d'aquestes
illes.

Estic convençut que per a Els Verds és un repte molt
important haver entrat dins aquesta majoria i haver firmat
aquest pacte, però també estic convençut que pel camí que
hem recorregut fins ara, del diàleg i del consens, entre totes
les forces polítiques que conformam aquest pacte, trobarem
els equilibris oportuns i, per tant, avançarem de forma molt
important, amb un major respecte en els temes
mediambientals i d'ordenació del territori.

A la diputada Sra. Maria Antònia Munar, li he de
reconèixer que efectivament ahir jo no vaig parlar molt dels
ajuntaments, i els ajuntaments són els germans, els germans
pobres en relació amb la finançació estatal, i per això, em
sembla molt important la idea, tan important com que en els
nostres programes, a molts dels programes dels distints
partits polítics que ens presentàrem en aquestes eleccions,
hi figurava allò de posar en marxa un fons de compensació.
Un fons de compensació perquè precisament els
ajuntaments tenguin doblers, tenguin mitjans per poder fer
front a les seves prioritats, perquè puguin triar quines són
les seves prioritats i fugir de plans dirigistes com el Pla
Mirall que va posar o ha posat l'administració anterior.

Per altra banda, dir que en el pacte de govern, en el pacte
firmat per les forces progressistes i nacionalistes, queda ben
clar quin ha de ser el paper dels consells insulars, els
consells insulars han de ser el govern de cada illa i, per això,
haurem de millorar la seva finançació, haurem d'aclarir les
competències i donar-los més competències i haurem de
donar-los també capacitat normativa. Hem patit, durant
aquesta darrera legislatura, no poder donar solució a
problemes importants de l'illa de Mallorca, precisament per
la manca de tenir aquesta capacitat normativa.

Al Sr. Grosske, al diputat Sr. Grosske, dir-li que.
efectivament, tots hi haurem de posar molta responsabilitat,
que aquest és un govern plural, però que ha de tenir una
unitat d'acció, i que li vull agrair que avui aquí hagi dit allò
que haurem d'actuar amb prudència i amb responsabilitat,
perquè estic convençut que en una de les qüestions en què
ell està més preocupat, que és tot el relacionat amb la
cohesió social, aquí, en aquest tema, hi farà falta la
prudència i la responsabilitat, la prudència i la
responsabilitat de poder seure a una mateixa taula a
treballadors i a empresaris, a aquests empresaris als quals
em referia ahir, empresaris preocupats pel medi ambient,
preocupats per la formació, preocupats per tenir un projecte
a llarg termini, que estan preocupats, i per això
reinverteixen part del seu guany dins l'empresa, preocupats
per la investigació. Treballadors que l'únic que volen és
tenir una posició digna. Estic convençut que amb aquesta
prudència i amb aquesta responsabilitat, i amb els nous
instruments que es crearan des del Govern, Consell
Econòmic i Social i d'altres instruments necessaris, podrem
vèncer totes aquestes qüestions, podrem fer que aquí,
aquesta bonança econòmica que hi ha a la comunitat
autònoma, sigui una bonança on hi participi tothom.
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En relació amb el Sr. Sampol, dir-li que estic convençut que
hi haurà dificultats en el nou govern i que una de les dificultats
serà ampliar el nostre sostre competencial, estic convençut que
això serà difícil, però li vull deixar ben clar, tal i com està en el
pacte, que tots, tots, sense exclusions, tots els altres firmants
d'aquest pacte estam també al seu costat i amb el mateix
pensament que ell ha expressat avui aquí. Si tenim dificultats
perquè a Madrid no ens entenen, usarem totes les arts que siguin
necessàries perquè ens entenguin, i creim que hem de continuar,
crec que hem de continuar fent feina per impulsar temes tan
importants com és canviar el sistema de finançament i, per tant,
que no es basi només en l'IRPF, sinó amb altres tipus d'imposts,
però també en altres qüestions també molt importants, que el
Senat, per exemple, sigui una vertadera cambra territorial on les
comunitats autònomes hi tenguin una veu ben forta i ben clara.

Totes les intervencions han posat nous fonaments a la ja
sòlida base d'aquest govern que situarà les Illes Balears dins el
tercer mil•lenni. En el discurs d'ahir vaig posar especial esment
en la pluralitat de la nova majoria parlamentària. Avui vull posar
èmfasi en un altre concepte que crec que és indispensable, i el Sr.
Grosske en parlava, la responsabilitat. L'ètica d'un polític ha de
venir dels principis, dels principis que té, però també, i sobretot,
de la responsabilitat de les seves actuacions i especialment de les
seves actuacions de govern. La responsabilitat és inherent a la
condició de govern, però en el cas de la nova majoria de progrés,
es veu multiplicada per un compromís de canvi, per un
compromís que hem contret amb els electors i per la pròpia
magnitud d'aquest canvi.

En qualsevol cas, vull posar de relleu que en aquest
parlament, el meu compromís personal de defensar dels
interessos generals d'aquestes illes, per damunt qualsevol altra
consideració, compromís que vull fer extensiu a tota la nova
majoria de progrés. I propòs que aquesta responsabilitat vagi més
enllà, que sigui compartida, que no quedi purament i simplement
dins l'àmbit dels administradors. Propòs que la ciutadania canviï
l'esperit de creador pel de responsable, i pens que la participació
que hem promès ho farà possible.

Creguin-me, augmentant el format de la responsabilitat
col•lectiva, el país, aquest país nostre, encara avançarà més
i més depressa. L'avanç autonòmic no ha d'estar contingut
exclusivament en uns textos legals publicats als butlletins
oficials, l'avanç en l'autogovern s'ha de viure en cada
moment de la vida quotidiana amb aprofundiment
democràtic. La democràcia de la vida quotidiana garanteix
la qualitat de vida, projecta l'individu cap al seu entorn,
iguala l'home i la dona, defensa el consumidor dels abusos,
potencia l'acció autònoma i alternativa dels moviments
socials i proporciona la confiança social. I perquè la nostra
acció de govern assoleixi aquests objectius de la democràcia
quotidiana, deman i oferesc responsabilitat, deman i oferesc
lleialtat, deman i oferesc una acció unitària de govern en els
compromisos del nostre programa.

Posaré en marxa tots els instruments a l'abast per
assegurar la cooperació i la coordinació horitzontal entre els
distints departaments del Govern, un dels engranatges seran
les comissions delegades de govern, que reuniran els
consellers amb competències directes o indirectes sobre un
àmbit comú, hi haurà una comissió delegada pel que fa al
turisme i també n'hi haurà per altres contextos que hagin de
menester una actuació global. Farem un debat parlamentari
anual entorn als consells insulars, debatrem la lletra grossa,
però també la petita, per tal de detectar i trobar solucions als
problemes, a tots els problemes més immediats dels
ciutadans. El nou govern farà que la pluralitat i l'eficàcia
vagin sempre plegades amb les seves actuacions i
iniciatives.

Però vull aprofitar també aquesta intervenció, per tractar
un altre tema que per a mi és cabdal i que en el discurs
d'ahir, per la necessitat de síntesi, només en vaig poder fer
dues pinzellades. Em vull referir a la projecció exterior de
les Illes Balears. Les nostres illes són evidentment europees,
i el nostre paper a Europa és fonamental. Però
paral•lelament, i sobretot, són mediterrànies en el més
ample sentit de la idea. Estam en el mateix bessó de la
Mediterrània, i entenc que la conca mediterrània ha de tenir
un procés interrelacionat, no tan sols en l'àmbit
geoestratègic, sinó també econòmic i, per damunt de tot,
social i humà. En realitat la Mediterrània és un espai
geogràfic delimitat i una unitat física que comprèn tot un
ventall de diversitat, de cultures i de civilitzacions. La
projecció cap al segle XXI fa de les voreres mediterrànies
una zona particularment dinàmica i fluïda. En els propers
anys s'hauran de prendre decisions transcendentals en
àmbits essencials que condicionaran el nostre futur de
manera determinant.
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Però avui la Mediterrània té una evident perspectiva de
desequilibri. En una projecció a 20 anys, el Pla Blau de la
Unesco preveu que la vorera sud mediterrània, els països del
nord d'Àfrica principalment, multiplicaran per quatre la població
de la vorera nord, l'europea. Però els països del nord de la
Mediterrània acumularan una renda quatre vegades superior.
Aquesta situació de clar desequilibri no permet descartar cap
tipus d'esdeveniment, ni tan sols els importants fluxos migratoris
podran evitar una difícil situació. L'encara poc estable situació
dels Balcans no fa més que enterbolir les perspectives en altres
àmbits.

Sembla per tant evident la necessitat de convocar les dues
voreres mediterrànies a un lloc d'encontre, a un espai comú
d'idees i de diàleg. Aquesta oportunitat de coneixement mutu té
una talaia perfectament adequada: les Illes Balears. Les Illes
Balears gaudeixen de totes les capacitats, potencialitats i
ingredients necessaris per tenir un paper de lloc d'encontre
social, polític i econòmic de tota aquesta àrea. I aquest paper no
ha de tenir només un component administrativista i organitzatiu;
ha d'anar molt més enllà. Des d'aquí hauríem de forjar una taula
d'estudi i de diàleg, de la qual emanassin propostes globals de
signe progressista, que emmarcassin la situació mediterrània de
futur pels camins de la pau, del benestar, de la solidaritat, de
l'avanç cultural a la pluralitat, i una fervorosa defensa per al
respecte al medi ambient.

Senyores i senyors diputats, el nou Govern s'ha d'aprofitar no
tan sols de la situació estratègica de les nostres illes dins la
Mediterrània, sinó també de la projecció exterior dels seus
avantatges socials i econòmics. Tenim una economia sòlida i
oberta, tenim unes empreses amb forta vocació internacional,
som experts en desenvolupament turístic, tenim uns treballadors
i uns professionals altament qualificats en certs àmbits, tenim
una nodrida xarxa de comunicació aèria, i de tot això n'hem de
treure un avantatge. Hi ha un perill que ens pot afectar, hi ha una
tendència emergent que vol situar l'eix europeu cap a l'est, cap
als anomenats països de l'est, i això, ho hauríem d'equilibrar
reforçant precisament l'eix mediterrani, amb una postura clara en
aquest sentit, cercant socis en els països propers de la conca
mediterrània, no tan sols a Barcelona i València, sinó també al
sud de França i Itàlia. El nou Govern estarà vigilant a l'hora de
cercar el protagonisme de les nostres illes en el context
internacional.

I per acabar aquesta intervenció permetin-me, senyores i
senyors diputats, una reflexió global sobre el nostre país. Un país
es perfila sempre com un projecte col•lectiu, amb la voluntat
d'aprofundir en unes quantes idees bàsiques que confirmin la
convivència, el caràcter i la prioritat de les coses que s'han de
menester fer. Un país és una passió compartida, un lloc per viure
i conviure, un àmbit de llibertat, un àmbit en el qual es pugui
desenvolupar la personalitat d'una societat, la seva llengua i la
seva cultura sense complexos ni inhibicions, lliurement, amb
aquest gran amor que expressava Rosselló Porcel, quan en plena
guerra civil lligava tota la seva vida al país, i cit textualment,
"com és la nit les flames a la fosca". Tornam a viure temps
d'il•lusió i d'esperança, tenim els elements bàsics per recobrar la
confiança en les nostres pròpies forces. La societat mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterenca, ha recobrat la fe en el
futur. Sabem que a partir d'ara mateix no hi ha impossibles, que
tot depèn dels nostres esforços, de la nostra feina, de les nostres
idees i del nostre projecte de país. Tenim un projecte de país
possible, gens llunyà, al qual podem arribar si ens mantenim
fidels a l'esperit d'aquest nou temps. Però per això hem de
mantenir la unitat, i aconseguir que la gestió tradueixi en realitat
el programa de govern que vaig exposar ahir.

Vull convidar tots els que en aquesta cambra donaran suport
al Govern, i els que no el donaran; el que varen votar la
majoria de progrés i els que varen votar altres opcions, vos
vull convidar tots a integrar-vos en la recerca d'aquesta nova
societat aixecada sobre el nostre vell país, renovat pel somni
i l'esperança, per l'estima i per la dedicació. Moltes de
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabada la contestació del Sr.
candidat a la Presidència, si qualque grup parlamentari dels
que han intervengut abans volen fer ús del dret de rèplica.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista té
la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Utilitz aquest torn de paraula per reiterar el
suport exprés a la investidura del Sr. Francesc Antich des
del Pacte Progressista d'Eivissa. Avui amb aquest nou
govern, amb aquest futur govern, estam enfortint la
democràcia. L'alternança i el canvi són la base de tota
democràcia, a més que garanteix la seva salut i la reforcen.
El canvi s'ha de traduir en la renovació de les institucions i
de les polítiques, però també s'ha de traduir en la renovació
de les persones, en la renovació dels governants, incorporant
noves sensibilitats d'igualtat activa a la política i al govern.
Aquest programa de govern amb el pacte de progrés
afavoreix la renovació garanteix la renovació, afavorint que
el canvi a les institucions rompi la idea privada i partidista
amb què han estat governades fins ara les Illes Balears,
perquè el pacte de progrés fa la democràcia més forta, els
progressistes de les Illes li donam suport.

El programa de govern presentat pel candidat a la
Presidència, Sr. Antich, recull en gran mesura les propostes
defensades des del Pacte Progressista d'Eivissa perquè el
canvi en el conjunt de les Balears fos possible. Vull recordar
a més que des de les illes Pitiüses l'acord de les forces
progressistes i nacionalistes ha tingut caràcter preelectoral,
presentant-se sota un mateix programa i sota una mateixa
candidatura. Això, entre d'altres coses, demostra el gran
desig de canvi d'una majoria de ciutadans i ciutadanes.
Aquest desig de canvi s'ha confirmat a les urnes, i no és
casualitat a més que a Eivissa cinc forces progressistes i
nacionalistes, cinc partits diferents com són PSOE, Els
Verds, Esquerra Unida, Entesa Nacionalista i Ecologista, i
Esquerra Republicana de Catalunya, i vull a més mencionar-
los a tots perquè, a pesar que aquestes dues darreres forces
no tenen una representació directa a aquesta cambra, sí
donen suport a aquesta candidatura progressista i al candidat
Sr. Antich. I deia que no és casualitat que tots acordàssim
una entesa i un programa de govern, tenint en compte que
probablement, o millor dit amb tota seguretat, Eivissa ha
estat el territori on s'ha patit amb més virulència una política
conservadora especialment insensible, quan no
declaradament enemiga, cap a tota una sèrie d'elements
determinants per al benestar i la qualitat de vida de totes les
persones. Però a més de totes les forces polítiques que
anteriorment he mencionat, el projecte s'ha obert a tothom,
donant la possibilitat de participar a totes aquelles persones
també independents que ens hem volgut implicar en aquest
govern progressista, independents, que no vol dir neutrals,
que hem apostat fort per aquest projecte molt més ampli i
molt més plural.
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Sr. Antich, he de dir també que coincidim totalment amb
vostè que la pluralitat és riquesa, i aquells que ho veuen com un
problema o com un punt d'inestabilitat, és perquè probablement
no creuen en el diàleg, i no creuen gaire que és possible trobar el
consens. Aquesta pluralitat està totalment representada i és més
representativa, la suma de diferents sensibilitats provoca un
diàleg necessari i multiplica els avantatges per a tota la
ciutadania en haver de buscar un consens permanent. Encara que
no es comparteixin sigles, sí es comparteixen algunes coses molt
més importants, com són els objectius i els projectes, perquè
existeix una vocació de govern per millorar el benestar d'una
majoria. Estam apostant efectivament per una unitat d'acció
basada en la pluralitat, i no per una unitat basada en la
homogeneïtat. Per això apostam per un pacte de progrés com a
fórmula de govern, d'un govern responsable, i per una pluralitat
molt més representada.

Coincidim i compartim també, Sr. Antich, els eixos que va
definir en un principi com a immaterials, i que va exposar en el
seu programa de govern ahir mateix: la regeneració de la vida
pública, aquesta és una necessitat imperiosa que passa per la
transparència en totes les actuacions i en la participació i
complicitat dels ciutadans. A partir d'ara estam segurs que la
crida sincera que feia a la ciutadania tendrà una resposta exitosa
en la mesura que es tenguin les portes de les institucions obertes
a tothom, com compartim també i coincidim en el model de país
en què es dóna el protagonisme principal a cadascuna de les Illes.
Així, la insularitat i les illes una per una són les protagonistes.
Els consells insulars han de ser els protagonistes i els
dinamitzadors polítics en cadascuna de les nostres illes, i
d'aquesta forma construir un model on tots i totes ens en sentim
partícips, d'aquest mateix projecte.

I parlant de consells insulars, vull fer menció especial, com
ja s'ha fet aquí, a la triple insularitat i la discriminació
històrica que ha patit l'illa de Formentera, i que s'ha de
contrarestar amb la possibilitat prevista a l'Estatut
d'Autonomia i també a la Llei de consells insulars, de
transferències de competències des del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera cap al propi Ajuntament de
Formentera. Només així realment la insularitat, les illes una
a una, com deia abans, seran les protagonistes.

I un altre dels punts als quals també des de les illes
Pitiüses sentim una especial sensibilitat és el model
territorial i la política mediambiental. Les Pitiüses són l'únic
territori de Balears on el Govern que hem tengut fins ara no
ha creat, per exemple, cap parc natural, i només cal veure
quina ha estat l'actitud de l'executiu en el tema de les
Salines; i per això ja dic que ens congratulam que en aquest
programa de govern presentat es recull la protecció
definitiva a través d'una llei autonòmica de les Salines
d'Eivissa i Formentera. Les manifestacions populars en
favor de la protecció del territori, exclamant "no més
destrucció", és un dels punts més comuns entre les illes, que
ens han de fer actuar decididament amb polítiques
proteccionistes del nostre entorn. 

Però no ha estat només la qüestió mediambiental la que
ha disparat les ànsies de canvi. Podríem esmentar-ne moltes
d'altres, i sí que voldria assenyalar quant, per exemple, a
benestar social,  que sent aquest un compromís de prioritat
d'aquest nou govern, hem de treballar perquè la riquesa
econòmica d'aquestes illes ens serveixi per donar cobertura
a aquells col•lectius més desfavorits, i no haguem de veure
cada any que l'exclusió social i la pobresa continuen sent un
referent a la majoria d'informes d'aquelles organitzacions
dedicades a combatre aquesta marginalitat. Aquest benestar
social és un element de cohesió, com ho és també
l'enfortiment de les nostres senyes d'identitat, del nostre
patrimoni lingüístic i del nostre patrimoni cultural. Aquestes
manifestacions culturals han de ser integradores dins una
població on la multiculturalitat és una realitat compatible
amb aquestes senyes d'identitat.

I finalment, ressaltar el que és el motor de la nostra
economia, el turisme, que també ha de ser compatible amb
aquests eixos anteriorment exposats: protecció
mediambiental, cohesió social i enfortiment d'aquestes
senyes d'identitat. El repte avui del nostre model turístic és
la desestacionalització, i especialment ho és a les illes
Pitiüses. Sr. Antich, aquests eixos són coincidents amb els
punts programàtics defensats també des de les nostres illes,
oferim des d'aquí la nostra implicació amb el seu projecte,
que és el nostre en el conjunt de les Illes Balears.
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I per acabar, mostrar el convenciment que aquest serà un
govern molt més eficaç. El pacte de progrés i la cultura de pacte
és la cultura present a la majoria de països europeus amb governs
progressistes, és la cultura de la governabilitat i de l'exercici de
la responsabilitat per treballar per tots els ciutadans. Els pactes
són el més natural en democràcia, i són el resultat d'un estil de
fer política basat en el diàleg per damunt de la confrontació, en
el respecte i no en la crispació, en l'interès general i en la
voluntat d'exercir la responsabilitat política de govern.

Per això no ens ha de fer por pactar, no ens ha de fer por
assumir la responsabilitat de governar des del pacte de progrés,
buscant el consens i el diàleg. El pacte de progrés també és un
repte que assumim perquè hi creim, i ho feim a més des del
convenciment que ens dóna saber que això és el que ha volgut la
majoria dels ciutadans, i que ens han donat el seu suport des de
l'inici d'aquest procés. Estam davant una continuïtat d'un procés
que, a més, a les illes Pitiüses va començar a l'any 1996, i
aquests projectes no neixen per anar en contra de ningú, sinó que
han nascut precisament amb una vocació de govern, perquè
volem treballar des de la responsabilitat i des del compromís pel
progrés de les Illes Balears. Llavors, ja a l'any 96, vàrem saber
canalitzar les il•lusions i les aspiracions de molta gent que es va
posar en aquest projecte, i estic segura a més que ara, amb aquest
nou govern del pacte de progrés no es defraudaran. Aquest, idò,
és un projecte de futur, perquè s'inicia una nova etapa, posam fi
a una etapa i n'iniciam una nova de cara a aquest segle XXI, una
nova etapa política a les Illes Balears, en què la majoria ens hi
sentirem representats. I aquesta il•lusió i empenta que ens ha
portat a aquests acords hauria de ser, i estic convençuda que serà
el motor que sustenti per molts anys aquestes polítiques, que la
realitat del dia a dia no ens faci oblidar quins han set els factors
que han provocat que les sumes es convertissin en
multiplicacions. 

Per tot això no només donam suport a la candidatura del Sr.
Francesc Antich, sinó que hi formam part, ens hi implicam, ens
hi sentim copartícips, som aliats i còmplices. I perquè aquesta és
una candidatura de ciutadans per als ciutadans. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l'Hble Sr. Jaume
Matas i Palou.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President del Parlament, senyores i senyors diputats, Sr.
Antich, candidat a president del Govern. En primer lloc vull
aprofitar l'ocasió també per felicitar tots els diputats i diputades
d'aquesta cambra que han resultat elegits, i naturalment donar la
benvinguda a tots aquells que ho fan per primera vegada. I
naturalment crec que és el moment, com vostès hauran pogut
observar al llarg d'aquestes hores que duim aquí, de començar
realment el debat d'avui. Després de totes aquestes intervencions
a favor, de tots aquests grups parlamentaris, fins i tot per duplicat
naturalment, ara començarem, si a vostès els pareix bé, realment
aquest debat d'investidura.

Abans d'explicar el sentit del vot del nostre grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, vull expressar-
li, Sr. Antich, el meu respecte personal. A més, naturalment,
li desig que si surt elegit en aquesta cambra pugui dur
endavant un govern que sigui útil, que sigui profitós per a la
nostra societat, per damunt de rivalitats polítiques, per
damunt de personalismes, ha d'existir l'interès perquè la
nostra terra, el nostre poble avanci, els nostres ciutadans
millorin i puguin accedir a majors quotes de benestar. Ahir,
Sr. Antich; he de dir ahir, perdoni que rectifiqui, perquè és
ahir i avui, perquè jo crec que acabam d'assistir a la lectura
del discurs que s'havia deixat probablement de llegir ahir;
per tant entre el seu discurs d'ahir i la part que ha llegit avui,
hem sentit i hem escoltat atentament la seva proposta; i com
es pot imaginar, votarem en contra de la seva investidura.

Però vull fer-li un parell de reflexions que expliquin
aquest vot negatiu, i que baix cap concepte implica que la
postura del Partit Popular en aquesta cambra sigui en el
futur una postura de crear obstacles ni de crear cap tipus
d'entrebanc a una bona opció de govern. Aquest debat, des
del nostre punt de vista, s'ha de plantejar com toca. Miri,
vostè, Sr. Antich, ha perdut les eleccions de dia 13 de juny,
i nosaltres, el Partit Popular, hem guanyat aquestes
eleccions. Així de clar.

(Aplaudiments)

A vostè el votaren pràcticament la meitat, no arriba, la
meitat dels ciutadans que varen votar el Partit Popular a les
Illes Balears. És cert que vostè i el seu partit tenen tot el dret
a formar un govern des del punt de vista aritmètic si
efectivament fan aquest pacte de govern, des del punt de
vista aritmètic i des del punt de vista legal. Però en política
no tot el que és legal és de rebut...

(Aplaudiments)

Pitjor encara: el programa que va anunciar vostè ahir, i
avui, és un programa que, com molt bé acaba de dir la Sra.
Pilar Costa aquí mateix, no es coneixia. El seu sí que es
coneixia. El programa de la Sra. Pilar Costa sí que es
coneixia quan els ciutadans varen anar a votar. El seu,
desafortunadament, no. Què hauria votat la gent de les Illes
Balears, per exemple si vostè els hagués dit que el seu
govern augmentaria en un 30% el nombre de conselleries,
per posar un exemple? Què hauria votat la societat si vostè
hagués dit a aquesta societat que amb aquest nou govern hi
hauria desenes de nous directors generals, amb un cost de
més de 9 milions de pessetes cadascun?

(Aplaudiments)
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Ha dit vostè a la societat que amb els nous càrrecs que vostè
anuncia, més les persones que són imprescindibles per al
funcionament d'aquests nous càrrecs, cotxes oficials, secretaris,
etcètera, el cost d'ampliació del Govern supera àmpliament els
1.200 milions de pessetes per a aquest mandat?

Els pactes que s'han signat són encara políticament més
incomprensibles, si veim que a Mallorca, on va funcionar el
darrer pacte d'esquerres, vostè no va obtenir ni un vot més, els
seus socis del Partit Socialista de Mallorca varen perdre prop de
3.000 vots, i el tercer soci va passar de gaudir de 38.000 vots
amb els Verds, a gairebé la meitat, sense arribar als 20.000.
L'esquerra de Mallorca en conjunt va caure més d'un 11%. I
naturalment l'explicació del pacte és la seva supervivència
política personal. El seu partit du 16 anys d'oposició, 16 anys
sense poder entrar en el Govern, perquè els ciutadans no ho
varen voler. Necessitaven com fos arribar al poder. Vostè i els
líders de l'esquerra si ara no entren al Govern haurien
d'enfrontar-se a una explicació interna d'uns resultats que encara
són més dolents que abans. Naturalment davant aquest panorama
el pacte s'havia de fer a qualsevol preu, costi el que costi. Per tant
lògicament aquest pacte s'accepta o es rebutja, però naturalment
no li podem demanar més explicacions perquè no té una altra
lògica. De fet, es va veure clarament aquest pecat original a la
pròpia negociació d'aquest pacte: en primer lloc, fora el Partit
Popular, després càrrecs, càrrecs per a tots; i finalment, quan ja
tot està arreglat, que no va ser aviat, a veure què podem dir del
programa, justament al contrari del que hauria de ser un pacte
com toca: primer un programa, primer uns punts d'acord, i
després trobar les persones. Però en aquest cas, com molts de
vostès recorden, i deia aquell company nostre, aquell insigne
Iñigo Cavero, es produeix el que ha estat sempre el problema
central de la política: hi ha més culs que cadires; i per això s'ha
ampliat el Govern fins a ocupar totes les cadires d'aquest govern,
totes les cadires d'aquest banc verd. I jo crec, perquè si sumen
són 13, fins a aquí; i jo crec que encara hem d'agrair a Unió
Mallorquina, hem d'agrair a la COP de Formentera i hem d'agrair
al Pacte d'Eivissa que no participin en el Govern, perquè si no,
encara haurien d'haver fet una ampliació del Parlament.

(Aplaudiments)

Nosaltres davant això, i li anuncii ara, farem una oposició
responsable, farem una oposició que no vol posar rodes a aquesta
autonomia, que tenguin entrebancs; vol facilitar les coses, vol
facilitar el futur i el benestar dels ciutadans d'aquesta terra.
Abans que l'èxit del seu govern, molt abans, està l'èxit de la
nostra terra i està el nostre futur.

Sr. Antich, el defecte típic i tradicional de l'esquerra, i dels
socialistes en particular, no solen ser els seus discursos. Vostès
-i en tenim exemples- a vegades parlen que pareix que parlen de
meravella; ho prometen tot, i ho fan de forma fantàstica. El
problema real, el que succeeix, és que diuen una cosa i sovint en
fan una altra. I aquí, a les Balears, que hem tengut poques
oportunitats fins ara, simplement li esmentaria el cas dels seus
municipis, a on han governat: discurs de protecció del medi
ambient, i ciment per tot: Calvià, Marratxí, Sant Lluís,
Ciutadella.

Vostè personalment no es mereix aquesta sospita que cau
sobre el seu partit, però el que passa és que fins ara el que hem
vist de les seves poquíssimes mesures que ha pogut

prendre, crec que comença per aquest camí, fa justament el
contrari, el contrari,
del que deia ahir i el contrari del que diu avui.

     Vostè, dins aquesta filosofia que defensa de nou estil,
ahir deia "restaurar la dignitat institucional", i  començam
bé restaurant la dignitat institucional.

Amb un exercici de cinisme, es proposa que les
comissions d'investigació en el Parlament es puguin
constituir amb el suport de la majoria absoluta d'aquesta
cambra o amb el de més de dos grups. Jo estic segur que si
nosaltres ens dividim en tres grups, rectificaran i diran que
amb més de tres grups, perquè, és clar, demanar comissions
d'investigació només per l'aprovació de la majoria absoluta
o de més de dos grups, que vol dir el mateix, francament,
crec que és un gran engany.

Jo crec que el millor seria dir que li sembla bé que el
sistema continuï com fins ara, però que no faci jocs de
paraules que suposen que, tanmateix, el que es farà és el que
vulgui la majoria d'aquest Parlament.

Segona passa per restaurar aquesta dignitat institucional:
es nomena un president provisional del Parlament,
conscients que es fa això. Perquè no es tracta que el pacte
hagi patit problemes posteriors al nomenament, sinó que
simplement ja es concep una presidència que és provisional,
amb el compromís de la dimissió, i tot per nomenar
president un diputat que no ha estat triat i que ho serà en els
pròxims dies.

L'Estatut d'Autonomia, que es va reformar fa poc, que
incorpora el criteri que el senador representant de
l'autonomia a Madrid haurà d'atendre el principi de
proporcionalitat del Parlament, amb aquesta modificació, a
la primera ocasió, pareix, hi insistesc, que el senador també
del partit polític que es proposarà serà del partit que té,
pràcticament, la representació més petita d'aquesta cambra.

Sr. Antich, proposa vostè restaurar la dignitat
institucional, i demà, o demà passat, excepte que els mitjans
de comunicació, que tot pot ser, ens n'hagin informat
malament, vostè nomenarà tres consellers, un vicepresident
i dos consellers que no podran ser executius, amb l'únic
propòsit de cessar-los d'aquí a uns dies i després tornar-los
a nomenar, perquè avui, legalment, aquí no és possible
nomenar més de deu consellers. Per respecte a les
institucions, tant els costa que aquests senyors puguin
esperar unes setmanes al seu nomenament?, si fins i tot pot
ser que encara no tenguin ni els llocs, ni els despatxos, ni els
cotxes oficials, ni les secretàries, ni la infraestructura; tanta
urgència hi ha? Després de setze anys, no ens podem
estudiar aquest nou espectacle simplement per esperar uns
dies. Si això vol dir recuperar la dignitat institucional,
malament començam.

Pensi, Sr. Antich, que si vostè no només no respecta,
sinó que, segons sembla, no es creu la seva declaració de
dignificar les institucions, fins i tot abans de formar Govern,
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malament començam. Poca credibilitat poden tenir les seves
paraules quan parla de transparència, de no "enxufisme".

I nosaltres, naturalment, li donarem un marge de confiança,
però li vull dir, Sr. Antich, que tots ens coneixem i que els
socialistes duen setze anys a les Illes Balears esperant a entrar en
el Govern. Sr. Antich, que tots ens coneixem, que vostès han
governat tretze anys Espanya, que vostès han governat
l'Ajuntament de Palma, que vostès governen Calvià, i aquest és
el seu exemple.

Sr. Antich, també respecte del nou estil, li vull dir dues coses:
ahir vostè va dir que aquest canvi de Govern era semblant, li
recordava o tenia paral•lelisme amb la transició democràtica a
Espanya. Jo crec que a les Balears fa més de vint anys que hi ha
un sistema, afortunadament, democràtic, obert, amb
imperfeccions, però, essencialment, lliure, i no perquè el seu
partit hagi tengut uns determinats resultats electorals, crec que
sigui presentable admetre determinades comparacions.

La segona afirmació, que no és seva, i que no vull que
representi el sentir de tots aquells que accedeixen al nou Govern,
és el recordatori de la Guerra Civil. La generació anterior a la
nostra, i més especialment la dels nostres padrins, han viscut una
confrontació que tots consideram tancada; dir qualque cosa més
que un recordatori de dades respecte a això és, almanco, una
expressió desafortunada.

La seva exposició del programa m'ha semblat plena de
mancances i silencis significatius, per dues bandes, per un costat,
perquè pareix que vostè es troba sense punt de sortida, que vostè
es troba amb una terra pràcticament en condicions miserables, i
per un altre, perquè no he sentit, o almanco no ho he sentit
clarament, compromisos que sí que havia fet abans i que no ha
expressat en el seu discurs.

Respecte del que vostè troba, entenc perfectament, no ho
compartesc, però entenc que no vulgui reconèixer la situació
actual, però també vostè entendrà que jo vulgui dedicar almanco
uns instants a deixar les coses clares.

Desestacionalització turística. Ens alegram i estam satisfets
que aquest sigui un objectiu bàsic del seu Govern, però escolti,
fa cinc anys venia un milió de turistes menys que els que han
vengut aquest hivern a l'hivern, aquest hivern.

M'agrada el compromís del 0'7% mitjançant les ONG, però
això ja es compleix en aquest Parlament i en aquest Govern.

El sistema de finançament que demana per a les Illes Balears
és reconèixer l'autonomia financera que ja s'ha assolit i,
bàsicament, oposar-se a la defensa que, des del seu partit
estatal, fan les seves autonomies. Demanar els descomptes
per a mercaderies, sense anar més enfora, és demanar un
decret de descomptes que entrarà en vigor d'aquí a un parell
de setmanes, com a màxim, amb aplicació, dia 1 de gener.

Quant al pla energètic, la veritat és que la seva aportació
no ens ha aportat res de nou, perquè les coses, efectivament,
es troben simplement allà on diu vostè. Gas natural, aquesta
era la nostra elecció, i, efectivament, elecció d'un lloc de
descàrrega i d'un lloc de planta de regasificació.

Defensa de l'escola pública. Només si vostè manté els
compromisos que s'han adquirit aquests tres anys, només
mantenint aquests compromisos, vostès haurà avançat més
en defensa de la nostra educació en tres anys que en dotze
anys de titularitat de l'educació per part del seu company de
partit, el Sr. Crespí.

Benestar social. N'hi hauria prou simplement si vostès
no fessin al Govern la política que vostès, amb el seu
conseller Damià Pons, han fet al Consell Insular aquests
quatre anys, la qual vostès mateixos han reprovat per dues
vegades.

Quant a l'accés a l'habitatge, n' hauria molt si mantenen
el Pla portal, que beneficiarà unes cinc mil persones,
fonamentalment joves.

Creixement en qualitat i no en quantitat. Aquest
Parlament i aquest Govern han aprovat la Llei general
turística, que prohibeix la construcció de nous hotels, si no
s'esbuquen els antics.

Rehabilitació enlloc d'obra nova, perfecte, eina
fonamental, però no facin el que han fet a Calvià o a
Marratxí, emprin l'exemple de la Gerreria, a la ciutat de
Palma, o els exemples que donen les Directrius d'Ordenació
del Territori, creixement controlat, depuradores, pla
d'ebelliment, Pla mirall, nous conservatori, més
transferències, majors quotes d'autogovern, etc.

I jo ara voldria donar-li l'oportunitat de sentir, de vostè
directament, la resposta a un grapat important de qüestions
que no vaig poder sentir ahir i que jo crec que preocupen els
ciutadans, que preocupen tots els ciutadans, no només els
160.000 ciutadans que han votat el Partit Popular en
aquestes illes, sinó a tots.

Si li pareix bé, li anomenaré, Sr. Antich, les qüestions
que voldria que vostè em contestàs en els seus torns de
rèplica.

No he sentit cap compromís per fer una llei de capitalitat
de la ciutat de Palma. Crec que l'experiència que s'ha viscut
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ha conduït tots els partits a donar suport a aquesta llei, i no ho he
sentit a la seva intervenció.

He cregut sentir a la transcripció de les seves paraules que
vostè diu que farà un parc natural a la Serra de Tramuntana de
Mallorca. Voldria que m'aclarís si es tracta d'una expressió
desafortunada, perquè vostè, en el seu programa electoral, ha
defensat i deia fer de la Serra de Tramuntana un parc natural. No
és el mateix Arnau que mestre Arnau. No és el mateix fer-hi un
parc que fer-la un parc.

Tres. He sentit les seves explicacions en matèria hidràulica,
i només simplement perquè ens puguem aclarir, i crec que ens
serviria una resposta d'un sí o un no a la següent pregunta:
Deixarà o no deixarà vostè als pagesos que facin pous per treure
aigua a les Illes Balears? Sí o no.

No he sentit la paraula de l'impost turístic ni de la taxa
turística. Jo crec que els seus diputats d'Eivissa s'havien presentat
a les eleccions amb aquest compromís, i allà sí que amb un pacte
preelectoral que es coneixia clarament. Li deman que em digui
clarament si farà o no farà aquest impost turístic.

El seu company de partit, candidat a batle de Palma, Sr. Roig,
es va presentar a les eleccions dient que els ciutadans de Palma
no pagarien el cànon de l'aigua. Jo ahir li vaig sentir dir, a vostè,
que canviaria el cànon de l'aigua. I jo li deman que digui, si,
efectivament, com deia el Sr. Roig, candidat socialista a
l'Ajuntament de Palma, si farà que els ciutadans de Palma no
paguin el cànon de l'aigua.

No li vaig sentir ahir repetir el compromís d'acabar
d'homologar els sous de tots els professors, de tots els mestres
educatius, tant de l'ensenyament universitari com de
l'ensenyament no universitari, amb el personal de la resta de la
comunitat autònoma. Homologarà o no homologarà aquests
professors, mestres, personal administratiu, amb la resta de
funcionaris, i quan?

No troba més progressista, sí o no, que en lloc de crear tres
conselleries, amb tot el cost, amb aquests 1.200 milions de
pessetes que suposen en aquest mandat, fes ja aquesta
equiparació salarial, que a la millor fes ja la pujada de pensions,
amb aquests doblers que va prometre ahir, perquè, és clar, crec
que és important per a tots aquests senyors saber a què s'han
d'atendre. No seria més progressista, en compte de tant de
repartiment de sous, fer una de les escoles que la gent demana o
que tenim pendent de fer, o un dels instituts que encara ens falten
i que necessitam, principalment, per exemple, a l'illa d'Eivissa?

Ahir vostè va dir que les pensions s'equipararien al salari
mínim interprofessional. Miri, ens sembla perfecte, ens sembla
beníssim. No tant ens sembla beníssim, sinó que li puc garantir
que si vostè avui surt elegit president d'aquesta comunitat
autònoma, a partir de demà li exigirem el compliment d'aquesta
promesa. Digui'ns quant i com pujarà les pensions dels ciutadans
de les Illes Balears i en quina data aquestes pensions s'igualaran
al salari mínim interprofessional, no sigui cosa que vostè ja
abans de fer aquesta promesa sap que el Tribunal Constitucional,
o que els tribunals, no li deixaran fer aquesta pujada perquè
rompria els pactes d'estat i els criteris de caixa única  de l'Estat,
no serveix aquesta excusa, no serveix aquesta excusa perquè
vostè ja sap que a Andalusia no han pogut pujar aquestes
pensions. Al final ho comptarem, i vostè té l'obligació de pujar
aquestes pensions al salari mínim interprofessional als ciutadans
de les Illes Balears, i no valdrà cap tipus d'excusa.

Parla de les excepcions de les Directrius d'Ordenació del
Territori, i tres preguntes molt concretes: Es Canons, Mallorca,
s'aturarà, sí o no. Es llevarà a Campos l'excepció que contemplen
les Directrius per pal•liar tants i tants anys d'oblit de l'illa de

Menorca? Es farà o no es farà el ParcBit?, que, per cert, ja
està a la Universitat.

I també, de les Directrius d'Ordenació del Territori, vull
saber si hi ha una errada o si és que no ens entenem, vostè
diu que els principis que nosaltres hem aprovat de les
Directrius, que és la protecció dels 500 metres de costa i la
limitació al creixement a l'1% anual, s'aplicaran a sòl urbà;
vol dir amb això que els sòls urbans només podran créixer
el 10% i que només si estan a 500 metres de la costa s'hi
podrà edificar?, vol dir això, que vostè, amb la modificació
de les DOT, desclassificarà sòl urbà? Simplement perquè ho
aclareixi.

Vol o no vol, vostè, una reserva dels terrenys per a ls
aeroports de Palma i de Menorca? Sí o no.

Farà o no farà una via de quatre carrils a la Universitat?
Farà vostè autopistes o, en canvi, diu que no farà autopistes
i que el que ens farà seran quatre carrils, que en dirà una
altra cosa, i que seran una autovia, però que seran quatre
carrils? Farà vostè quatre carrils per anar a Manacor o no
farà quatre carrils per anar a Manacor? Farà vostè quatre
carrils per anar a la Universitat o no farà quatre carrils per
anar a la Universitat? Si no en vol dir autopista o no en vol
dir autovia, digui'n el que vulgui, d'això, però vostè digui'm
aquí si farà aquests quatre carrils, digui'm si farà els quatre
carrils a l'illa de Mallorca per anar fins Alcúdia i digui'm si
farà els catre carrils per arribar a Andratx.

(Aplaudiments)

Crec que li he sentit dir que traspassaria als consells
insulars l'ordenació del territori i les carreteres. Jo entenc
que vostè, probablement, com li ha passat avui aquí mateix,
s'ha deixat una part del seu discurs per qüestió de temps, per
no fer més llarg el discurs. El que voldria és que em digués,
efectivament, si les transferències als consells insulars en
aquesta legislatura són ordenació del territori i carreteres.

Vull que em digui si complirà el pacte local, si farà
transferència de competències als ajuntaments, i, per tant, si
donarà finançament als ajuntaments d'aquestes illes.
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Vull que em digui, si li pareix bé, a vostè, quan aplicarà, quin
any, l'1'1% de solidaritat als projectes de desenvolupament i de
cooperació en el Tercer Món.

Li vaig sentir ahir dir que el túnel de Sóller seria gratuït per
als residents de la Vall i per als seus treballadors. A veure si ens
entenem, vostè va anar a la campanya electoral dient que no hi
hauria peatges a les Illes Balears, que rescataria la concessió i
que, per tant, el túnel de Sóller seria gratuït per a tots els
ciutadans de les Illes Balears, i això no és el que vaig sentir dir
ahir. És que vostè ha rectificat o és que jo ho he entès malament.

Un diputat del Partit Popular lligat al món pagès ahir va
intentar mesurar el temps que vostè va dedicar a un sector, com
en diu vostè, estratègic de la nostra economia, l'agricultura, 22
segons; no està malament per a un sector estratègic. Li deman
que ens expliqui les mesures més importants que pensa explicar
precisament per a aquest sector estratègic.

Li he sentit dir això de la dinamització dels agents culturals
per generalitzar el consum de la cultura. Som davant el clàssic
"amiguisme" de l'esquerra, on els seus intel•lectuals reben...

(Remor de veus)

...interessants aportacions de doblers per ser dinamitzats?

(Aldarull a la sala).

Com es dinamitza?, com es dinamitza un agent cultural? Si
aquest agent cultural és dolent, se li aferra un adhesiu i es diu "se
lo lleven", com amb els quadres del rei.

Expliqui'm què vol fer amb tot això de la dinamització
cultural, perquè el que coneixem és prou conegut.

Acab, Sr. President.

Digui'm, per acabar, si, com sempre, com cada any, demanarà
vostè el tancament de la Conselleria de la Funció Pública, per
inútil, justament quan vostès arriben i en creen de noves.

Finalment, també per curiositat, voldria saber quina
conselleria està fora de la comissió delegada de turisme que diu
que es crearà; quina és l'àrea del Govern que no té res a veure
amb el turisme? 

M'agradaria també que complís i pogués complir moltes de
les promeses que vostè va fer ahir; m'agradaria, com ens hem
proposat sempre, que els nostres al•lots i al•lotes, quan acaben la
seva formació escolar poguessin parlar perfectament les nostres
dues llengües, però també m'agradaria que vostè respectàs

l'Estatut d'Autonomia i que es defensassin les modalitats
insulars de la nostra llengua.

(Remor de veus)

M'agradaria també que complís i que pogués reconèixer
aquesta crida que va fer ahir als empresaris. No sé, no sé, si
per no espantar-los, aquesta crida que va fer ahir del
reconeixement al que representen els empresaris i al que
representa la nostra economia productiva d'aquesta terra.

Aquesta preguntes i, en general, tota la seva intervenció,
jo crec que ens posen sobre la realitat de la seva proposta.
Canviam Partit Popular per Partit Socialista Obrer
Espanyol. Fem quatre canvis que no afecten per res la
substància, perquè si afecten la substància del que es fa a les
Illes Balears, afecten la qualitat de vida, i això, naturalment,
no es pot alterar. Fer el mateix amb un missatge
escandalosament cínic, però nosaltres, que som el partit més
votat d'aquesta terra, nosaltres que tenim suport social,
tenim més de 160.000 persones que han donat el vist-i-plau
a la nostra gestió i que han votat el nostre programa, que sí
que coneixien, el nostre program, nosaltres, que
representam gairebé una de cada dues persones que han
votat a les Illes Balears, els deim que els deixam una bona
herència, els deixam un bon punt de sortida, no els volem
negar que queda moltíssim per fer, sota cap concepte, i que
hi ha moltes coses que es poden fer millor, que hi ha moltes
coses en què, probablement, ens hàgim pogut equivocar,
però el que sí que vull dir és que nosaltres, aquest partit, a
aquests ciutadans a qui representam, defensarem el nostre
programa electoral, si ens toca, des de l'oposició, però
defensarem d'una forma constructiva, d'una forma que
defensi els interessos d'aquesta terra, la nostra ideologia i els
nostres interessos, que són els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears, defensarem el futur d'aquesta terra.

Vostè no només tendrà 100 dies de gràcies, sinó que
vostè tendrà la sort, a més, de tenir una oposició, si resulta
investit, permanentment amb actitud constructiva i positiva.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Té la paraula el candidat a la Presidència, el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
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Sr. Matas, vostè ha començat amb molt bones paraules, però
està enfadat, està enfadat, jo ho comprenc, les coses no li han
anat massa bé, i a pesar que vostè ha dit que tenia tot el respecte
personal per jo i totes aquestes coses, jo li he dit que jo també,
vostè ha demostrat un cert disgust, vostè no ha contestat al que
és el programa electoral, vostè ha dit que el pacte, l'acord que hi
ha o el pacte progressista que jo vaig presentar ahir..., vostè ha
anomenat una sèrie de temes però, realment, no hi ha hagut cap
tipus de contesta. De totes formes, he de dir que hem millorat;
l'altre dia el Sr. Flaquer ens deia que no tendríem ni els 100 dies
de gràcia i ara, avui, ja tenim els 100 dies de gràcies. Per tant,
anam millorant.

No tengui por, no tengui por, que aquest Govern serà profitós
i que no hi haurà personalismes. Jo no som molt donat a
personalismes. De totes formes, m'estranya que vostè em faci
aquest avis, a mi, que alerta amb els personalismes; és a dir, un
senyor que s'ha fet tantes fotos, la veritat, no hauria de passar
pena, coneixent, a més, la meva manera d'actuar. Jo no som molt
donat a aquestes coses.

Vostè diu que jo he perdut les eleccions, idò, he anat ben viu
...

(Rialles i aplaudiments)

...ben viu. Si jo, que he perdut les eleccions, som qui és aquí dalt
per formar Govern, qui no ha anat ben viu és vostè...

(Rialles)

...i això m'ho ha de reconèixer. I jo li diré per què no ha anat gens
viu, perquè vostè, vostè, està pagant el preu de les polítiques que
han impulsat durant aquests darrers setze anys; vostè no ha anat
viu, Sr. Matas, perquè ningú, absolutament ningú, no ha volgut
pactar amb vostès, ningú, no hi ha volgut ningú, perquè vostès,
quan han governat, han governat des de la prepotència, han
governat fora comptar absolutament amb ningú i, per tant, fora
impulsar ni el consens ni el diàleg. Per tant, aquest és el gran
fracàs del Partit Popular, no aquí, a molts altres llocs d'Espanya,
maldament llavors, al final, ho haguessin volgut arreglar oferint
no sé quants cents de mils de milions, perquè això dels milions
i això de Madrid, vaja, també ha estat bo!

Vostè em parla de dignitat, que hem elegit un president del
Parlament provisional, vostè em parla de dignitat, que hem elegit
un president del Parlament provisional, i a mi m'hauria agradat,
i li ho dic de veritat, que en el moment que vàrem elegir la Mesa
del Parlament, tot el pacte hagués estat signat, però no va poder
ser, però, vaja, la veritat, això no em lleva la son devora aquestes
propostes aquí a Aragó de cents de mils de milions de pessetes
de forma totalment partidista, no segons les necessitats de les
comunitats autònomes, no segons les necessitats que té cada una
de les comunitats autònomes, sinó purament i simplement per
aguantar un Govern, amb finalitat totalment electoralista. No
passi pena, que una de les principals propostes que durà endavant
aquest Govern serà precisament anar a Madrid i demanar tot això
que vostès oferien, perquè si vostès ho oferien,...

(Aplaudiments)

...si vostès ho oferien, segurament era perquè era necessari a
aquestes illes. Per tant, no se'n preocupi, que nosaltres ens en
preocuparem.

Per tant, no em parli que hem començat malament i no sé
quantes coses en relació amb dignitat.

I per favor, no em tregui això dels tretze anys, etc., jo em
present a les Illes Balears i, en temes de dignitat, no crec
que vostè hi estigui molt fort, no crec que vostè pugui
aguantar la batalla; jo crec que és un camí que deixaria anar
i miraria a veure si em salv per un altre.

Vostè em parla del meu programa, i ara resultarà que ell
coneixia més el meu programa que nosaltres. El Sr. Matas
diu que en el nostre programa no parlàvem de desglossar
conselleries, que en el nostre programa no parlàvem de
posar més conselleries, i no se l'ha llegit, el programa, el
nostre programa, vostè, no se l'ha llegit, perquè,
efectivament, en el nostre programa parlàvem de desglossar
conselleries i de donar importància...

Vostè que em diu que només he parlat 22 segons
d'agricultura, vostè em diu que només he parlat 22 segons
d'agricultura, bé idò, en el nostre programa parlàvem de fer
una Conselleria d'Agricultura, perquè el món pagès, el
sindicat dels pagesos, les cooperatives, ens havien demanat
que hi hagués una conselleria a posta per a ells, i sí,
efectivament, això figurava en el nostre programa, però com
que vostès no en parlaven, amb els pagesos, no se'n podien
assabentar, d'aquestes coses. Aquest és el mal, que vostès no
han escoltat la gent, aquest és el mal, aquest és el mal de
vostès. Per ventura només en vaig parlar 22 segons, ahir,
d'Agricultura. Jo en venc, del món pagès, i en el món pagès
amb poques paraules ens basta, no necessitam grans
discursos...

(Aplaudiments)

...no necessitam grans discursos, Sr. Matas, el que
necessitam és que se solucionin els problemes, això
necessitam, en el món pagès, que se solucionin els
problemes. Vostè, en el debat de la comunitat ens parlava
dels xotets i de no sé quantes coses més, però no és això,
que necessita el món pagès, el món pagès el que necessita
és incorporar gent jove, i parlen del fet que hi havia prop de
200 expedients per dins els despatxos de la Conselleria
d'Agricultura d'incorporació de nous pagesos joves que no
tenien sortida perquè no hi havia pressupost, però per a fer-
se fotos sí que n'hi havia, de pressupost, per als joves
pagesos no n'hi havia, de pressupost. 

Hem d'anar alerta amb això de dir que els socialistes
sortim aquí, feim grans discursos i llavors no complim el
que deim, perquè nosaltres tenim carretades de discursos
seus, carretades de discursos seus allà on vostè prometia
moltes coses i no les ha complit. O no recorda el dia de la
investidura, que deia que faria un consell econòmic i social?
L'ha fet?, surti aquí i em contesti, em digui sí o no; sabem
que no és no. Sabem que és no.
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(Aplaudiments)

Per tant, alerta, alerta amb les coses que es diuen aquí perquè
vostè n'ha dites moltes.

Llavors vostè em diu que, clar, que tot això costarà molts de
doblers, totes aquestes conselleries que crearem i, a més, 100
càrrecs... Vostè ja sap més que jo, vostè ja sap més que jo perquè
vostè ja parla de 100 càrrecs més i no sé quantes històries. No
passi pena, no passi pena, ho sabrem, ben aviat ho sabrem, qui
gastava més i qui gastarà menys o qui té previst gastar menys en
el Govern de la comunitat autònoma. Ben aviat ho sabrem; en
aquest moment nosaltres no ho podem saber, però tot d'una que
entrem no passi pena, que farem les auditories necessàries per
saber quin és l'estat de la Comunitat, i volem saber què s'ha
gastat amb el Parc BIT, i volem saber què ha costat la
Universiada, i volem saber moltes coses, nosaltres també,
moltíssim coses; què ha gastat vostè en publicitat, que llavors
quan anam al pressupost resulta que les partides no hi figuren...
Totes aquestes coses, ens interessarà saber-les, i llavors podrem
parlar de veure qui gasta d'una manera o qui gasta de l'altra. A mi
no em fa gens de por posar més conselleries mentre aquestes
conselleries serveixin per resoldre els problemes dels ciutadans;
jo el que no faré serà posar assessors d'aquests que no
compareixen mai pel lloc. Això no faré.

(Aplaudiments)

Què vol, Sr. Matas, que en parlem, d'assessors? Perquè si ho
vol en podem parlar, eh?, n'hi ha una llista llarga. 

Jo he perdut les eleccions. Miri, jo em present aquí en
representació d'un pacte, i aquest pacte, si només contàvem les
esquerres d'aquest pacte, ja tenim més vots que vostè i dos
consells. Si hi afegim el centre nacionalista, que és UM, li
guanyam de devers 26.000 i busques de vots. Vostès no han
guanyat a cap ni un dels territoris d'aquestes illes. Per tant, no
vagi tant de guanyador perquè els vots són els que són, i al final
el que feim és representar electors, i jo aquí no passi pena que
estic ben tranquil i no tenc cap tipus de por de presentar-me com
a candidat.

Llavors vostè em parla que això és supervivència política
personal. No sé si es referia a mi o al Partit Socialista, però la
veritat és que vostè sempre m'entra per unes coses que és que
queda totalment al descobert, perquè vostè un vespre se'n va a
jeure de conseller i es va aixecar de president, i el Sr. Soler
encara es posa la mà per l'esquena, encara no s'ha tret el punyal.
Per tant, alerta, alerta en parlar de temes personals.

Vostè ens diu que ens hem allargat molt amb la negociació i
tal. I clar, que ens hem allargat!, érem bastants de partits que
havíem de negociar, havíem de posar uns bons fonaments, era
important discutir tots els programes i, per tant, sí, ens hem
allargat, ens hem allargat devers 10 dies del que solia tardar el
Sr. Cañellas en fer exactament el mateix que hem fet nosaltres,
10 dies, no massa més, ho hem mirat i són més o manco 10 dies;

dic el Sr. Cañellas perquè vostè no ho va fer mai, però 10
dies. I ens acusa que hem estat allargant tota aquesta
processó perquè no hi havia un bon repartiment de càrrecs.
Jo crec que hi ha un programa, hi ha un acord firmat, hi ha
hagut una gran -encara que vostès no estiguin avesats a
això- hi ha hagut una gran discussió sobre totes les
polítiques que s'havien de dur a terme, i de tota aquesta
discussió han sortit aquests acords que jo ahir vaig explicar
i que, a més, és una cosa que ha sortit per la premsa i que,
com deia, hi ha total transparència i, per tant, quasi tothom
el coneix i estic convençut que vostè també el té. Per tant,
estic ben convençut que vostè el coneix perfectament. Que
després hi ha hagut una distribució de càrrecs? Sí, no me
n'he d'amagar. O és que vostè coneix cap acte allà on hi hagi
distintes forces polítiques que no hi hagi una distribució
d'àmbits de gestió?, que jo crec que és una cosa ben normal,
és una cosa ben lògica; jo crec que no hi ha cap tipus de
problema en aquesta qüestió. A més, amb això de fer tres
conselleries més, vostè que va tant a València i que cita tant
València consultaria el Sr. Zaplana com ho ha fet, perquè
tenia un problema més o manco semblant.

Vostè em diu que no vol posar rodes a aquesta comunitat
autònoma, a aquesta autonomia. Jo sí, jo n'hi vull posar, de
rodes, vull que faci via, vull que faci via a millorar i estic
convençut que l'èxit d'aquest govern serà l'èxit d'aquesta
terra. Vostè em diu que està molt preocupat del fet que l'èxit
d'aquest govern no sigui l'èxit d'aquesta terra; jo estic
convençut que serà així.

Vostè em torna posar -això ja és cada vegada que tenim
un debat, jo i vostè- vostè sempre em treu el mateix: Calvià,
Marratxí... Jo l'únic que li voldria dir és que Calvià ja
voldria vostè que a l'Ajuntament de Ciutat hi hagués les
escoletes, hi hagués els equipaments esportius, hi hagués
totes les polítiques socials que hi ha a l'Ajuntament de
Calvià; ja ho voldria, vostè. Jo crec que hem d'anar alerta en
posar exemples perquè crec que a Calvià s'ha fet una gran
feina i una gran labor de cohesió social, i crec que a Calvià,
a més, s'ha fet una gran labor d'anar eliminant creixements
no sostenibles. Li vull recordar que abans que vostè posàs
en marxa les Directrius d'Ordenació del Territori, a Calvià
ja havien demanat al Consell Insular, i així ho havia fet el
Consell Insular, per desclassificar milers i milers de metres,
abans que vostès arribassin amb les Directrius d'Ordenació
del Territori, deu anys tard, per cert, deu anys tard.

Vostè em diu, en relació a allò del president, em diu que
començam malament quant al que és un canvi de formes i
de maneres. Jo ja li he dit, li he dit que allò del president és
una cosa que m'hagués agradat que s'hagués solucionat
d'una altra manera, que el pacte ja hagués tancat en el seu
moment, però de totes formes no dubti ni un moment que a
mi em preocupa molt més, en relació al quedar bé d'aquesta
comunitat i a la dignitat d'aquesta comunitat autònoma,
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casos com el del Túnel de Sóller, com el de Calvià o com el
darrer cas, el de Formentera, tot el relacionat amb els argentins.

Vostè ens diu a veure si haguéssim pogut esperar a nomenar
aquestes tres conselleries després d'haver reformat la Llei perquè
l'Estatut d'Autonomia ara no ho preveu. És que aquí tornam a
estar en una manca d'actuació d'aquest govern de la comunitat
autònoma, del que vostè presidia. No és lògic, no és lògic ni és
normal que, si aquí reformam l'Estatut d'Autonomia, el Govern
de la..., reformant l'Estatut d'Autonomia per llevar les limitacions
en relació al nombre de conselleries que hi pot haver, no és lògic
ni és normal que, de forma immediata i quasi quasi mecànica, el
Govern de la comunitat autònoma no analitzi totes aquelles lleis
que poden anar en contra d'aquesta reforma d'estatut i les adeqüi;
és que això ara ja no ho hauríem de fer nosaltres, vostè ho havia
d'haver fet en el seu moment, perquè si el legislador, allò que ha
volgut amb la primera llei d'aquest país, és precisament llevar el
nombre de conselleries, no limitar el nombre de conselleries,
vostè hauria d'haver agafat totes les lleis que estaven per sota i
les hauria d'haver adequat a allò que deia el legislador.

Vostè ens parla que no coneixem la situació actual i que vostè
la vol presentar. Em parla de tota una sèrie de temes, em parla de
desestacionalització turística, que és vera, que s'han fet avanços,
jo no he dit que no s'hagin fet avanços, jo crec que s'ha de
continuar fent feina en aquesta qüestió, però no només perquè jo
ho digui, perquè també ho diuen els empresaris turístics quan
parl amb ells, i diuen que no hi ha hagut un esforç així com toca
per part del Govern de la comunitat autònoma creant tota una
sèrie d'infraestructures precisament per donar suport a aquesta
desestacionalització, i jo crec que això és una cosa ben clara.
Vostè, abans de les eleccions, es va fer una foto anant en
bicicleta..., no sé si era per la carretera de Sóller, i devia ser dels
primers carrils-bici que feien després de 16 anys de Partit
Popular. Tampoc s'han matat, amb aquestes històries, vostès!;
per tant, no és estrany que el món turístic es queixi d'aquests
temes i d'aquestes qüestions, no em digui quines són les
inversions que vostès han fet.

Quant al 0,7, nosaltres ben contents i sempre li donarem
suport perquè això sigui així. Si el Govern ja ho fa, ben contents
n'estam. Nosaltres en el programa, si no vaig malament, el que
deim és anar del 0,7 cap a l'1%, i aquesta serà la feina que es farà
des del Govern de la comunitat autònoma progressista.

En relació a les mercaderies vostè em diu que amb un parell
de setmanes això estarà fet. Això no deu ser com el Pla de
transports, perquè vostè amb el Pla de transports ens va dir que
en unes quantes setmanes hi hauria un pla de transport públic i
han estat les setmanes més llargues de la història, perquè ha
passat quasi un any i no l'hem vist, aquest pla de transport públic.
Esper que això no sigui així i que realment aquest decret que
vostè diu es firmi. Nosaltres, com se suposa, ben contents, si se

firma, perquè això va en benefici, precisament, dels nostres
empresaris i creim que és una cosa positiva.

Vostè em diu, en relació al Pla energètic, que jo no li he
dit res nou. Que allò del gas natural vostè ja ho tenia previst
i que... Però, Sr. Matas, són 16 anys, que fa que hi són
vostès, eh? De temes d'energia, fa devers 11 anys, que se'n
parla, de fer una planificació en matèria d'energia. Vostè,
abans de la campanya electoral o quasi quasi dins la
campanya electoral, el darrer que ha fet ha estat comanar un
nou estudi, que supòs que quan entrem a la comunitat, en
obrir la porta de la comunitat, els estudis ens pegaran per
damunt, perquè, estudis, en tenim de tot tipus; vostè acaba
de comanar un nou estudi, em sembla amb un conveni, si no
vaig malament, amb Endesa i amb Gas Natural, per saber
precisament això, si havien de fer gas natural i a veure a on
havien de fer les plantes, i vostè diu que tot això ja ho té en
marxa. Home!, després d'11 anys vostè ho hauria de tenir un
poc més avançat. Nosaltres és normal, que no ho tenguem
tan en marxa, perquè sempre ho hem vist des de fora, això,
és normal que nosaltres no tenguem tants d'estudis. No passi
pena que aquesta serà una de les prioritats, i tot d'una que
comptem amb tots aquests estudis i els que nosaltres
pensam fer, li donarem una solució.

Ja li vaig dir en el darrer debat que vàrem tenir dins la
campanya electoral que, de totes formes, aquest darrer
conveni que ha firmat amb Endesa i Gas Natural és una cosa
que jo no veig gens clara, ni una mica; no veig gens clar ni
una mica que els mateixos que fan el conveni siguin els que
llavors, en un moment donat, hagin de tirar (...), perquè no
tenc gens clar ni una mica si aquests que ara ajuden a fer els
estudis per veure com hem de fer les coses pensaran més en
amb els ciutadans de les Illes Balears o amb els accionistes
d'aquestes empreses; això és el que no tenc gens clar i vostè
també m'ho hauria d'explicar. Jo ja li vaig demanar en el
debat però no m'ho va explicar.

Em diu que en tres anys... Bé, aquesta és una qüestió que
vostè i jo ja la tenim debatuda; em diu que en tres anys s'ha
fet més per l'educació que en 12 anys que governaren els
socialistes a l'Estat. Jo ja li vaig contestar una vegada. Aquí
en matèria d'educació s'ha fet feina i s'han fet escoles el
temps de la República i el temps dels socialistes; tota la
resta -em perdonarà- són històries. Ara bé, ara bé, si vostè
diu que això de fer via en educació vostè ho entén com allò
que l'altre dia, no fa molt, vàrem veure que ens deia un dels
consellers del Partit Popular, que ens deia que l'institut de
Marratxí ja estava fet i que encara no s'ha començat, si
vostès compten i fan els números d'aquesta manera és una
altra cosa, segurament ens passaran davant de molt.

(Aplaudiments)

Ara, si quan vostès diuen que un institut està fet és quan
té el final d'obra i els alumnes ja hi poden entrar, alerta que
els èxits no són tan importants.

En relació als temes de benestar social vostè em diu que
també han fet molta feina. Jo l'únic que sé és que hi ha una
llei d'acció social de l'any 1986 o 87 que, bé, que no s'ha
desenvolupat i que això ha returat moltes accions en matèria
d'acció social. Per altra banda han estat molts els problemes.
Vostè em parla del Sr. Damià Pons en el Consell Insular; jo



60 DIARI DE SESSIONS / Núm. 2 / fascicle 3 / 22 i 23 de juliol del 1999

li vull deixar ben clar que vostès, des del Govern de la comunitat
autònoma -i ara jo li intentaré dir el que vostè volia dir abans-
han posat molts de pals a les rodes perquè totes aquestes
qüestions no funcionassin, no han ajudat gens ni una mica ni en
temes de benestar social ni en temes de residus ni en moltes
altres qüestions perquè hi hagués una coordinació, i precisament
això és el que volem fer nosaltres: que hi hagi una coordinació,
que estiguin perfectament clares quines són les competències
d'unes administracions i de les altres, això és el que volem fer
nosaltres. 

Però, clar, quin era el problema? El problema era de veure qui
es penjava la medalla; jo no en tenc cap problema, de medalles,
jo el que vull és que els problemes dels ciutadans s'arreglin, sigui
qui sigui que els arregla; si els ha d'arreglar el Consell Insular de
Mallorca que ho arregli el Consell Insular de Mallorca, i si ho ha
d'arreglar el Consell Insular de Menorca que ho arregli el Consell
Insular de Menorca, però no returaré qualsevol resolució
important de problemes dels ciutadans purament i simplement
per penjar-me una medalla i vostè, governant aquesta comunitat
autònoma, ho ha fet; ho ha fet amb benestar social, ho ha fet amb
els fems i ho ha fet amb moltes altres qüestions, i això són les
noves maneres que jo vull llevar, aquestes són les noves maneres
que llevar. No pot estar per davant el tema partidista per davant
dels interessos d'aquesta terra i vostè els hi ha posat, vostè, en el
tema del fems, en el tema del fems, va consentir que ens
passejàssim per tot Europa dient que aquí hi havia molts de
problemes de fems per no donar solució a aquesta qüestió; vostès
ens tancaren l'abocador de Palma, i jo a vostè, que era el
president de la comunitat autònoma, i que en plena època
turística ens passejàvem per tot Europa amb problemes de fems,
jo que era responsable del fems del Consell Insular no el vaig
veure aparèixer mai. Segurament aquest dia devia ser a una fira
a donar moltes abraçades i a donar moltes mans a molta de gens,
però allà a on feia falta vostè era a donar solució a aquestes
qüestions i vostè no va donar cara. Això és el que ha de fer el
president de la comunitat autònoma, sigui fruit d'un pacte o sigui
fruit d'una majoria absoluta, i això és el que vostè no ha fet, Sr.
Matas.

Em parla d'habitatge, que vostès han posat un pla en marxa.
Jo li vaig dir, quan havien posat el pla en marxa, que això no
significava la fi del món; nosaltres ho vèiem amb bons ulls; de
totes formes jo encara esper a veure quins són els resultats en
matèria d'habitatge respecte de les altres comunitats autònomes.
Què passa amb el Règim Especial? Quins resultats hem tengut en
matèria de règim especial? Quin ha estat el funcionament de
l'Ibavi durant aquests quatre anys? Jo li puc dir: no complim mai
els objectius, sempre estam per baix dels objectius de les altres
comunitats autònomes. Habitatge en règim especial, l'habitatge
que va a la gent pobre i a la gent que no té mitjans. Això, a vostè,

no li preocupa; li ha preocupat més el Pla Mirall, les places
i els empedrats, però l'habitatge per a aquesta gent, a vostè,
no li ha preocupat. A mi sí, que em preocupa, i puc
assegurar que serà una prioritat.

En relació a la Llei general turística també hem tengut
clarament quin és el debat. La Llei general turística
nosaltres -i així ho diu el pacte- creim que hi ha d'haver tota
una sèrie de modificacions: temes d'habitatges vacacionals,
en temes d'intercanvis i que els creixements s'han d'aturar a
través de Directrius d'Ordenació del Territori, plans
territorials parcials i planejament d'ajuntaments. Els
creixements s'han d'aturar d'aquesta manera. No volem
intercanvis que beneficien senyors, empresaris, que són
precisament els que no han complit, els que no han complit
les lleis; no en volem, no volem monopolis quant a vendre
les places, no en volem! Que això es regeixi a través de les
Directrius d'Ordenació del Territori i que es regeixi a través
dels plans territorials parcials.

Quant a la capitalitat de Palma, si jo no vaig malament,
en aquest parlament es va aprovar que el Govern de la
comunitat autònoma faria un estudi. Nosaltres esperàvem
l'estudi, estàvem a l'espera per nosaltres veure, tot el tema
del pacte, a veure què deia aquest estudi, però bé, l'hem
pogut esperar de bades, igual que moltes altres coses.

Llavors vostè em diu a veure si deixaré fer pous als
pagesos. Sr. Matas, si deixaré fer pous als pagesos! Vostè
creu que aquest és el problema més greu de la comunitat,
precisament el tema dels pous dels pagesos?, o que els pous
dels pagesos s'emprin per a altres tipus d'usos? No deu ser
aquest, el problema d'aquesta comunitat...?

(Aplaudiments)

...que els pous dels pagesos s'empren per a altres tipus
d'usos? No passi pena, no passi pena, ens cuidarem dels
pous dels pagesos, ens cuidarem de la reutilització d'aigües
depurades... Miri, a Campos, vostè que em parla de
Campos, a veure si li deixarem perdre l'oportunitat; a
Campos, tot el tema del clavegueram i de les aigües brutes
no estava fet, tot el tema de la depuradora no estava feta i
l'aigua ja havia d'anar a un camp de golf; no havia d'anar als
pagesos, que tenen problemes d'aigua, a un camp de golf,
havia d'anar. Aquestes són les formes i les maneres que hem
d'anar canviant, això ho hem de fer d'una altra manera, i clar
que ho hem de fer d'una altra manera. No passi pena que
amb nosaltres els pagesos no estaran gens malament. No
passi pena.

En relació a la taxa turística. És que, clar, la taxa
turística és una preocupació molt grossa perquè, clar,
nosaltres en el nostre programa dèiem que no, els d'Eivissa
deien que sí... Jo aquesta cançó la vaig sentir en el debat; jo
havia dit que jo aquí venc en representació, em present en
representació d'un acord de govern i, per tant, tots els partits
teníem un programa electoral, i clar que tots els partits hem
renunciat a coses, perquè com que nosaltres ens sabem
asseure, sabem consensuar i sabem parlar les coses, no com
vostès, som capaços de renunciar a temes que nosaltres
dúiem en el programa electoral, tots hem fet un esforç en
aquesta qüestió. En relació a la taxa turística el que diu el
nostre programa és que s'estudiarà, que s'analitzarà la



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 2 / fascicle 3 / 22 i 23 de juliol del 1999 61

possibilitat de poder posar una taxa d'aquestes característiques.
Hi ha molts de temes que ens preocupen: ens preocupa com es
pot dur a terme, quina aplicació podria tenir, però també ens
preocupa que l'excedent del turisme ajudi a millorar el nostre
paisatge, ajudi a defensar els nostres recursos naturals, ajudi a fer
tota una sèrie d'infraestructures necessàries per a aquesta
comunitat autònoma. En això també estam preocupats i creim
que directament o indirectament hem de treure qualque fórmula
o qualque sistema perquè aquest excedent ajudi per a totes
aquestes coses, i ho estudiarem, i en parlarem, i parlarem amb els
col•lectius implicats, no ens passarà com a vostè, que va
presentar una llei general turística aquí per urgència a la qual se
li rebotaren tots els hotelers d'aquesta comunitat autònoma. No
passi pena que si nosaltres presentam una cosa l'haurem parlada
amb els empresaris dels distints sectors.

Quant a la reforma del cànon d'aigua exactament el mateix.
Li dic que jo em present aquí en defensa d'un pacte de govern
que estic convençut que vostè té, i el pacte de govern diu el que
diu en relació al cànon d'aigua. Per tant, no em demani si
llevarem el cànon d'aigua a la ciutat de Palma o si no el llevarem.
El Partit Socialista ha arribat a un pacte amb altres forces
polítiques i n'està ben orgullós i ben content, i això suposa -li
torn a repetir- llevar coses que nosaltres dúiem en el nostre
programa, igual que ho suposa als altres partits, i el nostre
programa, en relació al cànon d'aigua, el que diu és..., el
programa del pacte el que diu és que hi haurà reformes en relació
al cànon d'aigua precisament per rebaixar la part fixa i perquè
aquest cànon sigui més progressiu, la qual cosa tampoc no és una
sorpresa perquè moltes d'aquestes qüestions, moltíssimes de totes
aquestes qüestions que figuren en el nostre programa s'han
debatut en aquest parlament i, per cert, vostès sempre les han
votat en contra.

Em diu si homologarem els funcionaris. Li puc dir que sí, que
nosaltres treballarem en aquesta direcció. Vostè em diu que té...,
em deia..., bé, tot allò de les conselleries i ja li he contestat. Jo
crec que..., em deien per allà que avui matí el Sr. Fageda ha fet
devers vuit tinents de batle; anteriorment només en tenia cinc;
per tant, alerta on ens ficam. Vostè em parlava també que aquest
pacte era molt complicat i de molta gent i que, per tant, podríem
tenir tota una sèrie de problemes en el sentit que això pot suposar
una catàstrofe per a aquesta terra. Jo li vull recordar que el Partit
Popular ha fet qualque pacte..., bé, pacte, no pacte, vostès no han
fet pactes, vostès han donat qualque vot a qualque ajuntament
que, vaja, els deixa una mica fora de lloc per parlar de pactes
antinatura, eh? S'ho pensi, s'ho pensi perquè en tornar a pujar

aquí li hauré de recordar. No em parli de pactes antinatura
perquè tenim una història llarga, eh?, i jo crec que més li val
no anar per aquest camí.

Vostè em diu a veure si pujarem progressivament..., a
veure si pujarem les pensions, quan, quin dia, i vostè, que fa
16 anys que governa, que no han arreglat el tema de l'aigua,
que no han arreglat els temes de l'energia, que no han
arreglat els temes dels residus, que no han arreglat no sé
quantes coses, a vostè ja vol saber quin dia nosaltres
pujarem les pensions i exactament en quin percentatge. El
que diu el nostre programa és que pujarem progressivament
les pensions per arribar al salari mínim i ho farem, i li vull
recordar que això és una cosa que hauria de fer el Sr. Aznar,
i li vull recordar una altra  cosa: no em digui si el
Constitucional m'ho deixar fer o no m'ho deixarà fer; li vull
recordar que a Andalusia ho han fet i qui ha recorregut ha
estat el Partit Popular a través del Govern, el Govern de
l'Estat ha estat el que ha recorregut, i això, si volen, tenim
un debat, això no va en contra de cap pacte de Toledo
perquè, si no, llegeixi les clàusules del Pacte de Toledo. El
Pacte de Toledo el que diu ben clar és que totes aquelles
pensions que quedin retardades i que, per tant, necessitin
augment, podran tenir augments extraordinaris. Ho pot fer,
el Sr. Aznar, no hi ha cap tipus de problema, això no va en
contra del Pacte de Toledo perquè, a més, nosaltres no
empram els doblers de la caixa única, per fer això, empram
els doblers de la comunitat autònoma, perquè ens cau la cara
de vergonya que en aquesta comunitat autònoma tan rica hi
hagi gent que cobri només 40.000 pessetes. Vostè creu que
poden arribar a final de mes, amb 40.000 pessetes?

(Aplaudiments)

Això també s'ho hauria de fer mirar, això també. Sí, sí,
efectivament, veig que hi ha un diputat que diu que això
som nosaltres, que ho vàrem fer. És que abans no n'hi havia,
eh?, és que amb els règims anteriors, amb els règims
anteriors no n'hi havia. Les pensions no contributives, qui
les varen posar varen ser els socialistes i molt d'esforç que
feren. Per tant, volem que es vagin millorant, perquè
partíem de zero, però, partíem de zero. Per tant, no em digui
qui s'ha preocupat en aquestes qüestions i qui no s'ha
preocupat. Només em faltaria que els socialistes haguessin
de rebre lliçons de vostès en temes de cohesió social, ja
només em faltaria això!

Llavors em diu a veure tot això del sòl urbà, a veure si
aplicarem en el sòl urbà el mateix que a les Directrius
d'Ordenació del Territori. Per favor, llegeixi bé el programa
i ho entendrà. Quan parlam de sòl urbà deim que amb el
mateix esperit que anam eliminant, que anam desclassificant
i llevant d'enmig urbanitzables, també hi ha d'haver aquest
esperit de cara al sòl urbà. Jo no li he parlat de si aplicaríem
els 500 metres ni els sants 500 metres perquè el nostre
programa no ho diu per res, això dels 500 metres dins allò
del sòl urbà. En tot cas, això amb la revisió de les Directrius
ja es mirarà, però si, a més, hi ha una altra eina fonamental
que vostès havien de fer i tampoc no han fet que és la Llei
del sòl, i la Llei del sòl sí que pot entrar en totes aquestes
qüestions del sòl urbà, però bé, no vull entrar en debats
tècnics que segurament vostè s'hi perdrà.
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Llavors em diu a veure si farem dos carrils o en farem quatre
i tal. Jo ho vaig dir ben clar ahir, no en farem més, d'autopistes.
Vol que li torni a dir? No farem més autopistes. Li torn a dir, Sr.
Matas? No farem més autopistes.

(Aplaudiments)

No en farem més, però no crec que vostè sigui el més indicat
per dir-me a veure què farem. Vostè surti aquí i em digui quina
carretera ha fet, vostè. Una. Rotondes un parell, però carretera,
surti aquí i em digui quina carretera ha fet. La darrera carretera
que es va fer va ser devers Alcúdia, crec que la fer el Sr.
Cañellas, no crec que la fes vostè.

Per cert, a una zona que trepitjava coses que per ventura
hagués valgut més que no trepitjàs. Dir-li que sí, que
efectivament nosaltres donarem solució, no sé si amb dos carrils,
amb un carril gruixat i amb dos carrils un damunt l'altre, no ho
sé perquè jo no som tècnic en carreteres, i per tant ho faran els
tècnics en carreteres, però li puc assegurar que donarem solució
al tema de la Universitat, i a vostè li hauria de caure la cara de
vergonya que això ja no estàs arreglat, la cara de vergonya,
perquè allà hi ha hagut accidents mortals un darrere l'altre, i
perquè allà els alumnes de la Universitat saben bé com hi han
d'arribar. Això era una actuació prioritària, aquesta era una
qüestió prioritària que vostè havia d'haver arreglat i no ha
arreglat.

Nosaltres creim que hi ha tota una sèrie de carreteres que
necessitaran actuacions, que estan saturades i per tant
necessitaran desdoblaments. Però no passi pena, jo quan
contestava avui matí al Sr. Buades li deia que a més de tenir en
compte els costs econòmics tendrem en compte els costs
mediambientals, i ho farem així, i per tant analitzarem cadascun
dels temes a veure com s'han de solucionar. D'això no passi gens
de pena ni una mica. Vostè, que és tan defensor de les autopistes,
i que pareix que ja la voldria tenir feta, ha tengut molt de temps
per fer-la, i no ha fet res absolutament. Han aprovat devers tres
plans..., bé, n'han aprovat un, però n'han tengut en projecte
devers tres, perquè això també fa devers nou o deu anys que
penja, tot això de les carreteres, Sr. Matas, i la veritat és que fins
i tot per la manca de pla de carreteres a vostès els tribunals els
han fet tornar enrere tota una sèrie d'actuacions. Per tant, no em
digui aquest esforç en carreteres que vostè pareix que en
presumeix, perquè realment vostès en carreteres han fet molt
poca cosa. 

Jo li parlava del tema del transport públic, que és una altra de
les assignatures pendents d'aquesta comunitat autònoma, i que
durant molt de temps nosaltres li hem demanat que hi tengués
actuacions, i vostè no hi ha fet res absolutament. Però no hi ha
fet res absolutament ni en les coses més senzilles, perquè fa
avergonyir anar a l'aturada de Palma, allà on arriben els
autobusos i els autocars dels pobles, i que no hi hagi ni un sol
banc per seure, i que la gent quan hagi d'esperar els autocars i els
autobusos ha d'esperar asseguda als portals, o si plou dins el
primer aiguavés de qualque veïnat de per allà. I això li puc
assegurar que una de les comunitats més riques d'Europa, que
una comunitat on totes les coses van tan bé, que una comunitat
allà on els grans números són fabulosos, és realment un tema que
a tots, i a vostès primer, ens hauria de fer caure la cara de
vergonya.

I llavors em parla de cultura per dir-me si nosaltres
farem amiguisme. Home, vostè està utilitzant unes paraules,
que si hem de parlar d'aquestes qüestions... Vol que li parli
d'interins? Vol que li parli d'empreses públiques? En podem
parlar, eh! No, miri, nosaltres el que farem serà
democratitzar la cultura. El que volem és que la cultura
arribi a tots els racons i a tots els sectors. Volem que la gent
sigui protagonista en temes de cultura, no simples
espectadors. No volem diades de 200 milions de pessetes en
cavalls i edats mitjanes i històries, entre d'altres coses
perquè no ens hi sentim massa vinculats, a tots aquests
temes. Ens estimam més fer centres culturals a les barriades
perquè la gent jove tengui un lloc on poder produir i
consumir cultura; això és el que volem fer.

No, no, Sr. Matas, no es preocupi, nosaltres no farem
amiguisme. Ni farem amiguisme ni farem persecució de
l'Obra Cultural Balear. Tampoc no ho farem, això; tampoc
no perseguirem l'Obra Cultural Balear.

(Aplaudiments)

Vostè em diu que ens deixen una herència. Una bona
herència ens deixen, no hi ha cap dubte ni un. De totes
formes, Sr. Matas, a pesar de l'herència que vostès ens
deixen, jo li vull dir una cosa: Aquest nou govern de la
Comunitat Autònoma és un govern que no vol -i ho vull
repetir, perquè ja ho he dit un parell de vegades-, és un
govern que no vol anar en contra de ningú. Ni és un govern
en contra del PP, ni és un govern en contra dels empresaris,
com vostès volen vendre, ni és un govern en contra de ningú
absolutament. Aquest govern tampoc el que no farà de cap
de les maneres és crear segons quins tipus d'associacions o
entitats per eliminar les que sempre havien existit i havien
fet feina. Tampoc no volem controlar ningú, ni els
empresaris, ni les associacions, ni absolutament ningú.
Purament i simplement aquest govern el que pensa és que
un país es construeix no només des de les institucions; un
país es construeix si aquestes institucions saben allargar la
mà a la ciutadania, i tots junts el tiren endavant. I això és el
que volem fer: volem fer feina amb tothom, fins i tot amb
vostès. No dubti que jo a vostè, que representa 28 diputats,
i per tant a molts d'electors, també el tendré en compte en la
meva feina de govern. Moltes de gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per torn de
rèplica el Molt Hble. Sr. Jaume Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Encara sort, Sr. Antich, que jo era el que m'havia enfadat.
Encara sort, Sr. Antich, que vostè és el candidat a la
investidura avui aquí, perquè jo crec que si qualcú a la
televisió, o qualcú s'atraca per aquí avui horabaixa, i no sap
que estam aquí des de les dotze i mitja, i qualcú connecta la
televisió ara i acaba de veure la rèplica, que aquesta sí que
no era llegida, efectivament, la rèplica del Sr. Antich a la
meva rèplica, que sí era una rèplica, doncs hagués cregut
que una de dues, o el candidat a la investidura som jo...,
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(Remor de veus)

...o això és un debat de desinvestidura, que també pot ser. Pot
ser que tal vegada això avui també vulgui ser un debat de
desinvestidura. Doncs molt bé, jo, Sr. Antich, li recoman que no
s'enfadi, que es posi tranquil, que si avui surt president d'aquesta
cambra tendrà molt de temps per explicar i per aplicar la seva
política, però que el primer que ha de fer és canviar absolutament
el xip. Vostè aquí no és l'oponent a president de la Comunitat
Autònoma, vostè aquí és el candidat a president. Vostè aquí ha
de defensar el seu programa, i nosaltres, és lògic, com a
parlamentaris i com a ciutadans que vulguem saber què farà. I
vostè ha de contestar què farà. Vostè ha de donar explicacions de
quin és el seu programa, quins són els seus compromisos i què
vol fer. Hi ha molts de ciutadans d'aquesta terra preocupats, no
només el 45% dels ciutadans que ens han votat a nosaltres, hi ha
molts d'altres ciutadans preocupats en aquesta terra per saber què
és el que farà vostè; i és normal que avui, que vostè es presenta
a aquest debat per ser elegit president d'aquesta comunitat
autònoma, nosaltres li demanem explicacions, i que si vostè ahir
fa un discurs tan "guapo" com vulgui, però on no concreta res, i
encara sort que era pragmàtic, doncs lògicament nosaltres li
volem exigir què és el que farà, perquè hi ha moltes coses que
ens preocupen, perquè ens jugam el futur d'aquesta comunitat
autònoma, i hi ha molta gent que està inquieta i que vol saber
quin és el programa polític que avui es votarà en aquest
parlament.

Per tant, miri, jo podria entrar amb vostè... entre d'altres
coses, em diu el president naturalment que no tendré temps, però
podria entrar amb vostè en un debat a contestar totes les
acusacions que vostè em fa, perquè vostè el que no vol fer és
contestar a les preguntes que jo li faig, i vostè refusa dir quin serà
el seu programa, i vostè no vol sortir avui d'aquí dient quin serà
el seu programa. I per què? Clar, perquè no ho pot dir; perquè no
ho ha consultat amb els altres; perquè, clar, al final han fet un
paper per posar-se d'acord, però un paper que lògicament no
concreten. Ves alerta a no concretar, perquè no estarem d'acord.
Aquí resulta que hi ha un senyor que surt avui dematí i diu "no
farem més autovies", i ara surt i diu que farà més autovies.

(Remor de veus)

Escolti, què és una cosa que té quatre carrils? És que això,
vull que m'ho expliqui. Li pot dir el que vulgui. Vostè li digui el
que vulgui. Ara resulta que li canviarem el nom, com a la
incineradora. Se'n recorden del tercer forn de la incineradora, que

no era un forn; entrava no sé què, sortia cendra, però no era
un forn. Ara resultarà que farem quatre carrils, però escolti,
ni seran autovies, ni seran autopistes, ni seran res. Però
seran quatre carrils, escolti, és igual; li digui el que vulgui,
però ho farà, no és ver? Farà quatre carrils i farà autovies,
naturalment. I nosaltres l'ajudarem perquè les faci, que els
faci allà on siguin necessàries perquè els ciutadans
d'aquestes illes puguin tenir els serveis que es mereixen, i
sobretot perquè no es mori més gent a les nostres carreteres.
Naturalment, que li donarem suport perquè faci aquestes
carreteres, que faci els quatre carrils allà on faci falta i allà
on nosaltres tenim planificat, bàsicament a l'illa de Mallorca
per anar a Manacor, bàsicament per anar a la Universitat,
bàsicament per arribar fins a sa Pobla amb la prolongació de
l'autopista d'Inca, i bàsicament fins arribar a Peguera amb la
prolongació de l'autopista s'Andratx. Sí senyor, i l'ajudarem,
però escolti, si no li vol dir autopista o no li vol dir autovia,
no es preocupi, nosaltres també li canviarem el nom. Podem
canviar el nom, cercarem un altre nom; seran quatre carrils,
però tranquils, no seran ni autovies ni autopistes, que ningú
passi pena...

(Aplaudiments)

Vostè intenta, insistesc, no entrà en el debat que jo crec
que hauria de ser el debat d'avui aquí, que és el debat del
seu programa. Vostè diu que representa uns ciutadans.
Naturalment, tots representam ciutadans, però vostè s'ha
presentat a aquestes eleccions amb un programa polític, que
era el programa polític que votaven els ciutadans d'aquestes
illes; i ho he dit abans, a Eivissa es varen presentar amb un
programa conjunt i que el poble coneixia abans. Però, clar,
el seu programa l'ha votat la meitat de gent que ha votat el
nostre programa. El seu programa l'han votat la meitat dels
ciutadans que ens han votat a nosaltres. I el programa és el
que la gent té dret a conèixer per saber quina és l'opció
política que vol triar; i l'opció política més votada en
aquestes illes ha estat la del Partit Popular. I jo insistesc que
és absolutament legítim que vostès facin el pacte que
vulguin, però també li dic i li torn a repetir que els ciutadans
d'aquestes illes no coneixien el seu programa de pacte quan
es varen presentar a les eleccions. El nostre sí, i a nosaltres
ens varen votar 160.000 persones, i nosaltres avui aquí
representam el 45% de la població, representam 160.000
persones que ens han votat.
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A mi em pareix molt bé que vostè digui que fan conselleries
per resoldre problemes dels ciutadans, que posen nous directors
generals per resoldre problemes dels ciutadans. Escolti, Sr.
Antich, perfecte, però no ens faci combregar amb rodes de molí,
home, per l'amor de Déu. Aquí hi ha tots els mitjans de
comunicació, i aquí tothom ha estat llegint aquests mesos el que
ha passat. Ara no em digui que vostè ha creat tres conselleries
per resoldre problemes, vostè ha creat tres conselleries perquè no
hi havia càrrecs per a tots, home, però si això ho sap tothom, per
l'amor de Déu, si això s'ha viscut aquests dies. Tothom sap que
el primer que s'ha fet aquí és un debat de repartiment de quotes
de poder i de càrrecs. El programa, se l'han inventat després. I el
programa, insistesc, que jo li deman que el concreti, vostè no el
concreta. Vostè m'intenta donar la culpa a mi, supòs que aquesta
serà la seva estratègia, i després supòs que intentarà donar la
culpa al de dalt; és aquella teoria d'aquell funcionari que arribava
-que supòs que això serà la seva opció de govern-, que arribava
a la cadira i trobava els tres sobres. El primer sobre: "dóna la
culpa de tot al que ha vengut darrere", el segon sobre: "dóna la
culpa al que està a dalt, a Madrid"; i el tercer, bé, el tercer ja no
li dic, perquè prepari la cadira que se'n va.

Vostè té l'obligació d'explicar aquí què és el que vol fer.
Vostè té l'obligació de dir aquí què és el que farà; i vostè té
l'obligació d'explicar per què vostè quan presenta un govern que
vol ser més descentralitzat, justament quan el Govern perd
quotes de poder, perquè vostè ha dit aquí que vol transferir
competències als consells insulars, en aplicació de l'article 39; i
resulta que a partir d'aquí vostè, quan transfereix competències
necessita més conselleries i necessita més directors generals. Jo
crec que això es casa molt malament, que això s'entén molt
malament, i que ja tenim la seu plena d'ous arreglant els
problemes de la Conselleria d'Agricultura fent una conselleria
d'Agricultura. Escolti, jo li he demanat que vostè digui i expliqui,
perquè no es tracta de crear més funcionaris i de crear més
càrrecs que duguin agricultura, es tracta de donar solucions als
pagesos, i es tracta que vostè vengui aquí i digui als pagesos com
arreglarà els problemes dels pagesos, què farà amb el Proagro,
què farà amb el Pla de l'olivar, què farà amb el sistema de
reguius dels pagesos, deixarà o no deixarà, digui, als pagesos fer
pous perquè puguin regar i garantirà aquesta aigua als pagesos?

Les nostres preguntes, les meves preguntes, seriosament, Sr.
Antich, no tenen mala intenció, tenen voluntat que vostè pugui
aclarir als ciutadans quina és la seva proposta i el seu
compromís. Per això jo li deman simplement que digui sí o no,
i ara que vostè tornarà a tenir temps. Jo li deman que vostè digui
si vostè farà una llei de la capitalitat de Palma, deixi el passat i
la resta, farà o no farà una llei de capitalitat de Palma, sí o no?
Vostè farà la serra de Tramuntana parc natural, o, com va dir
ahir, farà un parc natural a la serra de Tramuntana? Vostè
imposarà una taxa turística, un impost turístic sí o no, en
aquestes illes? Vostè, he sentit, i crec entendre que aleshores no
llevarà el cànon de l'aigua als ciutadans de la Ciutat de Palma,
perfecte, molt bé; i en què modificarà el cànon d'aigua? Vostè
vol homologar els sous als professors i al personal docent a la
retribució que tenen els funcionaris de la Comunitat Autònoma.
Si això és així, ho digui, es comprometi en això i digui quan ho
farà, quan aquests professors, quan aquests mestres, quan aquest
personal podrà cobrar el mateix que cobra un funcionari de la
Comunitat Autònoma. Ens digui, si és possible, quan vostès
equipararan les pensions, insistesc, perquè el que vostè no pot fer
és enganar els ciutadans. Vostè no pot intentar sortejar la seva

responsabilitat de prometre a les persones majors, de jugar
amb demagògia amb quelcom tan important com és la
pensió d'una persona major; i vostè els pugui prometre
quelcom que vostè sap que no podrà complir. Nosaltres li
exigirem que ho compleixi, i avui ho vull dir a tots, que
nosaltres aquí, si vostè surt president, li exigirem que
compleixi aquest compromís, i que vostè incrementi les
pensions de tots els ciutadans de les Illes Balears i les
equipari amb el salari mínim interprofessional.

No m'ha dit i no m'ha contestat si aturarà es Canons o no
aturarà es Canons. Supòs que no ho vol dir. No m'ha dit si
vostè llevarà l'excepció de Campos, i vostè deixarà Campos
sense aquesta oportunitat d'accedir a aquest
desenvolupament que no ha tengut durant tots aquests
temps. No m'ha dit si vostè aturarà el parc Bit. Avui ha
sortit aquí un parlamentari i ha dit textualment, que les DOT
es modificarien per aplicar-se al sòl urbà; i això és el que
vull que em digui, si efectivament aquells senyors que tenen
un solar urbà han de saber que vostè farà desclassificacions
en sòl urbà, i que els que tenguin un solar urbà avui pot
estar dins la nova modificació de les DOT i pot veure els
seus drets adquirits d'edificació que s'hagin tocat. Farà la
reserva del terreny de l'aeroport de Palma i de Menorca, sí
o no, Sr. Antich? Miri, que vostè -i és l'únic de tot que crec
que és necessari que jo li contesti-, que vostè amb digui a mi
que no hem fet la reforma de la carretera a la Universitat per
culpa nostra, quan hem estat 13 anys en aquesta comunitat
autònoma sense poder rebre una sola pesseta del Govern del
Partit Socialista Obrer Espanyol de Madrid, perquè el Sr.
Borrell no volia que es fessin carreteres a les Illes Balears,
i quan ara vostès tendran els doblers amb un conveni de
Partit Popular, i el projecte per arreglar la carretera de
Valldemossa, per fer aquests quatre carrils, i naturalment
per arreglar les carreteres, que es necessiten arreglar, i no
només a Mallorca, sinó a totes les Illes Balears.

No m'ha contestat respecte de les transferències dels
consells insulars. Li repetesc: serà només ordenació de
territori i carreteres el que pensa transferir als consells
insulars? No m'ha dit si farà el pacte local i si millorarà el
finançament dels ajuntaments, amb transferències de
competències en totes aquelles competències que puguin
gestionar els propis ajuntaments. Li deman simplement, i
amb tota la bona intenció del món, que em digui per quin
pressupost vostè té previst aplicar l'1,1 de solidaritat al
tercer món des de les Illes Balears. Li deman, i vostè no em
vol contestar, si efectivament el túnel de Sóller, tal com
vostè va prometre, serà gratuït o no serà gratuït. Li deman
quines són les mesures de l'agricultura com a sector
estratègic. Li deman naturalment què és això de dinamitzar
els agents culturals, com es dinamitza un agent cultural; si
tancarà la Conselleria de Funció Pública, quines conselleries
estan fora de la delegació de turisme. Totes aquestes
qüestions i moltes altres que són importants, nosaltres creim
que són imprescindibles avui per tenir una idea clara de
quin és aquest programa que vostès volen aplicar aquí, a les
Illes Balears. 

Jo també, naturalment, vull que vostè tengui clar que
nosaltres col•laborarem, i ho hem dit, nosaltres
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col•laborarem durant tots aquests anys, si és que vostè surt
president d'aquesta comunitat autònoma, col•laborarem perquè
les coses en aquesta comunitat autònoma vagin bé. Jo crec que
és totalment injust i totalment impropi fer avui un discurs
catastrofista de la situació de partida. Efectivament existeix
aquesta situació de partida, i és una situació de partida ha fet que
les coses durant tots aquests anys a les Illes Balears hagin
millorat substancialment la qualitat de vida dels ciutadans
d'aquestes illes, hagi fet que aquesta autonomia hagi construït un
autogovern, una autonomia política i una autonomia financera
que ha pogut solucionar molts dels problemes que tenen els
ciutadans d'aquestes illes, i tenint claríssim que queden
moltíssimes coses per fer, i són les coses que nosaltres voldríem
que es fessin en aquesta terra. Però el que no puc admetre, Sr.
Antich, és que vostè no pugui concretar les seves postures. Si
vostè no es banya, si vostè no diu que el que va prometre fa uns
dies a la seva campanya es farà, naturalment nosaltres li hem de
dir que començam molt malament, perquè efectivament
començam amb aquesta tradició del socialisme de fer un discurs
i de fer el contrari en la seva realitat.

Naturalment que jo a vostè, y acabo, Sr. Presidente, acabo,
gracias, jo li podria dir totes les coses, o li podria intentar
adjudicar totes les coses que ha fet el Partit Socialista Obrer
Espanyol quan ha governat. Jo crec que tothom sap tot el que ha
passat als ajuntaments i tot el que ha passat en aquest país, en
aquest estat quan ha governat el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Naturalment jo li podria parlar de tots els casos de corrupció, li
podria parlar de tots els que tota Espanya coneix, i de coses molt
més greus encara, naturalment, com vostè sap, com pot ser el
tema del GAL; però jo baix cap concepte avui seria capaç
d'adjudicar-li a vostè la responsabilitat d'aquestes qüestions. Jo
crec que això és impropi. Jo crec que això no seria en aquests
moments ni ètic ni elegant. Però el que sí que li vull dir és que
avui nosaltres volem que vostè comenci amb un discurs i amb
una realitat, que és la realitat que volem per a aquesta terra.
Nosaltres volem que es respecti des d'aquesta tribuna
efectivament una voluntat de diàleg, que es respecti des d'aquesta
tribuna una voluntat que les coses funcionin a les Illes Balears i
que es puguin solucionar els problemes que tenim. Avui matí, o
durant el dia, pot ser que s'hagin fet des d'aquesta tribuna, gent
que ha intervengut al debat, aportacions o opinions que
probablement hagin sortit molt més des de la rancor i des de la

venjança, des de l'odi tal vegada, fins i tot ressuscitant el
franquisme, fins i tot donant caires, insistesc, d'odi al
discurs; intentant probablement apropiar-se d'una
exclusivitat democràtica que nosaltres baix cap concepte
podem consentir. Jo el que li vull dir és que nosaltres
haguéssim desitjat, i desitjam, sentir avui aquí propostes
d'esperança de futur. No vull contestar ningú, ni vull
naturalment al•ludir ningú. No val la pena ni crec que hi
haguem d'entrar. El que sí que vull dir és que aquestes
paraules sempre es desqualifiquen per elles mateixes.

Jo el que esper és que el seu pas per aquesta institució,
el pas per aquesta institució de tothom i de totes aquelles
persones, ens faci i els faci més reflexius, els faci més
participatius amb un altre tarannà, amb la tasca comuna de
millorar la vida de tots. I a vostè, Sr. Antich, li exigesc que
quan surti aquí contesti les qüestions que jo li deman, en
nom de tots aquests ciutadans que nosaltres representam. Li
contest que tengui la valentia de banyar-se, d'explicar el seu
programa polític, que és vostè qui ha de respondre d'aquest
programa polític aquí, i no nosaltres. És vostè que és
l'aspirant a president. Li exigesc que es banyi i que digui
que és el que farà, en què afectarà la seva política la realitat
dels ciutadans, en quines qüestions s'afectarà i es canviarà
la vida dels nostres ciutadans, que és el que a nosaltres ens
preocupa, i és el que nosaltres defensarem. Miri, al ciutadà
li preocupa el que li passarà; al ciutadà el preocupa allò que
l'afecta. I nosaltres estam aquí i tenim l'obligació de
defensar els ciutadans d'aquesta terra, de representar més de
160.000 persones d'aquesta terra que han cregut en el nostre
projecte i que estan preocupats, naturalment, per aquest
projecte alternatiu. Però, escolti, a nosaltres ens hi trobarà,
si vostè fa un discurs on es comprometi, si vostè vol
realment lluitar per aquesta terra, aquí i a Madrid, a
nosaltres ens hi trobarà, acomplint el nostre programa
electoral, que, per una altra part, és l'únic que hem promès
sempre en qualsevol pacte que hem intentat fer amb
qualsevol grup d'aquesta cambra, aplicar el nostre programa
electoral, ni una peça més, i lluitarem ...

(Aplaudiments)

... per aplicar aquest programa electoral, que és el
programa electoral que coneixen els ciutadans d'aquestes
illes, i això és el que nosaltres hem defensat, aquest
programa electoral que nosaltres li ajudarem a vostè, amb el
que vostè cregui que el beneficia, també a aplicar-lo. Però
escolti, ens tendrà amb il•lusió, ens tendrà amb ganes, ens
trobarà amb una capacitat d'ànim constructiu, perquè per a
nosaltres, Sr. Antich, per a nosaltres, Sr. Antich, el més
important és representar dignament els interessos d'aquests
ciutadans, dels ciutadans de les Illes Balears i que la nostra
tasca aquí serveixi perquè les coses a les Illes Balears, als
ciutadans de les Illes Balears, els vagin millor.

Moltes gràcies i molta sort.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per tancar, el
candidat, Hble. Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:
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Sr. President, senyores i senyors diputats. Tanta sort que
vostè ens dóna els cent dies, Sr. Matas, perquè vostè, per una
part, ens diu que ens dóna els cent dies, però avui ja vol saber
fins i tot dates de quan posarem les coses en marxa. Home, és
una manera de donar els cent dies un poc especial.

Vostè surt aquí i braveja de programa, vostè surt aquí i diu
que tots els ciutadans sabien molt bé quin programa duia el Partit
Popular, vostè surt aquí i diu que clar, com que nosaltres hem
pactat, ara els ciutadans no coneixien quin programa duríem
finalment nosaltres, però en va fer de viatges a la seu d'UM, per
pactar, eh?, i quin programa hagués dut, vostè, Sr. Matas?, quin
programa hagués dut si vostè hagués fet un pacte amb Unió
Mallorquina? Si quan varen fer tot el relacionat amb la reforma
de l'Estatut, aquí vàrem parlar de nacionalitat, i vostès votaren en
contra, aquí votaren en contra i se n'anaren a Unió Mallorquina
a oferir-ho, què és que si Unió Mallorquina no els hagués dit,
"heu de canviar de la a a la zeta el programa", vostè no l'hagués
canviat per tal de mantenir el Govern de la comunitat autònoma?,
perquè això no ens ho farà creure a nosaltres que no sigui així.
Perquè hem arribat a escoltar moltes coses de Madrid, 100.000
milions de pessetes, no sé quantes de modificacions, a Aragó han
fet exactament el mateix, llavors deien que no, que tot això ja
eren programes i actuacions que ja tenien previstes, que l'únic
que farien seria avançar totes aquestes actuacions, és a dir, si
sortia un govern a Aragó del Partit Popular, les inversions farien
més via, si en sortia un del Partit Socialista, anirien més a poc a
poc. I això és una forma d'administrar els doblers públics normal
i lògica, vaja, com per donar lliçons, com per sortir aquí i donar
lliçons. Per tant, no em doni lliçons de programa perquè si vostè,
si Unió Mallorquina, que com és normal i natural ja no creia res
de vostès, perquè sap quin tracte li han donat, hagués volgut
pactar amb el Partit Popular, vostès haguessin canviat fins i tot
les comes, fins i tot les comes.

Jo li he contestat totes les preguntes, per ventura me n'he
deixada qualcuna, vostè em continua parlant de carreteres, jo no
he dit que faríem quatre carrils, no ho he dit, he dit que es
donaria una solució a la carretera de la Universitat, i he dit que
a les carreteres saturades se'ls donaria una solució, com se suposa
molt més blana de la que vostès volien donar i no s'han atrevit
fins i tot a donar, perquè si miram el Pla de carreteres continua
exactament igual que sempre, dient que es poden fer tres o quatre
opcions, sense definir exactament res.

Vostè ens diu en relació amb carreteres que el temps del Sr.
Borrell no hi va haver inversions, el temps del Sr. Borrell
s'enviaren no sé si eren 15.000 milions de pessetes que vostès
gastaren en altres coses, i quan varen haver de passar comptes a
Madrid, els varen dir, "quines carreteres heu fet?", i clar no en
podien fer, de carreteres, no en podien fer, de carreteres, vostès
no tenien cap pla de carreteres, i els gastaren en altres històries,
per tant és normal i lògic que llavors ja no els donassin més
doblers, però és que vostès han tengut un pla de carreteres en
aquesta darrera legislatura, fins a aquesta darrera legislatura,
vostès no l'han fet al Pla de carreteres. Jo li he demanat que sortís
aquí i em digués quina carretera ha fet vostè, i vostè mutis por el
foro, res absolutament ha dit, perquè no n'ha fet cap ...

(Aplaudiments)

... no n'ha fet cap.

I vostè em diu que, clar, que no puc sortir aquí perquè no
m'he assegut amb el Sr. Buades i no li he demanat el que
puc dir, no m'he assegut amb el Sr. Santiago Ferrer, no m'he
assegut amb la diputada Sra. Maria Antònia, no m'he
assegut amb el Sr. Sampol ni amb el Sr. Grosske i, per tant,
surt aquí amb dificultats, tenc problemes, però clar, vostè
d'això no en pot xerrar molt, Sr. Matas, perquè vostè n'ha de
consultar qualcun que no és aquí, que és el Sr. Cañellas, que
ja veurem devers l'octubre què passarà ...

(Aplaudiments)

Jo he dit que s'alçaven veus dins el seu partit que deien
que, bé, que no sabien cert si li donarien suport, i no eren
veus qualssevol. Sr. Matas, a mi m'agradaria, llavors diu que
no li contest les coses, m'agradaria que m'escoltàs, quan parl
...

(Remor de veus)

No li deu interessar.

Per tant, crec que a l'hora de fer consultes, vostè també
té un bon berenar, un bon berenar. Jo, no passi pena, com
que jo som una persona molt dialogant i una persona que
m'agrada parlar i consensuar les coses, i no pas gens de pena
per totes aquestes qüestions i, a més, hem tengut un mes on
tots ho hem pogut demostrar, per tant, això no em preocupa
gens ni una mica.

Efectivament, el programa diu que farem la Serra de
Tramuntana parc natural, és a dir, ja està, sí, així ho diu el
programa de govern i, en relació amb el tema d'agricultura,
ja li he dit que em preocupaven molts de temes, des de la
reutilització d'aigua, la incorporació de gent jove, la
comercialització, però sobretot un tema, que és del que
s'han queixat tots els sindicats i les cooperatives, que les
polítiques es faran conjuntament amb ells, escoltant-los,
amb ells, les polítiques es faran escoltant tota aquesta gent.
Per tant, no passi pena que realment tendrem en compte
totes aquestes qüestions.

En relació a si el túnel serà gratuït o no, també ja li he
contestat, vostè devia xerrar i no ho deu haver sentit, i en
relació amb el tema dels consells insulars, efectivament,
volem donar als consells insulars el paper que vostès no els



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 2 / fascicle 3 / 22 i 23 de juliol del 1999 67

han donat, volem que siguin el govern de cadascuna de les Illes
i, per tant, volem traspassar carreteres per una banda, i totes
aquelles competències compartides, fins i tot totes aquelles
partides que vostès es deixaven dins el pressupost de la
comunitat autònoma, a pesar d'haver donat la competència ja als
consells insulars, perquè vostès donaven patrimoni als consells
insulars i es quedaven un caramullet de milions per repartir per
fer rehabilitacions d'esglésies, etc., i això s'ho quedaven, a pesar
que la competència era dels consells insulars. Vostès es
quedaven 40, 50 o 60 milions de pessetes per donar subvencions,
per fer plans urbanístics, quan la competència urbanística era
dels consells insulars. Per tant, tots aquests doblers que vostès es
deixaven, tots aquests doblers que vostès no passaven als
consells insulars, a més d'aquestes competències, també. Però, a
més, farem més, de totes les competències que vostè ha enviat,
que les ha enviat mal finançades, i d'això n'hem parlat en moltes
ocasions, també les revisarem, perquè nosaltres volem que els
consells insulars funcionin bé, no els volem donar ... només
faltaria, només faltaria que nosaltres ens barallàssim en l'Estat
perquè ens passi les competències bé, i llavors resulta que quan
les donam als consells insulars des de la comunitat autònoma, les
donàssim mal finançades. I això és el que ha passat, això, amb
vostès, és el que ha passat. Per tant, no passi pensa que també
ens asseurem amb els consells insulars i revisarem la finançació
de totes aquestes competències perquè nosaltres, com ja li he dit,
a mi no em preocupa qui es posa la medalla, per tant no me'n
reservaré de partides. Jo el que vull és que el problema concret
se solucioni, independentment de qui ho gestioni, i ja està, així
es farà en relació amb els consells insulars.

Quant d'on treurem el pressupost per arribar a l'1% en temes
de solidaritat, bé, el primer que llevarem serà la partida de fotos.
Jo no em faré fotos ... no me'n faré.

(Rialles i aplaudiments)

Ho enviaré a aquesta gent que ho necessita.

I crec que m'ha demanat poques coses més. La veritat és que
vostè em demana nivell i, clar, si el nivell del que em demana és
baix, jo he de contestar baix, no puc donar segons quin tipus més
d'explicacions.

L'únic que li vull repetir és que tengui molt clar que aquest
govern no és en contra absolutament de ningú, llevi's de dins el
cap que aquest govern s'ha format en contra del Partit Popular,
i també llevi's de dins el cap que vostè i tot el Grup Parlamentari
Popular i el Partit Popular no tendrà possibilitats de treballar en
relació amb aquest govern, en tendrà, perquè nosaltres no volem
mantenir les mateixes actuacions que hem sofert durant tots
aquests anys. Vostè em parlava de les comissions d'investigació,
que eren realment un desastre, així com ho hem fet i tal; i és ver
que amb el tema de les comissions d'investigació, quan prepares
qualque cosa no la prepares de forma conjuntural. Però li vull dir
una cosa: vostès estaven avesats ..., vostès no feren, primer de
tot, cap passa per intentar solucionar-ho i, en segon lloc, vostès

han estat avesats a administrar-los de certa manera, i jo ja
vaig dir que en cas que jo ves qualsevol tipus de problema
de corrupció o de prepotència, etc., jo seria el primer que
tiraria endavant en aquestes qüestions, per tant, no passi
pena en aquests temes, perquè feim comptes de ser ben
directes.

Jo, per acabar, l'únic que li vull dir és que no es
preocupi, aquí no hi haurà cap trauma, aquest nou govern
sabrà parlar amb tots i cadascun dels col•lectius, sabrem
impulsar aquesta nova manera de governar, aquesta nova
manera de governar que impliqui més participació, que
impliqui més transparència, aquesta nova manera de
governar que impliqui més coordinació entre les
institucions, aquesta nova manera de governar que impliqui
eficàcia i, per tant, donar solució als grans problemes
d'aquesta comunitat autònoma, i, sobretot, que impliqui més
cohesió social i més respecte per al medi ambient.

I li vull dir una cosa, aquest govern serà el govern de
tots, aquest govern serà el govern de tots els ciutadans de les
Illes Balears, i com que serà el govern de tots els ciutadans
de les Illes Balears, vostè tendrà totes les oportunitats del
món per poder tractar amb aquest govern i per ser escoltat.

Moltes de gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, l'hora fixada per a la votació
era a les set i mitja, però, si en aquests moments cadascun
dels portaveus pot comprovar que tots els seus diputats són
als seus escons, podem procedir-hi.

Molt bé. Senyores i senyors diputats, es procedirà a la
votació. Als efectes de l'atorgament de la confiança per part
de la Cambra al candidat proposat per a la Presidència de les
Illes Balears, la confiança s'entendrà atorgada si el candidat
obté el vot favorable de la majoria absoluta de la Cambra.
La votació, segons el que disposa l'article 86.2, serà pública
i per crida. El Sr. Secretari anomenarà les diputades i els
diputats, i aquests respondran "sí", "no" o "abstenció". La
crida es realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge,
començant pel diputat el nom del qual sigui tret a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears en funcions que
siguin diputats, així com els membres de la Mesa, votaran
al final.

El diputat pel qual començarà la crida és l'Hble. Sr.
Antoni Pascual i Ribot.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí.
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(Rialles i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

..., Sr. Diputat. El Sr. Secretari començarà a fer la crida.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Pascual i Ribot.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernando Piña i Saiz.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS (Damià):

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tirs Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS (Tirs):

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Ignaci Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Antoni Ramonell i Amengual.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francisca Tur i Riera.

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Celestí Alomar i Mateu.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Catalina Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Antich i Oliver.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesca Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joana Maria Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Buades i Beltrán.

EL SR. BUADES I BELTRÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margarita Isabel Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Guillem Camps i Coll.

EL SR. CAMPS I COLL:

No.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salvador Cànoves i Rotger.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margarita Capó i Abrines.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Cerezo i Mir.

LA SRA. CEREZO I MIR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Andreu Crespí i Plaza.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Lluïsa Dubón i Petrus.

LA SRA. DUBÓN I PETRUS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago Ferrer i Costa.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Flaquer i Riutort.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Gascón i Mir.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Bosco Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

José Simón Gornés i Hachero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sofía del Carmen Hernanz i Costa.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Huguet i Rotger.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cristóbal Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Neus Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Marí i Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Catalina Palau i Costa.

LA SRA. PALAU I COSTA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

LA SRA. ESTARÁS I FERRAGUT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

José María González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaume Matas i Palou.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Verger i Pocoví.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fèlix Fernández i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francisca Bennasar i Tous.

LA SRA. BENNASAR I TOUS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Eberhard Grosske i Fiol.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: sí, 31; no, 28;
abstencions, cap.

(Aplaudiments)

Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la Cambra,
s'entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de president de
les Illes Balears al diputat Molt Honorable Sr. Francesc Antich
i Oliver. L'atorgament de la confiança al candidat es comunicarà
a Sa Majestat el Rei i al president del Govern de la nació, als
efectes del seu nomenament com a president de les Illes Balears,
d'acord amb el que preveu l'article 30 de l'erstatut d'Autonomia
i l'article 141.6 del Reglament del Parlament.

S'aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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