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EL SR. PRESIDENT:

Tornam a començar la sessió, i la tornam a començar amb la
intervenció del Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Andreu
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President del Govern, jo he de coincidir amb alguns
comentaristes polítics quan deien que aquest debat tenia una
importància significada. Tenia una importància significada
perquè era el primer debat que després de 100 dies analitzava la
funció d'un govern que accedia al poder després de 4.844 dies de
govern del Partit Popular. Hi incloc, per si qualcú fa el producte,
els anys de traspàs que hi ha hagut durant aquesta legislatura de
16 anys que, com tothom sap, són quatre.

El president crec que va transcendir, almanco aquesta és la
meva opinió i la del grup del qual en som portaveu, allò que és
purament habitual en l'anàlisi d'una gestió: fer una relació
detallada d'aquells fets que ha produït el Govern i, entenent que
només duen 100 dies de govern, d'aquells que immediatament
prendran carta en aquesta cambra, o bé com a actuacions
directament del Govern. 

Crec que va començar amb una anàlisi que ell va citar amb
tres elements: d'on venim, on som i a on anam. D'on venim i on
som, són producte d'aquests 4.844 dies de govern del Partit
Popular. No hi va fer gaire referència, només va dir que
caminava endavant i duia un mirall retrovisor que li permetia
veure enrere. Jo li dic que el miri sovint, el mirall retrovisor,
perquè a vegades de darrere vénen els cops més perillosos, els
accidents que provoquen el desnucament. Miri, Sr. President,
molt sovint el mirall cap enrere, i fins i tot li recomanaria que hi
escrigui allò que els francesos escrigueren en un monument:
"Perdonam, però no oblidam"; crec que és una bona mesura
terapèutica per poder seguir endavant.

Però llavors -crec que és el que hem de significar- cap a on
anam?, i crec que aquí és on precisament el debat va prendre
l'altura que s'esperava d'ell: una anàlisi de la situació en què ens
trobam, definint un model econòmic i social per a aquesta
societat; això és el que s'espera d'un debat d'aquestes
característiques, no només si l'autopista s'ha de fer o no s'ha de
fer, si aquella carretera ha de passar per aquí o per allà; això, ja
té aquest parlament prou debats per de definir-ho amb prou
precisió, jo crec que aquí hem de definir les línies de cap a on
camina aquesta comunitat, amb què utilitza les seves jo crec que
prou amples dosis d'autogovern, cap a on volem caminar en
aquest concert de països, de territoris que tracten d'aconseguir
allò que sigui millor per als seus ciutadans; per tant anunciar, i
jo crec que això és significatiu, un cop de timó. 

És vera que aquests d'on venim i on som ens demostren que
de seguir així no anam bé, no anam bé i, per tant, hem de canviar
de direcció. Però, clar, aquesta direcció resulta que va en dos
vehicles diferents: un molt accelerat i un altre aturat, i
evidentment tots sabem que els canvis d'acceleració d'un mòbil,
tant si és molt ràpid com si és molt lent, tenen conseqüències en
els seus ocupants, si va molt aviat i canvia de direcció el normal
és que trabuqui, si va molt poc a poc i accelera molt ràpidament,
idò pot desnucar els que hi seuen a dins. Cop de timó, sí, però un
cop de timó prudent però decidit, però decidit, un canvi que sigui
posat clarament de manifest en cada una de les accions de
govern.

I aquest canvi, en què s'ha de produir, aquí? S'ha de produir
fonamentalment en el model econòmic i els efectes seran
visibles, sobretot, en el que és el principal motor de la nostra
economia, el turisme; hem d'incidir en aquest model turístic
com a sector econòmic, com a sector econòmic que
necessita profunds canvis perquè pugui funcionar en el
futur, perquè sigui també un model econòmic sostenible, no
només per al territori, sinó per la competència d'altres
mercats. 

I hem de canviar la manera d'entendre el territori:
territori no és només allò sobre el qual es pot fer una casa,
territori són altres coses, territori és allò sobre el qual s'hi
desenvolupa la nostra vida, tota la nostra vida i, per tant, hi
hem de poder fer cases però també hi hem de poder fer
moltes altres coses, i per això, per poder fer totes aquestes
altres coses, és imprescindible que no hi hagi cases. Per
tant, necessitam territori sense cases, i el model que teníem
era un territori on tot podia ser susceptible, amb una
modificació o amb una altra, d'arribar a ser urbanitzat i
construït, i això, evidentment, aquí, en aquestes illes, no ho
podem sostenir.

I llavors ens queda aquell altre vehicle que està prou
aturat, almanco no amb moviments perceptibles. Hem de
millorar el nostre estat del benestar. Pareix, hi ha hagut un
discurs en aquesta Europa en què havíem arribat als sòtils
de l'estat del benestar, que ja no hi havia manera de
mantenir-lo. Jo no diré que potser a determinats països del
nord existeixen algunes coses que sostenen aquesta societat
del benestar que són discutibles, però a un país com el
nostre, que tot just acaba d'aconseguir una certa
universalització de la sanitat i l'educació -quan dic tot just
vull dir fa pocs anys- davant països que tenen això des
d'abans de la Segona Guerra Mundial, parlar ja de començar
a estudiar la seva viabilitat em sembla patètic. Hem
d'acabar, precisament, d'introduir dins aquest estat del
benestar altres coses que encara nosaltres no tenim i altres
països sí que tenen, i és possible la utilització de
determinats excedents econòmics per aquest fet.

I aquest cop de timó evidentment pot tenir un cost, i és
obligació del Govern explicar als ciutadans quin pot ser
aquest cost, què significa això i quines coses estam
disposats a fer, però crec que la seva resposta a aquest
tema... I quin seria el cost de no fer-ho? Crec que és prou
explicativa: cap a on ens acondueix no fer el cop de timó?,
cap a on ens acondueix no protegir més el nostre territori?,
cap a on ens acondueix mantenir un creixement econòmic
desorbitat, una inflació per sobre de la mitja que al final té
les seves conseqüències socials?, quin cost tendrà? Quin
cost té mantenir una estacionalitat permanent?, quin cost té
sobre aquesta societat que, com es deia ahir, d'aquí al 2020
ens suposarà tenir les pensions més baixes de l'Estat si no
s'hi apliquen correctius, degut al temps cotitzat producte de
l'estacionalització? Quin cost té no produir aquest canvi?
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Jo, evidentment, estic disposat, crec que és positiu, el Partit
Socialista creu que és necessari assumir el risc d'aquest cost, el
cost de produir el canvi, i ho deia bé, i hi tornaré a insistir més
endavant, avui matí el portaveu del Partit Socialista de Mallorca.
Nosaltres és vera que hem tengut un sector turístic important,
però en aquest moment ens venem molt barats, ens venem a baix
preu. Crec que és hora de fer-nos valer, no només des del punt de
vista de ser una nació, que seria possiblement l'argument més
radical que podria tenir un partit nacionalista, simplement i
purament des del punt de vista d'un negoci: som un producte
desitjat, som un producte desitjat i, per tant, sempre que un
producte és escàs i desitjat, tothom sap que el seu preu puja, ni
més ni pus, des del punt d'una anàlisi purament econòmica
d'això. 

I jo he de dir, Sr. President, que el Grup Parlamentari
Socialista s'ha sentit reflectit en el vostre discurs, ens hem sentit
identificats amb l'anàlisi que heu fet de la situació, amb les
estratègies que heu dissenyat i que du a terme el vostre govern i
amb les tàctiques per resoldre els problemes més immediats. El
Partit Socialista, avui, aquí i ara, se sent reflectit en el projecte
d'aquest govern igual que s'hi sentia el dia que va firmar el pacte
i, per tant, creim que aquests tres elements que heu significat en
el vostre discurs amb un conjunt de mesures i que es podrien
agrupar en tres grans elements que aguantarien aquest projecte
de govern, competitivitat, solidaritat i sostenibilitat, tres potes
que són el que necessita una taula per aguantar-se i aguantar-se
bé, perquè si en té quatre sempre n'hi ha una que no toca en terra,
tres determinen, com tothom hauria de saber i supòs que sap, tres
punt determinen un pla, és la manera que aquesta taula s'aguanti
sòlidament i no es mogui, i aquestes mesures s'han de dur
equilibradament a terme, és a dir, no es tracta de veure que
aquest és un element de sostenibilitat, que aquest és un element
de cohesió social, no, no, cada una de les mesures preses ha de
conformar un tot amb aquests components que he citat.

I de competitivitat, la volem ara, volem ser competitius avui,
però també volem ser competitius demà i passat demà, i això no
es fa només prenent mesures conjunturals, no només; el nostre
sector econòmic és enormement sensible a canvis de tipus
polític, de tipus econòmic i de tipus de geoestratègia, per dir-ho
d'aquesta manera. El turisme, controlat majoritàriament per grans
tour operators que, lògicament, tenen l'interès immediat en la
rendibilitat econòmica, no tenen fidelitats territorials, no els ho
podem ni tan sols demanar, ells aniran on hi hagi una major
demanda i on tenguin un benefici suficient i, per tant, nosaltres
hem de pensar que allò que produïren les Illes Balears als inicis
del turisme, és a dir, robar part del turisme de menor poder
adquisitiu a països amb més inflació, amb més costs laborals
com era el sud de França i les costes italianes, això també ens ho
produiran, quan les condicions ho permetin i ho permetran,
segurament, no massa tard, a altres països de la conca
mediterrània. I clar, si nosaltres avui no començam a prendre
mesures que sempre tendran un temps d'aplicació i un temps de
produir els seus efectes avui, possiblement quan les vulguem
prendre serà massa tard. Per tant, és necessari un canvi d'aquest
model.

I aquest model, com es pot canviar? Idò es pot canviar,
com deia vós en el vostre discurs, primer diversificant en
allò que sigui possible la nostra economia; no es tracta de
produir una substitució utòpica i impossible. Em sap greu
haver emprat la paraula "utòpica", impossible, impossible.
Desestacionalitzar, que voldrà dir fer una oferta diferent,
desestacionalitzar no vol dir, per si qualcú podia pensar-ho,
que escalfarem les aigües de les nostres platges per tenir
turisme de platja també a l'hivern. No, mirin,
desestacionalitzar vol dir dirigir-nos a altres mercats
turístics, a altres mercats que demanen coses diferents i,
segurament, més complicades de satisfer: un turisme
cultural, un turisme preocupat pel medi ambient, un turisme
que, fora de la temporada habitual i, naturalment, amb unes
demandes i exigències superiors, també requereixi aquests
serveis superiors i, per tant, més costosos. Però avui els
sistemes econòmics saben que el fet que un producte sigui
més costós, si sabem negociar bé el seu valor afegit, no té
perquè ser menys rendible per a la nostra comunitat, no són
més rendible necessàriament cent hotels d'una estrella que
tres hotels de cinc estrelles, no és manco rendible. Per tant,
el que hem de produir és aquesta transformació del nostre
sector. 

I en aquesta necessitat de competitivitat, l'única manera
de lluitar és amb la qualitat, amb la qualitat d'aquest
producte nou que se serveixi, i pensin que amb les mesures
de qualitat de podem introduir també hi ha mesures que
tenen a veure amb les altres potes d'aquesta taula: amb la
sostenibilitat i amb la solidaritat; i per què dic això?, perquè
un dels factors de qualitat és el medi ambient, i perquè un
dels factors de qualitat és la capacitat professional d'aquelles
persones que treballen en aquest sector. I formació és també
solidaritat, és aconseguir que els nostres joves tenguin una
major capacitat de competir, també forma part de l'esforç de
solidaritat d'un govern i d'un país i, evidentment, la millora
del medi ambient també té a veure amb la sostenibilitat del
model econòmic.

Però volem que l'altra pota sigui la solidaritat. No seré
excloent en això, però crec que és un dels elements
significatius de les polítiques socialistes arreu del món, i
deia que no seré excloent; altres forces polítiques,
naturalment, també tenen aquesta característica, però jo
diria, i utilitzaré un autor que sé que qualcú ha acusat
d'excessivament simplificador de les anàlisis polítiques,
però com que jo crec que a vegades la simplificació és bona
si aconsegueix els efectes didàctics que persegueix, em
referesc a un italià, Norberto Bobio, que simplifica la
diferència entre la dreta i l'esquerra en el fet que uns
treballen la igualtat i els altres precisament la diferència.
Això és simple: existeixen organitzacions, pensaments
polítics, que creuen que la societat només es mou si hi ha
diferències, que l'estalonament per progressar és la
diferència, en una paraula, que aquell que no passa gana,
realment no es preocupa per aconseguir menjar. Jo crec que
és una teoria que no sé si és del tot falsa però, en tot cas, és
molt bèstia. 



316 DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / fascicle 3 / 9, 10 i 11 de novembre del 1999

Nosaltres creim que és necessari aconseguir, com a mínim,
una igualtat de condicions a l'hora de competir; volem que els
nostres ciutadans i les nostres ciutadanes puguin iniciar la seva
carrera cap a una competència en igualtat de condicions, i per
això aquest govern ha de fer, ha fet i farà un esforç notable en
formació: els nostres nins i nines i els nostres joves necessiten,
tots ells, una educació universal, volem que tots,
independentment de la seva condició social inicial, puguin
competir en igualtat de condicions i que llavors, d'acord amb els
seus esforços, siguin o no premiats. Però no és possible, ja
d'entrada, com en aquest moment una reforma que en el Congrés
de Diputats pareix que entrarà el Ministre d'Educació, o el
Govern del Partit Popular, que vol tornar a l'antiga via per uns a
la formació professionals i els altres a les ensenyances conduents
cap a la Universitat; nosaltres creim que això és una dualització
de la infància i la joventut que no estam disposats a permetre. 

Per tant, donam suport i felicitam el Govern per haver decidit
fer el major esforç pressupostari en matèria educativa, creim que
això, a més, també afavoreix una altra cosa que, no per ser
d'esquerres però sí per ser intel•ligents, defensen determinats
experts econòmics: la major inversió que pot fer un país és en el
seu capital humà i, això, ho diu un polític que no milita en cap
força, que jo sàpiga, d'esquerres, que nom (...). Hem d'invertir en
el nostre capital humà perquè també això ens fa més competitius,
i això ens genera, a més, una cohesió social necessària perquè un
país tengui l'estabilitat suficient per progressar, i això no és una
política d'esquerres, simplement i planerament és una política
intel•ligent. S'ha comprovat que aquells països que entren en
nombrosos conflictes socials, produïts, segurament, per la falta
de cohesió, també disminueixen la seva productivitat i, per tant,
entren en una roda en què és impossible ja aturar el seu
deteriorament, i així ho hem vist en els governs conservadors de
la Sr. Thatcher o en els darrers temps del govern nord-americà
del Sr. Reagan, per no parlar de Xile o Argentina.

I els sectors que necessiten percebre, precisament, aquesta
cohesió social són aquells sectors emergents dels quals ja he
parlat, la joventut i la infància, però també aquells que han donat
un servei a la societat i és lògic que se'ls reconegui, i estic parlant
de les persones que perceben pensions. Un país no pot renunciar
a poder pagar allò a què es va comprometre pagar quan un
senyor es jubilàs, no és possible que no siguem capaços de fer
l'esforços econòmics necessaris perquè aquestes persones tenguin
garantida una pensió digna, una pensió digna, i la seva dignitat
no és aquella que es deriva del que cotitzaren, la dignitat és allò
que és necessari per viure en el moment on es merita la pensió,
i per això aquesta ha de ser una política que sempre tengui un
fons de solidaritat. No és possible pensar només en la Seguretat
Social amb pensions com una matèria de capitalització d'unes
quantitats que s'hauran pagat en un moment, és necessari que en
tot moment existeixi una aportació decidida de la solidaritat, i en
un país la solidaritat es diu pressuposts generals de l'Estat, i és
d'aquí d'on han de provenir aquests recursos. I jo crec que s'ha
demostrat, i s'ha demostrat, precisament, perquè tres presidents
de comunitats autònomes han insistit i han posat el Govern
d'aquest país en una situació incòmoda, que això, era possible
fer-ho, perquè si no hagués estat possible fer-ho perquè el país
hauria fet fallida, no s'hauria fet. 

Per tant, allò que va tardar tant de temps en aconseguir-
se fer, era possible des del punt de vista polític i econòmic
fer-ho el primer dia, sense posar en perill la caixa única de
la Seguretat Social, i jo crec que aquest és el camí que
nosaltres crec que hem de defensar, per raons que creim els
socialistes, però també per raons que altres persones poden
creure per intel•ligència política; un país cohesionat
socialment és un país eficient, és un país on la gent no té les
preocupacions del seu dia a dia i es pot dedicar a fer avançar
aquest país. Jo crec, Sr. President, -acabàreu dient que això
possiblement era una utopia- jo crec que no, jo crec que per
a un socialista és una obligació que hem de tenir; és evident
que altres ho poden significar com una utopia, jo crec que
ho hem de fer possible, i crec que el vostre govern, almanco
en allò que té competència, ho ha demostrat, i per això ens
en felicitam.

I en tercer lloc la sostenibilitat. Crec que en aquesta
comunitat aquest tema és enormement preocupant, la
sostenibilitat del nostre model econòmic, que és un model
que necessàriament utilitza territori, hi ha altres models
industrials que consumeixen manco territori, altres activitats
econòmiques que no necessiten tant de territori per
aconseguir que la seva activitat tengui un volum suficient,
el nostre sí: el turisme el necessita, l'utilitza i, per tant, és
necessari que, per raons de benestar social de la nostra
societat, que ja he dit que necessita uns espais i uns recursos
per viure, necessitam protegir-lo i necessitam protegir-lo
també per raons econòmiques, perquè una de les necessitats
de sostenibilitat del negoci és, precisament, la qualitat
mediambiental d'aquell que ven, i per mediambiental no
només em vull referir als espais naturals, als ANEI i a les
zones naturals, em referesc també al medi ambient urbà, al
medi ambient on es realitza l'activitat turística, allà on viuen
els turistes, perquè en el fons un turista és un resident a
temps parcial, un turista, utilitzant la mateixa nomenclatura
dels treballadors, és un resident a temps parcial, resideix
aquí una setmana, i no és bo que aquest turista, aquest
turista de qualitat, aquest turista que ve aquí, que demana
alguna cosa a aquesta terra, que demana conèixer la nostra
cultura, que demana conèixer el nostre entorn, no només
l'arena de la platja, que per tot és semblant, que vol això,
aquest no pot ser un petit ciutadà d'aquesta comunitat?, un
ciutadà a temps parcial? En lloc de ser un turista és un
ciutadà a temps parcial. Lògicament, un ciutadà a temps
parcial no tendrà cap inconvenient a contribuir
econòmicament al sosteniment d'aquest seu país a temps
parcial, i aquesta és la justificació de la seva contribució al
manteniment del sistema, de l'ecosistema d'aquestes illes
que ell desitja perquè és un resident a temps parcial. 
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I aquesta és la real justificació de posar una ecotaxa, aquesta
és la justificació: "Vostè ve aquí perquè això li agrada així i vol
que sigui així, que continuï essent així. Li demanam una
contribució econòmica perquè permeti que això pugui ser així".
Jo crec que si nosaltres pagam els nostres imposts com a
residents de tot l'any per aquest concepte, no és il•lògic que
també els demanem a aquests ciutadans a temps parcial.

I segurament, si aquests ciutadans a temps parcial es troben
també aquí, poden passar a la categoria següent, la tercera ja la
deixaríem al marge, em permetin la broma; podrien passar a la
categoria de fixos discontinus, i tendríem un turisme de qualitat
que ve a Mallorca perquè li agrada anar a Mallorca, no perquè és
el destí que en el last minute a l'aeroport de Londres resulta que
li han ofert a baix preu. No, tenim un turista que ve aquí perquè
desitja venir aquí i que, per tant, tenim garantida la competència
d'altres destins que ell no desitja; el last minute, evidentment, no
és una cosa que interessi el turisme de les Illes Balears.

I per acabar voldria referir-me, Sr. President, a les vostres
referències a relacions institucionals. Relacions amb el Govern
central, relacions amb l'Estat. "La raó i la justícia -diguéreu i crec
que és encertat- són els nostres arguments per aconseguir allò
que necessitam i és just que tenguem". Jo crec que no és
necessari esser nacionalista per poder ser reivindicatiu, jo crec
que el nacionalisme és una altra cosa, i no voldria devaluar-lo
perquè li tenc un enorme respecte, però no el voldria devaluar
pensant que aquesta és l'unica manera d'aconseguir això, essent
nacionalista. No, jo crec que és simplement saber que un és
president d'una comunitat autònoma que té un estatut
d'autonomia, en un estat que té una constitució i que un juga un
paper aquí com un altre el juga a nivell de Madrid, i que cada un
ha de defensar allò per la qual cosa els ciutadans l'han posat en
un lloc i ho ha de defensar amb aquests dos arguments: les raons
i la justícia, i, la justícia, la marquen els estatuts d'autonomia i la
constitució, i amb això hem d'aconseguir aquest model que jo
crec que ens hi podem sentir còmodes tots, aquest model
federalitzant que ha preconitzat el Partit Socialista, aquest model
que preveu un sistema de finançament molt més just que l'actual
i basat en la suficiència econòmica de les comunitats autònomes.

I jo crec que, això, ho podem aconseguir reformant aquest
senat, que ni tan sols compleix allò que hauria de complir
ara, que es nega a aquell debat on els presidents de les
comunitats autònomes comenten allò que afecta
precisament les comunitats autònomes, i s'ha de reclamar
que el Govern de l'Estat convoqui aquest debat.

Nosaltres volem que en aquesta cambra de representació
territorial precisament, hi aflorin els problemes que poden
crear greuges comparatius entre les comunitats. Allà és el
lloc del debat d'aquests problemes.

Evidentment, nosaltres preconitzam aquesta reforma de
la cambra de representació territorial i en això treballarem
com a socialistes, i jo esper que el Govern pressioni en
aquesta mateixa línia.

Vàreu dir que s'ha de parlar de recuperar el consens en
l'elecció dels membres del Tribunal Superior de Justícia, del
Síndic de Greuges i del Síndic de Comptes, i crec que això
és important. Aquest era l'esperit del legislador, l'esperit del
legislador quan introdueix majories qualificades en el
Parlament no és perquè facem alguna cosa que tots hem fet
algun dia i, per tant, també ens hem d'aplicar l'autocrítica
d'ara meva, ara teva; no és aquest jutge és meu, aquest jutge
és teu; els jutges són el poder judicial i són dels ciutadans i
per servir als ciutadans. I ens hem d'esforçar en el consens,
i el consens suposa el diàleg entre les forces polítiques per
cercar aquella persona que conciti les màximes adhesions,
i, evidentment, amb la generositat que suposa cercar
persones de prestigi que no tenguin aquelles vinculacions
polítiques que els fan incompatibles per una de les
determinades forces que necessita el consens.

Crec que aquest és un excel•lent model i esper que des
del partit del Govern i des dels partits que donen suport al
Govern i des dels partits de l'oposició, en aquests pròxims
mesos siguem capaços d'acabar aquesta darrera part de
l'entramat institucional que té aquesta comunitat autònoma.

I ja per acabar, una referència a l'entramat propi de la
comunitat.

Jo crec que estam fent una comunitat on els tres nivells,
el Govern, els consells insulars i els ajuntaments, hi tenen,
cada un d'ells, un paper a jugar, un paper important. Hi ha
d'haver un equilibri entre els marcs competencials de cada
un d'aquests tres elements importants per al  funcionament
de la nostra societat. Hi ha coses que pot resoldre
l'ajuntament i hem d'intentar que sigui l'ajuntament qui les
resolgui; altres tenen el seu nivell adequat a través del
govern de cada una de les illes, i altres necessiten de la
cohesió de tota aquesta comunitat, que no és una comunitat
confederal, no és una comunitat (...), no és confederal el
nostre estatut, necessita del Govern de la comunitat i
d'aquest Parlament.
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És evident que el conjunturalisme a vegades no és un bon
consell per aconseguir que les institucions tenguin l'estabilitat
que vos vàreu manifestar que desitjàveu aconseguir. Jo també
demanaria que siguem capaços d'extreure'ns de conjuntures i que
pensem en la comunitat que hi haurà d'aquí a una, d'aquí a dues,
d'aquí a tres, d'aquí a quatre legislatures, i que, al final, haurà de
ser aquella que, fruit del consens d'avui, sigui capaç de
cohesionar tota la nostra societat, donar-hi serveis i de satisfer els
seus anhels.

Sr. President, a mi em satisfà que vostè es consideri utòpic,
però permeti'm que li faci una reflexió sobre la utopia, la millor
utopia és aquella que s'omple i s'emplena, és a dir, que cada dia
es buida de qualque cosa, perquè es fa la realitat, i hi queda lloc
per situar-ne una altra. Jo esper que l'acció del seu Govern ens
demostri que aquesta utopia d'aquí a un any és una altra tan
diferent, perquè el que avui és una utopia demà ja serà una
realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

En primer lloc, he d'agrair a tots els grups que ja han parlat
les seves intervencions.

La veritat és que jo ahir vaig fer un cant a la crítica i a la
discrepància i veig que els grups m'han escoltat, per tant, he de
dir que n'estic ben satisfet, el suport dels grups parlamentaris no
pot ser un suport incondicional, ni submís, ni gregari, com algú
ha dit, ha de ser un suport sincer; per tant, efectivament, veig que
les paraules d'ahir varen ser ben escoltades.

A més, hem de tenir en compte que el Parlament és aquell
òrgan que ha de controlar el Govern i que, sense aquest control,
sense cap dubte ni un, no hi ha democràcia, és a dir, ja estam
cansats de veure un parlament mort, que era una paret on,
efectivament, les coses es duien perfectament cuinades i tenien
molt poca vida, jo crec que nosaltres ja hem començat a donar
mostres tant des del Govern com dels grups que li donen suport
que les coses estan canviant, estan canviant tant que, fins i tot, jo
pens que algun grup ha posat difícil la feina que ha de fer el
portaveu de l'oposició, però bé, després ja tendrem temps de
parlar-ne.

De totes formes, he de significar que, efectivament, pluralitat
és riquesa i que, per tant, el Parlament és un lloc idoni per
millorar totes aquelles propostes que es fan des del Govern i, per
tant, perquè cada un dels grups aporti molt clarament quines són
les seves posicions i, per tant, quines són les millores que ells
volen que el Govern impulsi.

La veritat és que hi ha hagut moltes intervencions on s'ha
parlat si utopia o realitat, jo crec que hi ha d'haver un
equilibri. Em preocupa l'excessiu pragmatisme, l'exercici
del qual ja estam massa avesats a veure des dels governs
que hem tengut fins ara, massa pragmatisme em fa por. Jo
crec que és bo que hi hagi d'haver realitats però també és bo
que hi hagi una dosi d'utopia. Jo crec que aquest equilibri ha
fet, precisament, que aquest pacte de govern fos tan acceptat
per part de tota la gent.

Per altra part, he de dir que, efectivament, aquest és un
Govern de centre-esquerra, ni l'hem de centrar massa ni, tal
vegada, l'hem de fer massa a l'esquerra, és això, un Govern
de centre-esquerra, i això és el que intentarà aquest
president.

He de dir, quant al Sr. Santiago Ferrer, diputat que ja ha
intervengut per part del Grup Mixt, que, efectivament, jo
crec que hem començat a fer passes endavant a Formentera
perquè Formentera no sigui una terra fora de remeis, perquè
no pateixi aquesta triple insularitat que ha patit durant
aquests setze anys de Partit Popular. Per això, efectivament,
hem començat a fer feines en temes tan importants com tot
el que hi ha relacionat amb els residus, com és la unitat
bàsica de la Mola, com és la millora del centre de salut  i
com és ja començar a analitzar la possibilitat de declarar
d'utilitat pública el transport que uneix Eivissa amb
Formentera.

Aquests són alguns dels temes que en aquests 100 dies,
100 dies, que no hem d'oblidar que és un espai prudent, un
temps prudent, que es dóna a un govern perquè aterri,
aquestes són ja algunes de les mesures que s'han pres en pro
de Formentera i que, sense cap dubte, a aquestes, en
seguiran moltes d'altres.

He d'agrair molt especialment la intervenció del diputat
Sr. Buades, quant a aquesta coincidència en relació amb
obrir aquest Govern a la societat, quant a reconèixer l'esforç
que ja s'ha fet durant aquests 100 dies per obrir aquest
Govern a la societat.

Quant a reconèixer l'esforç que ja ha fet aquest Govern
de recuperar les relacions quant a cultura i normalització
lingüística amb aquells països de parla catalana, amb
aquells països a què ens uneix una història i una cultura, i
també quant a reconèixer que, efectivament, algunes
mesures importants ja han començat a fer-se en relació amb
la protecció del territori, ell posava l'exemple del golf de
cala d'Hort a Eivissa.

En relació amb la part més crítica o a la part de crítica
que s'ha pogut fer en relació amb la feina del Govern, i
bàsicament parlant del model territorial, he de dir que per
part del Govern s'han pres unes mesures cautelars i urgents.
Està clar que hi havia una pressió urbanística ferotge en
certs temes dins el nostre sòl rústic, hi havia tota una sèrie
de temes que ens preocupaven, com eren les excepcions a
les Directrius d'Ordenació del Territori, hi havia tota una
sèrie de qüestions en què era necessari actuar ràpidament,
que era en relació amb les ANEI, i jo crec que aquest
Govern va ser ràpid a tractar tots aquests temes.
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Sense cap dubte ni un, tot el que és el model de creixement
i, sobretot, en relació amb ordenació del territori, implica dur a
terme altres modificacions, implica dur a terme altres actuacions
per part d'aquest Govern, actuacions que han d'anar des de la
màxima llei, de la Llei d'ordenació del territori, passant per les
Directrius d'Ordenació del Territori i passant també per la Llei
d'espais naturals i per altres lleis que en aquest moment hi ha en
vigor, com pugui ser la de camps de golf.

Sense cap dubte ni un, en tot el que es relaciona amb
urbanisme i ordenació del territori, també haurem de fer via a
tirar endavant la llei del sòl d'aquesta comunitat autònoma. Jo
vull recordar que en aquesta comunitat autònoma no tenim una
llei del sòl pròpia, i aquest és també un element objecte del pacte
de govern a la comunitat autònoma.

Per tant, serà a través de la modificació de totes aquestes lleis
quan construirem aquest nou model de creixement, i, sense cap
dubte ni un, el Govern ja està fent feina en totes aquestes
qüestions.

Tenim, efectivament, diferents problemes. Fins ara havíem
parlat d'urbanitzables, havíem parlat del sòl rústic, i en aquest
moment fem plantejaments sobre el sòl urbà. Sense cap dubte ni
un, el sòl urbà és un tema complicat que aquest Govern haurà
d'afrontar, haurà d'analitzar i, efectivament, l'haurà de fer d'acord
amb els consells insulars i amb els ajuntaments. Aquesta és una
actuació, com a mínim, més complicada a l'hora de dur-la a
terme, això, sense cap dubte ni un, no vol dir que aquest Govern
no la vulgui analitzar i afrontar, però, com dic, més complicada
de dur-la a terme. La veritat és que jo, darrerament, he sentit
algunes veus que han dit que les mesures cautelars que havíem
posat en marxa fins ara tenien molt poca efectivitat, i realment,
algunes veus, i m'estic referint al Partit Popular, deien que alà on
hi havia grans creixements era dins el sòl urbà, i, efectivament,
dins el sòl urbà encara hi queden grans creixements però també
és ver que mai el Partit Popular, amb cap de les normes que va
empènyer, va tractar el tema del sòl urbà, les Directrius
d'Ordenació del Territori parlaven de sòl urbanitzable però no
parlaven de sòl urbà.

Per altra banda, el Sr. Buades es queixava del pressupost per
al medi ambient. Jo l'únic que puc dir és que la Conselleria de
Medi Ambient és la segona conselleria quant a pressupost. Hem
vengut explicant que ens hem trobat amb uns problemes molt
greus a educació, que, tot el Govern, totes les altres conselleries
han estat solidàries amb Educació, i, efectivament, la conselleria
que té l'increment més important, sense cap dubte ni un, és
Educació, perquè tothom té ben clar que quan aquest Govern,
aquest nou Govern, va arribar a les institucions, es va trobar amb
un desfasament de 5.000 milions de pessetes quant al pressupost
inicial, en matèria d'educació, i el pressupost final que s'hi
preveia. Sense cap dubte ni un, era una conselleria a la qual
havíem de dedicar un especial esforç.

Però també vull dir, en relació amb medi ambient, que
és ver que l'any 1999 el Govern, el darrer Govern, el Govern
del Partit Popular, partia d'un pressupost de 12.000 i
busques de milions de pessetes, pressupost que és més o
manco el que té ara la Conselleria de Medi Ambient, però
he de dir que també és ver que ja el març d'enguany, aquest
pressupost, el començaren a minvar, d'un cop, d'un sol cop,
li'n llevaren 500 milions de pessetes per dedicar-los a la
Universiada, aquests 500 milions de pessetes no varen ser
els únics milions de pessetes que llevaren d'aquest
pressupost, en llevaren fins 2.400, 2.400 milions de pessetes
varen ser "liposuccionats" de medi ambient per dedicar-los
a altres qüestions.

Per tant, amb el pressupost de medi ambient, com a
mínim, partim amb 2.000 i busques de milions de pessetes
més que amb el pressupost del Partit Popular. Per tant, crec
que, efectivament, se li dóna una importància, una gran
importància, i això sense parlar que, i en podrem parlar més
tard, a més, per part del Govern de les Illes Balears s'està
fent una tasca important en relació amb crear aquest cànon
turístic, ecotaxa o com se'n vulgui dir, per tal, també, de
poder fer front a tot el relacionat amb el medi ambient,
problemàtica que, com he dit, és bàsica i prioritària en
relació amb les actuacions del Govern.

Jo continuu dient, i ho vull deixar ben clar, que el medi
ambient ha de ser una política de polítiques, per això la
Conselleria de Medi Ambient ha de tenir els doblers
necessaris per fer front a aquesta política de polítiques, però
també és molt important que aquesta conselleria irradiï
accions a altres conselleries,com pens que passa amb els
pressuposts que hem aprovat.

Per altra banda, un altre dels temes que també creava
problemes era tot el relacionat amb l'ecotaxa, (...) amb la
discussió que s'havia fet fins ara i que, de qualque manera,
feia la impressió que aquesta era una ecotaxa o un cànon
turístic posat purament i simplement per les conselleries de
Turisme i d'Hisenda. Jo el que vull dir és que aquest cànon,
aquesta ecotaxa, és una voluntat del Govern, no és una
voluntat ni d'una conselleria ni d'una altra, i o vull dir ben
clar, és una voluntat del Govern, i aquest president farà tots
els esforços necessaris per convèncer qui faci falta que això
és bo per a aquestes illes, convèncer qui faci falta, i això va,
com se suposa, per a tots els grups que donen suport al
Govern però també va per al Partit Popular, perquè,
efectivament, pens que aquesta és una mesura prioritària i
importantíssima per a aquesta comunitat autònoma.
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Voldria deixar també ben clar que l'objecte d'aquest cànon,
d'aquest impost, és, bàsicament, donar resposta a tota una sèrie
de problemàtiques, bàsicament, donar resposta a punts
fonamentals, els quals hem fixat tots, a temes fonamentals, els
quals hem fixat tots com a problemàtics en aquesta comunitat
autònoma. Crec que la necessitat d'anar cap a un turisme de
qualitat i, per tant, esponjar zones turístiques és una necessitat
real. És ver que hi ha tota una sèrie d'estudis fets, però no fets
només per nosaltres, fets pels anteriors governs, fets a través
d'una sèrie de plans, allà on es deixa ben clar que s'havien de fer
tota una sèrie d'inversions per tal de millorar les zones turístiques
i per tal de realitzar esponjaments, per tal de millorar la qualitat
del nostre turisme, millorar la qualitat del nostres turisme i, per
tant, rebaixar quantitat i passar a qualitat, això també són
mesures mediambientals en aquesta comunitat autònoma. En
aquesta comunitat autònoma, passar a rebaixar quantitat per anar
cap a la qualitat, en relació amb turisme, també és afavorir el
medi ambient, perquè això significa menys fems, menys aigua,
menys moltes coses que a tots ens costen molt.

També és ver que tot el relacionat amb el medi ambient
implica fer tota una sèrie d'esforços importants, que aquesta
qualitat del turisme també significa posar en valor als nostres
espais naturals, per tant, millorar i ampliar els espais naturals,
però, a més, també passar a una segona fase del que deia la Llei
d'espais naturals, no només es tracta de protegir si no que, a més,
es tracta de mantenir, de conservar i de gestionar. Per tant, hem
de posar en valor tots aquests espais naturals.

I, sense cap dubte ni un, hi haurà altres mesures
mediambientals que també haurem de tirar endavant amb aquest
cànon o amb aquesta taxa ecoturística.

Ara bé, també hem de tenir en compte que posar en marxa
una qüestió d'aquestes és complicat, per això és normal que hi
hagi els estudis necessaris a nivell tècnic i a nivell jurídic. Avui
mateix hi havia una reunió a Brussel•les per parlar de quines
problemàtiques ens podíem trobar a Europa en posar un impost
d'aquest tipus. He de dir que, en principi, la reunió no ha anat
massa malament. Per tant, com dic, és complicat i l'haurem
d'analitzar per tots els cantons. Per tant, li haurem de donar la
importància que té en relació amb la seva tramitació.

Quant a l'ecotaxa, hem vengut dient que volíem que fos una
taxa, que fos un cànon, que fos un impost participat. Per tant,
això vol dir que no només hi jugui el Govern, volem l'opinió dels
consells insulars, dels ajuntaments, volem l'opinió, fins i tot,
d'altres sectors i col•lectius.

Hem parlat que sigui finalista, per tant, que vagi a aqueixa
millora de la qualitat del turisme i que vagi a actuacions
mediambientals, i que, aqueixes actuacions, abans de començar
l'any, se sàpiga perfectament quines són, que hi hagi també, a
més, per tant, idò, una total transparència. I aquesta era una de
les qüestions que em plantejaven a mi tant l'embaixador alemany
com altra gent amb qui he pogut parlar en relació amb aquesta
qüestió,  sempre em plantejaven el mateix: volem una cosa
transparent, volem una cosa que la gent sàpiga exactament en
què s'ha de gastar i volem una cosa que, efectivament, sigui per
millorar la qualitat de vida dels residents d'aquí, de tothom que
viu aquí, i per millorar també l'oferta turística que nosaltres fem.

Quant a la diputada Sra. Maria Antònia Munar, he de
començar per dir que jo no li he de perdonar la seva
transparència i sinceritat, jo no he de perdonar res. Jo li
agraesc la seva intervenció i confiï en la seva col•laboració,
sempre des d'un escenari de lleialtat, que crec que és així
com es pot practicar aquest pacte. Jo crec que, en els pactes,
quan la gent decideix afrontar determinats temes de conjunt,
el més important és que hi hagi un diàleg clar, fluid i sincer.
Per tant, jo faig comptes, exactament igual que ho ha fet la
diputada, exercir aquestes maneres i aquestes formes,
perquè crec que és l'única manera d'aclarir-nos.

Es deia que en aquests primers 100 dies hem fet no 100
passes endavant, sinó tota una sèrie de passes enrera. Jo
pens que aquesta no és la percepció, vull dir que no és la
percepció que té aquest Govern. Jo crec que aquest Govern
ha sabut mantenir durant aquests 100 dies intactes les
il•lusions del mateix dia que es varen conformar, i tothom
sap que són moltes.

Per altra banda, jo crec que darrerament hi ha hagut tota
una sèrie d'enquestes o d'anàlisis de la situació que no
demostren això, encara que tothom sap que jo no som molt
donat a creure en enquestes, perquè les enquestes són el que
són.

Jo crec que aquest Govern durant aquests 100 dies no
només ha aterrat, sinó que, a més, ha posat en marxa tota
una sèrie de mesures que deixen molt clar cap on vol
caminar, però 100 dies són 100 dies, no en són més.

Per altra banda, se'm recorda que hi ha tota una sèrie de
resolucions del pacte que impliquen tenir el vistiplau d'Unió
Mallorquina. Jo pens que, efectivament, com deia, exercir
el pacte vol dir consensuar temes, tal vegada en algunes
qüestions la maquinària no hagi anat el greixada que havia
d'haver anat, per tant, el que hem de fer és greixar-la i
millorar tota aquesta situació, l'hem de millorar al Govern
de la comunitat autònoma i l'hem de millorar al Consell
Insular de Mallorca, l'hem de millorar per tot, serà l'única
manera que les coses funcionin així com pertoca, i jo estic
convençut que no hi haurà cap tipus de problema perquè tot
això tengui una solució adient.
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En relació amb les mesures d'emergència, sobre les quals
vàrem tenir tota una sèrie de possibles interpretacions, si estaven
mal fetes, jo el que puc dir és que, davant una sèrie de veus que
s'alçaren en relació amb les mesures d'emergència urbanístiques,
aquest president s'ha preocupat de parlar amb els tècnics de la
Conselleria de Foment i d'Obres Públiques, amb el director
general d'Ordenació del Territori, i el que se m'ha fet arribar, a
mi, és que l'aplicació que es fa del Consell Insular de Mallorca
és d'acord clarament amb l'esperit i la lletra d'aquestes mesures
i que amb els tècnics del Consell Insular de Mallorca no hi ha
cap tipus de problema per a la seva aplicació, cap tipus de
problema.

Jo el que vull recordar és que aquestes mesures, que per a
alguns, i ara em referesc a uns altres, han estat molt poca cosa,
aturen la possibilitat de construir uns 30.000 habitatges. A
vegades se'ns ha dit que des que hi ha aquest Govern de progrés
han entrat unes 800 o 900 peticions; les mesures són per a
30.000; les mesures que es varen acordar eren per aturar totes
aquestes actuacions. Per tant, he de dir que, efectivament, el
Govern, i ja ho he explicat abans, té la intenció de posar en
marxa tota una sèrie de modificacions,però tota una sèrie de
modificacions ja no per urgència, però tota una sèrie de
modificacions que vagin, com he dit abans, des de la Llei
d'ordenació del territori fins les Directrius, Llei d'espais naturals,
la Llei d'ordenació del territori, entre altres coses, perquè allà es
on es marca com es duran a terme tota una sèrie de plans, plans
que aquest Govern té molt clar que han de passar als consells
insulars, com puguin ser els plans territorials parcials. En totes
aquestes qüestions, el Govern ja hi fa feina.

Un altre tema que voldria aclarir és el relacionat amb les
transferències. Les transferències, en cap moment, i aplicant el
pacte d'aquest govern, signifiquen que desapareixi cap
conselleria ni una, en cap moment. El pacte en cap moment no
parla que hagin de desaparèixer conselleries, això ho vull deixar
ben clar, perquè el pacte és escrit i, per tant, el pacte és totalment
analitzable.

Dir que, en relació amb la reducció de perspectives
econòmiques de cara al consell insular, és ver que s'ha parlat de
tota una sèrie de matèries, jo en aquests moments no sé si n'hi ha
algunes que pugen o baixen, el que sí puc assegurar és que s'han
mantingut tota una sèrie de reunions amb els consells insulars per
tal de deixar clar quins eren els pressuposts de la comunitat
autònoma i, per altra banda, dir que de totes formes vull llevar
les preocupacions als consells insulars, perquè en el moment en
què es facin les transferències, les transferències es faran ben
dotades, ben dotades, com ja hem començat a fer en aquests
pressuposts, jo crec que la voluntat que aquest govern vol passar
ben dotades les competències als consells insulars, es demostra
ja en aquests pressuposts. Només vull recordar que als
pressuposts de l'any 1999 els consells insulars rebien 2.363 i
busques de milions de pessetes, en el pressupost de l'any 2000,
el pressupost o la partida per als consells insulars és de 7.000
milions de pessetes. Tres vegades més. Per tant, voluntat d'aquest
govern que els consells insulars puguin exercir les seves
competències, és total i absoluta. Varen dir que aquesta
legislatura seria la legislatura dels consells insulars, i ho volem
complir, aquests doblers són per millorar, perquè tots ens hem
queixat moltes de vegades, les competències que ja han estat
transferides als consells insulars, i com avanç també una part al
proper fons de compensació interinsular.

En relació amb el cànon, no m'hi allargaré més, perquè
pens que quan contestava el Sr. Buades, ja m'hi he referit de
forma important. L'únic que vull dir és que, com se suposa,
en el moment en què s'hagi de dur a aprovació, en el
moment en què estigui perfectament establert quin és el
document o l'articulat que dóna suport a aquesta cànon, en
aquest moment se cercaran els suport que facin falta, se
cercaran els suports que siguin necessaris per aprovar aquest
cànon. Jo l'únic que puc dir és que, efectivament,
efectivament, el pacte de govern parla de fer tota una sèrie
d'estudis, parla el pacte de govern de fer un debat públic
sobre aquesta qüestió, jo crec que s'ha fet aquest debat
públic, i el que puc dir ben clar és que el Govern, el
president i el Govern que presideix aquest president, tenen
la voluntat política, voluntat política de tirar envant aquest
cànon. I, com ja he dit abans, estic disposat a intentar
convèncer totes les forces polítiques que això és una
necessitat precisament per corregir allò que dèiem ahir, que
això no sigui un país de dues velocitats.

Per corregit que això no sigui un país de dues velocitats
i hagin de fer tota una sèrie d'inversions en aigua,
d'inversions en fems, d'inversions en tota una sèrie de
temes, que aquestes inversions no qualquin sempre damunt
els residents d'aquí, és un fet que de cada vegada hem d'anar
millorant totes aquestes infraestructures, però també és un
fet que qualsevol personal del Pla de Mallorca fa poc, fa uns
anys, pagava 2.000 pessetes perquè els recollissin els fems
i en aquests moments en paga 13 o 14.000 pessetes, i això
perquè hem hagut de posar en marxa tota una sèrie de
mesures per gestionar i millorar aquest tractament del fems.
Per tant, és normal i lògic que si necessitam fer tota una
sèrie d'inversions per anar cap a la qualitat del nostre
turisme, si necessitam fer tota una sèrie d'inversions extres
en aquesta direcció, és normal i lògic que agafem mesures
i, per tant, prenguem decisions, i jo crec que aquest és un
tema suficientment important per fer tot el debat que hàgim
de fer, però també volia que aquest parlament tengués molt
clar quina era la voluntat d'aquest president. I això no lleva,
de cap de les maneres, que hàgim d'haver de fer totes les
demandes que hàgim d'haver de fer a Madrid, aquest govern
també s'ha posat a fer feina amb això, aquest govern també
s'ha posat ja a fer feina amb totes aquestes qüestions. El
conseller de Turisme ha tengut reunions amb el ministeri del
Govern de la nació, de Madrid, el conseller d'Agricultura
també, la consellera de Sanitat, etc. Per altra banda, s'han
constituït o reconstituït les comissions mixtes per a
desenvolupament del règim especial i, per tant, també les
distintes conselleries ja fan feina en tots aquests temes.
Això, per tant, no significa baixar la guàrdia davant ningú,
i sobretot que no demanem allò que és just que l'estat ens
enviï.
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Per altra banda, hi ha hagut també algunes apreciacions en
relació amb els imposts, és ver que aquest govern ha pujat un
impost, com és el de transmissions, de qualque manera el que
s'ha fet ha estat igualar aquest impost a l'IVA que ja es paga pels
primers habitatges, i el que hem fet ha estat fer, com han fet
altres comunitats autònomes entre elles, Catalunya i Galícia. Jo
crec que si nosaltres volem fer més inversions, si nosaltres volem
millorar el funcionament dels consells insulars, si volem atendre
així com toca l'educació d'aques país, si volem fer actuacions
mediambientals, necessitam finançament i, per tant, l'haurem de
cercar de per tots els racons. De totes formes, també voldria
deixar una cosa clara, se'ns ha dit que no afavorirem la
rehabilitació, que anam en contra de la gent que pot menys en
relació amb aquesta pujada d'imposts, i jo l'únic que vull dir és
que és ver que es puja l'impost de transmissions, però també és
ver que es dóna un gir importantíssim al que és la política
d'habitatge, al que és la política en matèria de rehabilitació
d'habitatges i, sobretot, al que són aquelles actuacions en
habitatge públic que van, precisament a la gent que menys pot,
hem de tenir en compte que quant a vendes per l'impost de
transmissions que acabam de pujar, quant a vendes que es puguin
fer, no totes són de pisos de 3 o 4 milions de pessetes, hi ha
moltes propietats de 40 i 50 milions de pessetes i, si no, basta
mirar els diaris. Crec que la feina d'un govern és precisament
cobrar per repartir, cobrar per precisament després millorar la
situació d'aquell que està més malament dins la nostra societat.
I això és el que s'ha volgut fer amb aquesta pujada d'impost. Dir
que en relació amb la pujada d'impost, és ver que es passa d'un
6 a un 7%, però també és ver que els habitatges de protecció
oficial passen d'un 6 a un 5%. Per tant, els habitatges que van
dirigits a aquella gent que poc menys, l'impost és més baix.

En relació amb el sector lleter, jo estic convençut que el
conseller d'Agricultura els explicaria deu mil vegades millor que
jo, en el sentit que pens que ha tengut moltíssimes reunions amb
el sector, precisament per intentar donar-li el màxim de
solucions. Precisament perquè les ajudes que surtin del Govern
no surtin com una repartidora, que les ajudes que surtin del
Govern siguin per arreglar problemes estructurals, les ajudes que
surtin del Govern siguin per donar una solució així com toca a
aquest sector que és ben ver que té molts de problemes.

Una altra de les qüestions que s'ha tocat és el projecte de llei
dels consells insulars, és una qüestió en la qual s'hi fa feina, que
jo esper que en un mes pugui està ja llest, és ver el que s'ha dit,
que hi ha un projecte presentat i que és un projecte sobre el qual
s'hi treballa, és un projecte que, com se suposa, totes les forces
polítiques que integren el pacte l'han de poder analitzar, i, com
se suposa, és un projecte que afecta els tres consells insulars i,
per tant, els tres consells insulars han d'estar perfectament
assabentats i hem d'intentar que hi hagi un consens total en una
qüestió tan important. Una qüestió complicada, perquè parlam de
crear una estructura de comunitat i, per tant, des del moment que
parlam d'això, parlam d'una cosa que ha de durar i, per tant, com
que ha de durar, ens convé mirar-la bé, ens convé analitzar-la bé,
ens convé estudiar-la bé, ens convé no anar a poc a poc, però
tampoc no tenir massa pressa. Jo crec que un govern que fa cent
dies que camina i que parla que en un mes hi pot haver ja un
projecte de llei de modificació dels consells insulars, perquè
realment juguin el paper que volem que juguin, creim que no
parlam de massa temps.

En relació al calendari de transferències, és previst que
aquestes transferències, tant de benestar social, com de
cultura, com d'esports, etc., es puguin tenir llestes ja dins el
primer trimestre de l'any que ve.

Quant a tot el relacionat amb la possibilitat que alguns
dels temes, dels problemes que té aquesta comunitat
s'arreglarien amb un diputat nacionalista a Madrid, com pot
suposar, jo no hi entr ni en surt. Això, si hi ha d'haver un
diputat nacionalista, si n'hi ha d'haver dos o si n'hi ha
d'haver mitja dotzena, seran els ciutadans que ho diran i, per
tant, jo ho deix als ciutadans.

Al que sí vull entrar i ho voldria deixar ben clar, és que
aquest president el que creu és que hi ha d'haver un sistema
que funcioni, hi ha d'haver un sistema que funcioni, el que
no pot ser, de cap de les maneres, és que algunes
comunitats, Catalunya, per exemple, tengui tota una sèrie de
millores en segons quins temes, purament i simplement
perquè té el Govern a Madrid amb el Partit Popular. El que
no pot ser és que la sanitat sigui millor a Catalunya que als
altres països, a les altres comunitats autònomes que estan
regides, encara, per l'Insalud, purament i simplement perquè
el Sr. Aznar necessita ajuda de tant en tant al Parlament de
Madrid. Jo pens que és d'això que hem de fugir, crec que el
que hem d'intentar és que realment hi hagi un sistema que
funcioni i, per tant, jo crec que hi ha fórmules, i se'n parla
també al nostre pacte, per millorar tota aquesta qüestió,
perquè tots aquests temes es puguin parlar a un senat que
sigui una cambra territorial i allà on les comunitats
autònomes puguin parlar de tu a tu i, per tant, puguem donar
solucions a tots aquests problemes.

Se'm deia que les utopies estaven molt bé, però que el
que es demanava eren realitats. Jo vull tornar a dir que
aquest govern ha complit fa molt poc cent dies, cent dies és
un període prudent perquè el Govern aterri, però així i tot,
aquest govern ja ha posat en marxa tota una sèrie de
mesures. Avui mateix s'aprovava en comissió el Pla de
residus, la modificació del Pla de residus urbans de
Mallorca, jo crec que amb aquests tres mesos s'ha fet una
feina eficaç per donar solució a un tema important, molt
important, un tema tan important que durant els darrers
quatre anys no varen ser capaços els que estaven al Govern
de donar-li una solució. Com dels residus, podríem parlar
d'altres qüestions, com puguin ser plans d'ordenació de
recursos naturals, borsins d'interins, instituts de la dona, etc.
Jo crec que s'han fet, s'han posat en marxa tota una sèrie de
temes que demostren que aquest govern no ha estat aturat.
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Quant al Sr. Grosske, representant del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, coincidir amb ell que, efectivament, la
pluralitat en aquest pacte és una oportunitat, jo crec que que hi
hagi la possibilitat de poder manifestar les distintes
interpretacions, sempre que siguin per millorar, és bo, i jo crec
que tothom que ha sortit aquí ho ha fet en el sentit i en el
sentiment de millorar l'actuació d'un govern al qual tothom li vol
donar suport i que tothom vol que arribi a bon port i que, per
tant, compleixi els seus objectius.

I efectivament, també coincidesc amb ell que aquí hi ha tota
una sèrie de qüestions que s'ha plantejat aquest govern que són
prioritaris, el pacte per l'ocupació, tot allò que suposa millorar
que en aquesta comunitat autònoma la feina sigui permanent i no
tan precària i temporal com és fins ara, tot allò que suposi que
aquelles persones amb especials dificultats, joves, dones, majors
de 45 anys, puguin trobar una feina així com cal, tot allò que
suposi, per tant, crear ocupació estable i fer-nos fugir d'aquestes
marques que tenim en relació amb la sinistralitat que, sense cap
dubte ni un, i això ja ho hem discutit en moltes ocasions, no és
gens bo que aquesta comunitat ocupi un dels primers llocs en
casos d'accidents laborals.

Per altra banda, coincidir amb ell, com no pot ser d'altra
manera, que efectivament ordenació del territori, benestar dels
ciutadans, són mesures principals d'aquest govern, i jo no m'hi
estendré, perquè ahir vaig deixar molt clar que aquest era un país
que creixia i caminava a dues velocitats i que, per tant, el que
havíem de fer era intentar equilibrar aquestes qüestions. De res
no ens serveix tenir un PIB molt gros, tenir un PIB molt
important si llavors els salaris, les pensions, etc., com deia el Sr.
Sampol, resulta que no són tan bons.

El Sr. Sampol em parlava que està d'acord amb el cànon, però
que no podem baixar la guàrdia en relació amb el finançament
que ens vengui o que ens toca venir de Madrid, en el pacte no es
parla del concert econòmic, i això el Sr. Sampol ho sap, però al
pacte es parla que des de la comunitat autònoma s'intenti
impulsar un sistema de finançament, es defensi davant l'Estat un
sistema de finançament allà on no només s'hi participi amb
l'IRPF, sinó que s'hi participa amb altres imposts, IVA, imposts
especials, etc. I, per tant, el Govern d'aquesta comunitat
autònoma defensarà això al moment oportú i allà on faci falta i,
per tant, això és també una qüestió, sense cap dubte ni un,
prioritària d'aquest govern. Dir, a més, que efectivament aquest
govern ja ha començat a treballar perquè tot allò que ens ha
d'arribar de Madrid, tot allò que és just que arribi a aquesta
comunitat autònoma de Madrid ens arribi com més aviat millor.
I jo em referia, fa un poc de temps, a les comissions del règim
especial, les comissions mixtes del règim especial. Per tant, al Sr.
Sampol, dir-li que de cap de les maneres no hi haurà cap baixada
de guàrdia en aquestes qüestions.

En relació amb el Grup Parlamentari Socialista, donar-li
també, igual que als altres, les gràcies pel seu suport,
gràcies per la seva intervenció, efectivament, jo crec que
millorar la competitivitat en aquesta comunitat autònoma és
que aquesta comunitat sigui una comunitat solidària i, per
tant, cohesionada, és que aquesta comunitat autònoma
tengui respecte cap al medi ambient i el medi ambient sigui
una política de polítiques, són eines principals, bàsiques
d'aquest canvi que volem empènyer. 

Sense cap dubte ni un, amb cent dies no es pot arreglar
tot, molta feina ens queda per fer, però crec que amb aquests
cent dies hem donat ja mostres que aquest govern sap on vol
anar, sap a quins objectius vol arribar i, per tant, va pel camí
que s'havia marcat.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Grups que vulguin
intervenir en torn de rèplica? El Sr. Buades, d'Els Verds
d'Eivissa, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment, tot el que hem dit avui matí té a
veure amb dos factors, un, la manca de temps, que ens
obliga a anar directe al gra i ens impedeix ampliar molt les
nostres explicacions, i dos, amb la satisfacció clara d'Els
Verds, dels dos diputats d'Els Verds que tenim en aquest
parlament per la tasca de govern i també, amb el que ha dit
molt bé el president Antich, que hem de ser inconformistes
per naturalesa. És a dir, en aquests moments s'han començat
a fer moltes coses, ho hem dit nosaltres mateixos al principi,
cent dies no són suficients després de tot aquest temps que
duim de deteriorament democràtic, ecològic i social, però sí
que ja deixen veure un poc quin és el bosc de problemes i
capacitat de realització que tendrem.

En aquest sentit, hem de remarcar, i ho deim
públicament, i ho hem dit, no és la primera vegada, que si
feim aquest esforç és perquè apreciam especialment el
caràcter obert, tolerant i dialogant del president, que és una
realitat rotunda que cohesiona el Govern i la majoria i que,
no pateixis, president, de pensar que Els Verds estan fent
algun gest per fragilitzar aquesta majoria.

Per un altre costat, jo crec que és important reconèixer
que el Parlament s'ha de prestigiar i, per tant, aquells debats
que estan al món real, a la societat, han d'arribar a aquest
parlament, s'han de canalitzar, i aquest parlament, amb
diferents sensibilitats, ha de liderar aquestes preocupacions
socials, perquè, si no, l'abstencionisme pujarà, per això Els
Verds fan un intent també de parlar amb plata de tots
aquests problemes.
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Parlant dels tres temes a què s'ha referit el president, a model
territorial, nosaltres estam contents, estam contents d'aquest
reconeixement de dos tipus de coses, la primera, que s'han de
tocar lleis fonamentals, com la Llei d'ordenació del territori, que
fa absolutament burocràtica la reforma de tota l'arquitectura
institucional de l'ordenació del territori, i que s'han de tocar lleis
com les DOT d'una manera molt més profunda, la LEN i la Llei
de camps de golf.

Em sembla molt important el que ha dit, el reconeixement
que els sòls urbans no poden ser deixats de banda amb aquesta
important reforma, perquè, si no, gairebé no haurem tocat més
que notes a peu de pàgina del que és la nova frontera de
creixement territorial que ens tenen preparada des de
determinades empreses especulatives. I, per tant, el que a
nosaltres ens interessa aquí, després de fer aquest reconeixement
que alguna cosa avançam, és que allò que ahir era impossible,
començar a parlar directament de tots aquests problemes,
comença a ser dins l'agenda del Govern i, encara i tot que no
s'hagin fet realitzacions importants dins aquesta matèria, és cert
que hi ha un avanç molt clar i que era impensable fa quatre
mesos que poguéssim parlar d'aquestes coses aquí, pensam que
aviat hi podria haver realitzacions.

Per un altre costat, jo li vull dir que en el model territorial hi
ha una cosa que ens ha de preocupar molt, que és com vendre a
la població el que fa, la gent ha d'entendre que la prioritat
d'aquest govern plural és que la gent normal i corrent pugui
accedir, per exemple, al primer habitatge, i això ho hem de dir
molt clar, i hem de deixar el Govern, com hi havia abans, que
només es preocupa de com la gent podia tenir una segona, una
tercera o una quarta residència, vivint aquí o vivim fora, aquesta
prioritat s'ha (...) i ens tendrà a nosaltres, darrera sempre, donant
suport a aquest fet. Amb aquest govern es garanteix que la
prioritat torni a ser la gent normal de cada dia, que des de dia 1
de gener fins al 31 de desembre viu aquí i que ara sofreix una
competència deslleial i impossible a nivell monetari simplement
per tenir una casa on viure, parl de sectors joves o de sectors amb
poc poder adquisitiu, i aquest govern quan desclassifica i quan fa
modificacions territorials ha de tenir present que ha d'oferir una
sortida, una prioritat a aquesta gent.

Quant a pressuposts, efectivament jo estic molt content de
sentir-li reconèixer al president Antich que el PP pressupostava
molt i ens va retallar d'una tacada 2.400 milions, gairebé res, fa
uns mesos dels pressuposts teòrics de 12.200 milions que teníem
enguany. Jo diria més, el PP ens ha deixat una herència de
18.000 milions de deutes a l'Ibasan, que això ho paga la gent
normal d'aquest país en solitari, mentre llavors cercam banderes
blaves a les platges, que són falses i la Unió Europea elimina ja
aquest sistema, per fer veure que tenim aigües netes, i això ho
paga la gent normal, en solitari, però la gent que especula i
omple de turistes de garrafa, diríem, tot el nostre territori, no
paga res o proporcionalment res, i, per tant, està molt bé
reconèixer aquestes realitats, és a dir, qui és qui discrimina
negativament en pressuposts i que la població local de tot l'any
comenci a veure els guanys d'això.

Jo li demanaria una mica d'imaginació i sé que ell la té,
com tot el Govern, i ho du al programa, perquè aquestes
mancances que no es podran resoldre en un any i en una
legislatura, comencin a enfocar-se en temes com el treball
entre diferents conselleries, especialment Energia,
Transports i Turisme, a part de Medi Ambient, i que temes
com els fons europeus siguin replantejats a fons, com
tindrem ocasió de parlar demà amb les propostes de
resolució, a fi de posar èmfasi en el benestar social i la
sostenibilitat ecològica, i també un esforç perquè la dotació
econòmica i de recursos humans dels nous parcs naturals
que s'hauran de declarar, els set famosos, aquesta
legislatura, no només serveixin per declarar-los, sinó perquè
realment funcionin amb una vertadera gestió
conservacionista.

El darrer tema, l'ecotaxa, també estic bastant satisfet per
la resposta, en el sentit que, efectivament, ja hem guanyat el
debat social, primer aquest govern ha estat capaç de llançar-
lo; segona, tothom reconeix que han de sortir recursos per
al medi ambient; tercera, que això té molt a veure amb el
futur del sector turístic; i podem entendre, al tracte, que
l'esponjament de zones turístiques té a veure amb el medi
ambient, ho podem entendre, en podem parlar, podem parlar
de primeres i segones línies de restauració paisatgística, en
podem parlar, el que ens preocupa sempre és com positivar
això, i positivar vol dir que necessitam ampliar el consens
a sectors econòmics molt més clarament, és a dir, qui
guanya i qui perd, i que en cada sector, fins i tot en el sector
de la construcció hi ha molt a guanyar en tot aquest procés
d'esponjament i de gestió de diners lligats a l'ecotaxa per
aquest tema, i també el que vostè ha dit d'agenda de
realitzacions i transparència. És molt important que d'aquí
uns anys ningú no ens pugui dir "vostès varen demanar uns
diners als turistes per fer tot això, i llavors els han invertit
en coses que tenen res a veure", això no ho volem, perquè
això ens costarà sous a la Unió Europea, i estam segurs que
vostè ho comparteix.

I, ja per acabar, dir dues coses, també, hem de tenir en
compte si l'ecotaxa es posa, tendencialment seria normal
que venguessin menys turistes d'aquella franja que no
deixen pràcticament res aquí, per tant l'ecotaxa tendrà un
efecte indirecte de disminució de la pressió sobre els
recursos naturals en matèries com aigua, energia o residus.
Això és bo en si mateix i val la pena fer-ne un debat a fons.
I, per altre costat, i no de menor importància, allibera
recursos econòmics que hauríem de deixar d'invertir al
pressupost habitual perquè la població de tot l'any tengui
millors escoles, millors hospitals, millors centres cívics o
programes d'ocupació juvenil.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene
la palabra su portavoz, Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Pel Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista, en qualsevol cas, perquè m'agradaria que es respectàs
la pluralitat interna del grup en la mesura que sigui possible.

Bé, jo celebr la coincidència que hi ha hagut entre la
intervenció del president i la que jo he formulat en un principi,
coincidència que no em dóna massa peu a una rèplica, però jo
utilitzaré aquest recurs reglamentari perquè jo pens que aquest
debat ha de ser sempre el debat de la claredat, i amb una societat
com la que jo he recordat avui, que sembla ser que tenim, tal i
com ha rebut aquest canvi polític, jo crec que aquesta claredat és
un deure que els polítics tenim respecte dels ciutadans. Són uns
ciutadans, com he dit abans, madurs, que no fan cas de l'aldarull
ni parlamentari ni de la politiqueria barata, i que van a veure què
hi ha dels problemes que els afecten. I una societat així, que no
va per apriorisme, sinó que va aferrada a les realitats, jo crec que
mereix claredat. Per això una mica la meva intervenció, i no la
d'una altra persona del Grup Parlamentari que en qualsevol cas,
evidentment, hagués fet el paper amb tanta o major solvència.
Perquè no es tractava de llegir el reglament en la versió del Sr.
Huguet, ni tan sols -i m'ho permetran- en la versió de la Mesa del
Parlament. Es tractava de transmetre un missatge de claredat a la
ciutadania. Aquesta gent del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista,
aquesta gent d'Esquerra Unida, aquesta gent dels Verds de
Mallorca, com es troben en aquesta situació política, com es
troben en aquest govern, què pensen, què diuen, què els
preocupa; això és el que s'ha de transmetre amb la major claredat
a la gent, per això hem fet aquesta intervenció, i per això
aprofitaré aquest torn de rèplica.

El missatge que hem volgut donar, que el president recalca,
i jo n'estic satisfet, és el tema de la pluralitat. A la gent se li ha
d'explicar que aquest projecte polític que està governant aquesta
comunitat autònoma és un projecte plural, amb gent que pensa
coses distintes, però que és capaç de posar-se d'acord. Jo he
intentat explicar en la meva intervenció quins eren els objectius
estratègics del nostre grup, l'ocupació estable, l'estat del benestar,
la protecció del territori, i aquesta regeneració democràtica que
no només s'ha de materialitzar en el fet de ser honrats, en el fet
de regularitzar les subvencions, en el fet de moralitzar l'activitat
administrativa, sinó una regeneració democràtica que vagi més
enllà i que passi per crear una sinèrgia amb la societat civil, i
produir de qualque manera o facilitar una societat civil més
articulada, més il•lusionada, i més participativa, un concepte que
no em cansaré de repetir que em sembla clau.

I efectivament nosaltres tenim amb els temes clau:
ecotaxa, directrius d'ordenació del territori, sòl rústic,
autogovern, unes propostes pròpies i diferenciades,
lògicament més radicals tal vegada que d'altres grups que
formen part d'aquesta majoria. I nosaltres no renunciarem de
cap de les maneres, ni en aquesta tribuna parlamentària, ni
en el debat polític general, ni en el debat mediàtic, a
expressar aquestes posicions. Però la mateixa claredat i la
mateixa sinceritat amb què exposarem quines són les
nostres posicions, també li hem volgut dir a la gent i li deim
a la gent que aquestes propostes nosaltres no podem aspirar
a dur-les endavant al cent per cent, perquè nosaltres només
som una part d'una majoria parlamentària, que a més està
condicionada per un suport electoral determinat, que a més
a més no és dels majoritaris dins el conjunt de la majoria. I
això s'ha de dir amb tota simplicitat i amb tota claredat.

Això efectivament és un govern de centreesquerra, és
una majoria de centreesquerra. No és la majoria que a
nosaltres ens hagués agradat que donassin les urnes, no és
el dibuix que a nosaltres ens hagués agradat que donassin
les urnes el 13 de juny, ni la correlació de forces que a
nosaltres ens hagués agradat que sortís el 13 de juny. Però
aquesta és la correlació de forces que ha donat el 13 de juny,
i l'única manera de ser respectuosos amb els ciutadans és
respectar la seva voluntat i escoltar el sentit del seu vot, i
obrar en conseqüència. Això és el que hem de fer, i observar
també unes regles del joc, que també jo crec que s'han
d'expressar a la gent amb la màxima claredat, precisament
perquè la gent se senti segura que això és una maquinària
amb regles del joc, i per tant que pot funcionar. I la primera
regla del joc que m'ha agradat recordar és el respecte a allò
firmat. I jo agraesc al Sr. Antich la seva claredat també a
l'hora de sortir al pas de la invocació de coses no pactades.
És una manera impossible de funcionar. Hem de partir de la
base d'allò que està pactat, d'allò que està firmat, i del
respecte a allò pactat i a allò firmat. Però lògicament no s'ha
firmat tot, no s'ha pactat tot, queden zones obertes, coses
que s'han de desenvolupar, coses que s'han de negociar. I
com hem de negociar, i com hem de pactar, i com hem de
desenvolupar aquestes coses? Doncs efectivament des del
respecte a la correlació de forces, des del respecte al pes
específic de cadascú en el si d'aquesta majoria, la qual cosa
vol dir que nosaltres, com una part d'aquesta majoria, ni
voldrem imposar-nos ni passar-nos de llests, ni evidentment
consentirem en cap moment que, es diu en castellà, se nos
ningunee, no sé quina seria la traducció al català. I jo crec
que això ha de ser aplicat i aplicable a qualsevol altre grup
parlamentari que formi part d'aquesta majoria. Tanmateix,
ningú no es podrà passar de llest, val més que tots acceptem
allò que és una regla raonable de joc des d'un bon principi.

I després hi ha un altre tema que jo he tocat molt de
passada, però tal volta sigui avinent aprofundir-hi una mica.
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Això és un sistema interrelacionat, aquest pacte, entre Govern
balear i Consell Insular de Mallorca, interrelacionat d'una altra
manera com està interrelacionat amb els consells insulars de
Menorca i Eivissa, i Formentera lògicament, i convé
efectivament que la gent també sàpiga això, és un sistema
interrelacionat. Aquesta interrelació s'expressa en un model que
és dual, un doble referent pel qual hi ha grups que governen a
una institució i no governen a l'altra, i grups que governen a la
segona i no governen a la primera. No és el model que nosaltres
proposàvem. No és el model que ens sembli el més adequat per
afavorir la recerca del consens i el bon funcionament del conjunt
de la maquinària, malgrat que lògicament és un model
gestionable. Però en qualsevol cas ho vull dir aquí, en aquesta
tribuna amb tota claredat, és un model revisable. Si qualcú no es
troba bé amb aquest model, si té un grau d'insatisfacció
important, això es pot revisar, i tots podem governar a totes
bandes sense cap tipus de problema, i afavorir un major consens,
una major fluïdesa, i una major capacitat de recerca de fórmules
dialogades de desenvolupament del programa. És una possibilitat
que, si no s'escolta en directe com a mínim quedarà en el Diari
de sessions per si es vol consultar en el seu moment. És un
model, insistesc, dual, complicat de gestionar, gestionable però
en tot cas revisable, i jo crec que hem d'estar oberts amb això.
Però evidentment ha de ser un model, sigui el que sigui, amb una
lògica interna, i la lògica interna d'un model dual és la simetria,
la simetria del funcionament aquí i del funcionament allà, i la
relació entre la majoria i el govern del CIM, la majoria no
governant i el govern del CIM ha de ser simètrica i paral•lela a
la relació entre la majoria no governant i el Govern de la
comunitat autònoma. Jo crec que això són coses elementals,
clares, però m'agrada que quedin sobre el Diari de sessions,
perquè en definitiva sempre podran ser, com he dit abans, una
certa font de consulta sobre el que opina modestament aquest
grup parlamentari.

Des d'aquesta claredat i des d'aquest respecte a regles de joc,
que jo crec que són bastant indiscutibles i bastant elementals, jo
crec que això pot funcionar, això té bases objectives perquè
funcioni. Això té bases objectives perquè la il•lusió generada,
que jo amb això tenc una discrepància amb el president del
Govern, no és que s'hagi mantengut la il•lusió respecte del 13 de
juny, és que s'ha incrementat la il•lusió respecte del 13 de juny,
s'ha incrementat dins la ciutadania aquesta il•lusió, això és molt
important remarcar-ho, nosaltres estam en condicions de donar
una resposta satisfactòria a aquesta font d'il•lusió, i evidentment
el nostre grup no serà aquell que per una qüestió de caràcter
partidista assumeixi la responsabilitat de frustrar aquesta il•lusió
que existeix en la ciutadania, i que és una il•lusió, com he dit al
final de la meva primera intervenció, una il•lusió singular des del
punt de vista històric, perquè mai les forces progressistes, mai les
persones progressistes d'aquesta comunitat, mai les entitats
socials progressistes d'aquesta comunitat s'havien vist en la
possibilitat de veure realitzats com a mínim una part important
dels seus anhels. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Sampol, portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Grosske ha sortit a la
tribuna demanant una rectificació per defensar la pluralitat
del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, jo també corregiré
el Sr. Grosske i el Sr. President, dient que aquest govern és
de centreesquerra i nacionalista.

Bé, surt a la tribuna realment no per fer una rèplica al
president, sinó perquè pràcticament l'única al•lusió que li
puc contestar és respecte al finançament de les Illes Balears.
I surt a la tribuna naturalment no per discrepar sinó perquè
crec que hem d'aprofitar qualsevol ocasió per fer pedagogia
sobre la realitat econòmica de les Illes Balears i sobre la
situació financera de les Illes Balears, el que es coneix com
a balança fiscal entre Illes Balears i el Govern de l'Estat.

Jo crec que tots estarem d'acord en un principi: defensam
un sistema de finançament just i solidari, un sistema de
finançament que ha de ser just per a tots, i que a més a més
ha de ser solidari amb les regions menys desenvolupades,
més desfavorides de l'Estat. En aquest principi hi està
d'acord; ara, com es concreta aquest principi? En el pacte
poguérem arribar a una solució, que hem de defensar la
participació de les Illes Balears dins els imposts que graven
el consum. Quin és l'objectiu, però, per arribar a aquest
nivell de justícia i de solidaritat? Al nostre entendre, a
l'entendre del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
hem d'anar al que es coneix com a nivellació de serveis de
les comunitats autònomes. En què consisteix? Ja ho hem
explicat altres vegades, consisteix que tothom paga segons
el que té i tothom rep els mateixos serveis. És a dir, qui té
més paga més, el més ric paga més que el més pobre, però
després, a l'hora de repartir tothom rep exactament la
mateixa assignació econòmica per als mateixos serveis.
Però això no és així, perquè actualment, amb el sistema
actual els que tenim més naturalment que pagam molt més,
cosa que és justa, però després a l'hora d'assignar els
recursos, els que pagam més rebem manco que la mitjana,
molt manco, i en el cas de les Illes Balears som els que
estam més mal finançats. Per què? Perquè en cada sistema
d'assignació de recursos hi ha una correcció. Per exemple,
com es redistribueixen els recursos? Per una part pel
finançament autonòmic, que ja té un mecanisme de
correcció, de tal manera que uns reben més que els altres.
Això darrerament s'ha anat corregint, però encara les Illes
Balears som els que reben més pocs recursos per finançar
les competències ja transferides. Hi pot haver a més a més
un sistema pervers que acceptem transferències amb una
mala dotació econòmica, com ha passat amb educació, i que
això afegeix al banyat. Però és que llavors, al marge del
sistema de finançament hi ha el fons de compensació
interterritorial, mitjançant el qual 10 comunitats autònomes,
que ja estaven més afavorides, tornen a rebre una assignació
econòmica per poder augmentar la seva capacitat d'inversió.

Però és que llavors a més a més vénen els pressuposts
generals de l'Estat, i quan veim la territorialització de les
inversions, veim com cada any, i des de temps immemorial,
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les Illes Balears som la darrera comunitat autònoma quant a
inversió en pessetes per habitant, i tornes tenir les mateixes
comunitats autònomes que estan primades. Però no acaba així,
perquè llavors vénen els fons estructurals, i vénen les comunitats
autònomes que són objectiu 1, que pràcticament s'enduen el 70
o el 75% dels pressuposts de la Unió Europea. Aquesta setmana
mateix, el ministre Rato anunciava un pla de desenvolupament
regional, que afectarà les regions objectiu 1, que en 7 anys
distribuirà ni més ni manco que 27 bilions de pessetes, amb b. I
les Illes Balears, igual que hi ha altres comunitats autònomes,
quedam exclosos. I llavors vénen els fons de cohesió, allà on una
altra vegada quedam exclosos. Quin és el resultat final? El
resultat final és que la desigualtat és massa desigual. Arribam a
una situació que es produeix una vertadera sagnia econòmica que
fa que les administracions de les Illes Balears siguin unes
administracions pobres, incapaces de donar una cobertura a totes
les necessitats d'infraestructures, d'equipaments que té la nostra
ciutadania. Si a més a més hi afegim la nostra condició insular,
que tenim un sobrecost de la insularitat que grava els nostres
pagesos, que grava els nostres pescadors -els preus dels gasolis.
Prest hi haurà notícies, bones, esper-, si a més a més les nostres
empreses no poden ser competitives amb les empreses del
continent perquè tenen aquest cost d'insularitat, arribam a la
conclusió que ho tenim realment difícil. Tenim molta feina a fer
en aquest sentit, aquesta intervenció com a mínim que serveixi
per conscienciar tots els grups que en qualsevol fòrum que
tenguem ocasió hem de fer pedagogia política, perquè a nivell
polític dins tot l'Estat i dins la Unió Europea comencem a rompre
aquest "santbenet" que ens han penjat de regió rica, i com que
aquests són tan rics, no necessiten res.

Els contaré una darrera anècdota, que va passar precisament
aquesta setmana passada, negociant els fons que els deia avui
matí, els fons de pesca, aquells que assignen per pesca marítima,
un 50% més a Madrid que no a les Illes Balears, el director
general d'Economia estava lluitant per 200 milions de pessetes.
Prèviament havia intervingut el representant de la Comunitat de
Madrid, i quan duia set o vuit minuts d'intervenció, que
demanava 200 milions de pessetes, el director general, de l'Estat,
que coordinava el tema, diu "pari, per 200 milions de pessetes no
hem de perdre 10 minuts". Agafa la paraula el director general
d'economia de les Illes Balears, i aquell senyor, el coordinador
de la reunió, devia ser el secretari d'Estat, va fer una intervenció
de 20 minuts, rebatent que les Illes Balears no podien tenir 200
milions de pessetes que defensava el director general
d'Economia, fins que el director general d'Economia li diu:
"escolti, vostè fa un moment ha aturat la intervenció del
representant de Madrid dient que no havien de perdre 10 minuts
per defensar 200 milions de pessetes, i vostè duu mitja hora
rebatent els meus arguments que defensen 200 milions de
pessetes. No deu ser de Madrid vostè?" Amb aquest argument
tenim 200 milions de pessetes més, de moment, i encara no hem
firmat. Esperam aconseguir recursos econòmics importants. 

Vull dir amb aquesta anècdota que ho tenim molt difícil, que
aquests anys que hem bravejat tant de ser rics, ara ens passen
factura, i que quan anem als fòrums de Brussel•les o de Madrid,
tal vegada ens convé pobrejar un poc, o com a mínim mostrar les

desigualtats dels nostres pescadors, dels nostres pagesos, de
la gent menys afavorida que hi ha a les Illes Balears,
aquesta gent que de vegades dorm al carrer, que aquí també
en tenim, i que necessiten uns bons serveis públics. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. El Sr. Crespí, en nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo, com han citat els altres
portaveus, més que un torn clarament de rèplica, seria un
torn complementari per acabar de tancar aquelles coses que
a la intervenció poden haver estat tractades amb manco
profunditat. I evidentment sempre sol ser allò que queda en
darrer lloc el que els llumets t'indiquen que hauràs
d'abreujar. I era precisament quan ens referíem a l'estructura
d'aquesta comunitat i també les relacions d'aquesta
comunitat amb el Govern central. Jo crec que els països
anglosaxons tenen una cultura de reflexionar sobre temes
que afecten la societat, i han donat lloc a llibres interessants,
com els dels principis de Peters, o les lleis de Murphy, que
jo crec que en l'acció política, en l'acció pública solen ser
importants.

Jo no he inclòs cap norma dins cap llibre d'aquests, no
em crec capacitat, però sí que l'experiència a la gestió i a
l'activitat pública m'ha fet veure dos espècie de corol•laris,
que els ho dic per si els serveix: Un és que tot és molt difícil
sempre; i l'altre és que mai ningú no té tota la raó, ni mai
ningú està absolutament equivocat. Crec que són dues
normes que per anar pel món no van malament, no
desaconsellen malament veure les coses. I si això és amb
caràcter general, quan ens referim als temes d'estructura
d'una societat, o d'una comunitat, o de relacions entre
institucions, per a això és particularment significatiu.

Articular una comunitat no és fàcil. Jo crec que el nostre
president, Francesc Antich, és un home que té experiència
en la gestió de la cosa pública. No debades ha estat batle
amb majoria absoluta a un ajuntament que està al límit d'una
comarca, i també és un ajuntament al límit de la zona
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d'influència de Palma, per tant és un territori complex per les
pressions que té damunt el seu territori. També li ha tocat a una
institució com és el Consell Insular de Mallorca batallar amb una
de les coses, com a mínim més pudentes que deu tenir l'activitat
pública, que són els residus sòlids urbans. Jo crec que això no és
una cosa enormement agradable, és complicada, tenia molts de
problemes aquí, i jo crec que se'n va desfer. I a pesar que tal
vegada no hagi escrit mai aquestes reflexions, el fet que tot és
molt difícil sempre, segur que ho té ben assumit; i que mai ningú
no té tota la raó ni està absolutament equivocat, també. Però jo
em volia referir a l'establiment d'una estructura d'aquesta
comunitat que tengui vocació de pervivència. És evident que
totes les forces polítiques, però no només totes les forces
polítiques, sinó que tots aquells que ens movem dins les
organitzacions polítiques, tenim el nostre disseny de comunitat.
I fins i tot jo crec, crec que no dic cap doi en reconèixer-ho, que
dins els propis partits polítics hi ha opinions diverses, perquè a
més crec que no hi ha una solució única miraculosa, sinó que hi
ha fórmules que responen millor a un tipus d'expectatives, i unes
altres a uns altres. I jo coincidesc amb el que ens ha dit a la seva
rèplica el president de la comunitat, que no hem de frissar en
excés a l'hora de legislar sobre aquests aspectes. 

Jo recordaria, si em permeten un moment, que a l'any 1931 en
aquesta comunitat se'n va anar en orris l'establiment, la
consecució d'un estatut d'autonomia. No vàrem ser capaços, com
així ho varen ser a Catalunya, o ho varen ser a Galícia, o ho
varen ser al País Basc, les comunitats històriques, no vàrem ser
capaços d'aconseguir aprovar un estatut d'autonomia. L'any 1981
sí vàrem ser capaços de consensuar aquest estatut. Jo crec que la
reflexió que feim avui, de repartiment competencial, i crec que
és important que facem una referència, i no només una
referència, sinó també aquelles actuacions jurídiques, polítiques,
administratives que siguin necessàries perquè els ajuntaments
també tenguin el seu paper, no només com a declaració, sinó
també com a nivell competencial a l'hora de formar part de
l'entramat institucional d'aquesta comunitat. És ver que durant
aquests anys de la transició política, i després de la transició, els
principals esforços del Govern i del Parlament d'aquest país s'han
dirigit cap a la consolidació d'una cosa que no existia, i
possiblement és lògic que això fos així, les comunitats
autònomes. Jo crec que aquest és un fet avui prou consolidat.
Avui aquestes comunitats autònomes ja participen en tot el que
és la despesa pública d'aquest país en una quantitat considerable,
per damunt d'aquella que es fixava a principis dels anys 80; però
els ajuntaments no han rebut la part corresponent que els tocaria
d'aquest repartiment competencial, i per tant econòmic. Jo crec
que aquí és molt important que aquest tema es tengui en compte.
I jo demanaria que tots aquells que participem en aquest acord de
repartiment competencial, ens ho pensem fredament. I tornaré a
dir el que he dit a la meva intervenció: el conjunturalisme no és
un bon conseller a l'hora de definir models perdurables. No
podem pensar només allò que ens convé avui, perquè aquí hi ha
una determinada situació, sinó que ens convé pensar allò que ens
anirà bé, sigui quina sigui la situació política derivada d'un
procés electoral, perquè nosaltres estam treballant per a una
comunitat que té uns ciutadans, i que solen desenvolupar la seva
vida, solen planificar les seves activitats al marge de processos
electorals; i en l'aspecte institucional convendria que això estigui
garantit.

I en relació a les relacions amb l'Estat, jo crec que és el
moment, una vegada que totes les comunitats autònomes han
produït la seva modificació dels estatuts, i han arribat a aquells
sostres competencials que estaven reservats als estatuts de la via
del 151 en el seu principi, no així en l'actualita però sí en el seu
principi, jo crec que és necessari establir aquelles dues coses que

deia abans, és a dir, un lloc on les comunitats autònomes
puguin exercir el seu dret a plantar el seu projecte polític
davant el Govern, i aquest és el Senat; i segona, que allà es
puguin discutir els sistemes de finançació per un país que jo
he definit en el seu principi com a federalitzant, i no l'he
definit com a federal, ni només com a comunitats
autònomes perquè crec que el camí que duim és un camí
intermedi, no és un sistema homogeni com seria un sistema
absolutament federal, però tampoc no ha de ser un sistema
tan heterogeni que la conjunturalitat permeti que unes
comunitats es beneficiïn respecte d'unes altres perquè els
seus grups parlamentaris corresponents poden tenir un pes
a la governabilitat de l'Estat, els vots al Parlament puguin
tenir un preu a l'hora de repartir uns pressuposts. Un sistema
de finançament, jo coincidesc amb el Sr. Sampol, just i
solidari, és a dir que es tenguin en compte els nostres fets
diferencials, és a dir que allò que vàrem introduir, i allò que
no vàrem aconseguir introduir, i que podríem intentar
introduir a un règim especial, fet singular reconegut a la
Constitució, s'hi pugui introduir, i que per tant els ciutadans
en aquesta comunitat tenguin el mateix finançament pels
serveis transferits que el que tenen a altres comunitats
autònomes. Jo crec que aquest ha de ser un pacte establert
entre totes les forces polítiques, és allò que es pot dir un
pacte d'Estat, on hem de cercar sobretot el màxim consens,
si no fos possible l'absoluta unanimitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. President de Govern, té la
paraula per tancar el torn en contrarèplica.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Només dues paraules, bàsicament per agrair, tant al diputat
Sr. Buades, al Sr. Grosske, el Sr. Sampol i el Sr. Crespí, que
acaben d'intervenir. Dir en relació al diputat Sr. Buades que
estic content que haguem aclarit alguns dels dubtes que
s'havien explicat a la seva intervenció, i sobretot que estic
content que haguem aclarit tot el relacionat tant amb la taxa
com el que puguin ser les polítiques d'ordenació del
territori. Jo crec que en relació a la taxa, és un tema de fixar
bé aquest objecte. Com se suposa, tendrem temps de parlar-
ne, perquè entre d'altres coses aquest cànon o taxa en el seu
moment s'haurà de presentar en aquest parlament, i per tant
se'n podrà fer una bona discussió, i per altra banda dir que
en relació a l'ordenació del territori, aquest govern va
procurar dur a terme tota una sèrie de mesures, de coses que
de qualque manera puguin crear "perill", per llavors afrontar
la situació de forma global, i per tant anar des de les
principals lleis fins a les lleis i els reglaments més petits, i
jo crec que és la fórmula com ho hem de fer si volem
dissenyar una cosa que funcioni així com cal.

Per altra banda, vull donar les gràcies també al Sr.
Grosske, al diputat Sr. Grosske, per aquest seny que té quant
a l'aplicació de pactes. Efectivament, jo crec que és bo que
els ciutadans sentin parlar al pacte i, per tant, aquí en el
Parlament, de quines són les regles de joc, crec que aclareix
quina és la postura i el funcionament d'aquest pacte perquè,
si efectivament nosaltres volem donar joc a la transparència,
a la participació dins la societat, bo és que els ciutadans
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sàpiguen com funcionam a nivell de govern i a nivell de
relacions amb els grups parlamentaris que donen suport al
Govern. Com se suposa aquest president estarà obert a analitzar
totes aquelles situacions que puguin millorar el funcionament
global del pacte. Jo també, i coincidesc amb el Sr. Grosske, era
partidari d'una altra fórmula, en el seu moment, però les coses a
vegades són així com són i, per tant, en això de pactes tothom
sap que tothom ha de ser generós, si és que vol que funcionin, i
sobretot tothom sap que els grups majors han de ser encara més
generosos així com crec que va ser el meu grup en el seu
moment, sense perjudici que tothom fes un esforç
importantíssim.

Per altra banda he de dir al Sr. Sampol que efectivament
recull la rectificació que m'ha fet: és un govern de centre-
esquerra i nacionalista, no faltaria més, i dir-li que, efectivament
també, crec que qualsevol moment és bo, i sobretot en un debat
com aquest, parlar de tot allò que és necessari millorar quant al
nostre sistema de finançació, tant en el que és el sistema de
finançació en si mateix, com en altres temes com pugui ser tot
allò relacionat amb el fet insular, etc. He de dir que en bona part
aquest govern ja s'ha posat a fer feina, algunes de les conselleries
ja han pogut tenir contactes amb Madrid per demanar,
precisament, allò que jo he dit que demanaríem, el que és just, i
per tant per intentar començar ja les negociacions necessàries
perquè això ens pugui arribar el més aviat possible.

He de dir també que coincidesc amb el Sr. Crespí quant al fet
que en parlar d'estructura de comunitat parlam de temes
importants, i per tant hi hem de dedicar els temps que sigui
necessari. La idea és crear una estructura de comunitat que
funcioni, on no hi hagi duplicitat de competències, on hi hagi una
sèrie d'institucions que puguin funcionar, com deia, amb eficàcia,
i això passa per aclarir molt bé quin és el joc del Govern, quin és
el joc dels consells i quin és el joc dels ajuntaments. 

Per altra banda jo crec que en aquesta primera etapa, en
aquests 100 dies d'aquest nou govern també hem donat mostres
que, a més que hi hagi unes institucions ben coordinades i que
tenguin aclarides quines són les seves competències i, per tant,
que treballem a més per crear una estructura molt més eficaç de
la que ha funcionat fins ara, aquest govern també ha donat
mostres que volia empènyer una altra manera de fer les coses, i
això passa també per, a més de coordinar les institucions, que
aquestes institucions siguin més transparents, donin per tant més

participació i, per tant, sàpiguen crear aquells llocs, aquells
indrets on la societat civil també pugui fer sentir la seva veu
i que no es demani la veu de la societat civil només un pic
cada quatre anys davant les eleccions, sinó que la
mantinguem permanentment desperta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Té la paraula ara el
portaveu del Grup Popular, Sr. Jaume Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, senyores i senyors diputats, esper que la
benevolència del president tengui consideració amb el
temps de rèplica d'aquest portaveu, sobretot tenint en
compte que veníem aquí a discutir l'estat de l'autonomia.

EL SR. PRESIDENT:

Excusatio non petita, acusatio manifesta, Sr. Matas. La
benevolència, la puc tenir al final, en tot cas, però si
d'entrada me la demana, ja m'indica que he d'estar molt
atent al temps.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, jo li deman, president, perquè sé de la seva
tolerància, sobretot de la seva comprensió respecte a l'únic
grup de l'oposició en aquesta cambra, i probablement l'únic
grup que haurà de parlar de l'estat de l'autonomia i no de
l'estat del pacte, com pareix que fins ara hem estat escoltant.

Paraules, paraules i paraules. La primera qüestió que em
vaig plantejar a l'hora de pensar en aquesta rèplica al seu
discurs, Sr. Antich, del dia d'ahir, va ser què era
efectivament allò que havíem de debatre en aquesta cambra,
avui, aquí i ara, i naturalment compartesc que mancaria de
sentit debatre l'estat de l'autonomia de l'anterior govern del
Partit Popular. Tampoc, és cert, la gestió del nou govern, ja
que vostè pràcticament duen alguna cosa més de tres mesos
i, per descomptat, té tota la raó, en tres mesos no hi ha
temps material per desenvolupar una política concretada en
fets que vagi més enllà de les retòriques i de les
declaracions periodístiques que, per altra banda, tant i tant
s'han prodigat en aquests mesos. 

La meva obligació com a líder polític..., no, perdoni,
això ho vaig escriure ahir vespre i anava a dir de l'única
oposició, però de, en teoria, l'única oposició, és analitzar i
enjudiciar críticament, si n'és el cas, l'actuació del Govern,
què és el que aquest pacte d'esquerres podia fer en aquest
curt però fonamental espai de tres mesos transcorreguts
d'ençà que assumiren el poder, l'anunci de les polítiques que
han de desenvolupar durant la legislatura. 
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La seva trajectòria durant aquests 100 dies és el que s'ha de
focalitzar en la mesura que constitueix de veres l'únic i real estat
de la nostra autonomia, aquí i ara i en aquest moment.
Comencem per les formes, Sr. President, comencem per l'estat de
les formes en aquesta autonomia. Primer, perquè en democràcia
les formes són molt importants, en democràcia la forma és abans
de res, i, en segon, perquè des d'ençà que són vostès en el poder
s'ha produït un canvi qualitatiu molt poc agradable, preocupant,
per allò que significa i per allò que anuncia. 

Per descomptat, el canvi s'ha notat en els usos i en aquest
valor democràtic que s'anomena cortesia parlamentària; no parl,
com diuen en castellà, a humo de pajas, parl de fets, parl de
comportaments que pens que vostès han de rectificar, no només
en nom de la convivència parlamentària sinó, el que és més
important, en nom del correcte funcionament institucional, que
té la seva raó de ser en el control de l'acció de govern i en el
nostre dret a la informació. Pas per alt la forma desconsiderada
en què aquest pacte d'esquerres es va estrenar en aquesta cambra
amb els cambalaches en la seva presidència, interinitats i jocs
subterranis que, per afectar el prestigi i la imatge del Parlament,
probablement mai no s'haurien d'haver produït. He de dir, i és
cert, en el seu honor, que el Sr. Crespí va tenir el gust i la
decència de negar-se a participar en aquell poc exemplar
espectacle. Si un sol just hagués estat suficient per salvar
Sodoma, probablement hauríem de concedir, com deia el
passatge bíblic, al Sr. Crespí aquesta funció salvadora d'aquell
episodi poc edificant.

Tot i això, aquests fets varen ser premonitoris d'allò que
s'havia de veure i de venir més tard en aquest parlament i, en
efecte, després d'aquests fets han vengut comportaments inèdits
en aquest parlament, com és ara que les dues primeres lleis que
va entrar el Govern del pacte d'esquerres en aquesta cambra
varen ser o volien ser dues lleis per lectura única. Pràcticament
per primera vegada en aquesta cambra, la Mesa del Parlament,
d'una forma sistemàtica, refusa preguntes, rebutja preguntes de
l'oposició, com també en el fet que les respostes a les preguntes
del Partit Popular molts de pics són insultants, totalment
insultants, fins i tot a vegades amb monosíl•labs lacònics. Com
el fet que la Mesa del Parlament, a petició del Partit Popular,
denegui la compareixença, la sol•licitud de compareixença de la
consellera de Medi Ambient per donar explicacions sobre
l'incendi d'Artà, per donar explicacions, dient que no era un
episodi que tengués la repercussió social adient. 

O com el fet que en aquesta cambra es produeixi una retirada
telepàtica d'una llei, de la primera llei de lectura única, retirada
telepàtica de la Llei de règim jurídic. Aquesta cambra i els
ciutadans encara esperam una explicació, una explicació. Sr.
President, Sr. Antich, els fets s'han de correspondre amb les
paraules. Vull denunciar com a impresentable la situació
d'interinitat i de provisionalitat de les tres conselleries sense
cartera o sense conseller, de les tres conselleries virtuals d'aquest
govern. Vostè, Sr. President, sabia això i volia la urgència per
tenir un govern complet, però com avui ha quedat demostrat,
avui ha quedat demostrat en aquesta cambra, vostè no tenia el

suport parlamentari en aquesta cambra per aprovar aquesta
llei i per això la va retirar.

És més greu, encara, que un dia que el president em va
convidar a anar-lo a visitar al Consolat de la Mar,
desgraciadament sembla que per a no res, fins i tot aquell
dia li vaig proposar un pacte d'estabilitat per als interins de
la Comunitat, docents, no docents, i el personal del consell
insular, que encara no ha rebut resposta, aquell dia, en una
roda de premsa posterior i davant jo, els periodistes que hi
havia en el Consolat de la Mar varen demanar al president
si havia rebut cap pressió per retirar aquesta llei o si no
havia retirat aquesta llei perquè no tenia els vots per
aprovar-la, i ell ho va negar. Mentida, fals, com s'ha
demostrat aquí avui: vostè no tenia els vots per aprovar
aquesta llei i el dia següent, públicament, va ser capaç fins
i tot de negar aquesta evidència que avui s'ha demostrat.

No és la nostra intenció practicar una pedagogia
democràtica, ni tan sols denunciar una prepotència que han
practicat vostès amb una insòlita rapidesa, senzillament
volem descriure quin és l'estat de l'autonomia en aquesta
institució parlamentària només tres mesos després de la
constitució d'aquesta cambra i, a la vegada, recordar-vos
que perquè l'únic partit de l'oposició, que representa
pràcticament la meitat de la ciutadania de les Illes Balears,
pugui exercir la seva funció i la seva obligació de control a
l'executiu, al Govern, és condició imprescindible el respecte
a les formes i als usos educats, per respecte als ciutadans
d'aquestes illes, per respecte a l'oposició, per respecte a la
democràcia, per respecte a la institució parlamentària i per
respecte també a vostès mateixos.

Què han fet vostès en aquests 100 dies? Han fet molt
menys del que tocava. Ho han fet, a més, amb unes mesures
preocupants però, sobretot, amb unes paraules, amb unes
propostes, amb uns anuncis, el mínim que es pot dir dels
quals és que són fruit de la descoordinació, de la
improvisació i de l'absoluta manca de reflexió. No han fet
res, no han fet res. Fets. Les poques mesures que s'han pres,
és cert i ho he dit abans, no ens permeten garantir que vostès
faran el mateix que fan totes les administracions socialistes:
crear burocràcia, incrementar els imposts i acabar per aturar
l'economia, però sí que van per aquest camí. No desitj que
també a les Illes Balears creixi l'administració, els
funcionaris, creixin els imposts per pagar aquests
funcionaris, ens caigui la competitivitat perquè ens apugen
els imposts, i així aconseguim refredar l'economia, perquè
això l'únic que vol dir és més atur, i això és de primer de
batxiller, més atur, menys llocs de feina.

Primera mesura. Vostès han apujat els imposts tot d'una
que han arribat a aquesta comunitat autònoma, vostès han
apujat els imposts. El seu partit prometia a les eleccions que
baixaria el cànon de l'aigua; fins i tot amb dues proposicions
no de llei, la 2183/95 i la 5360/97, proposaven reduir en un
50% la quota del cànon de l'aigua, fins i tot el Sr. Roig,
candidat del Partit Socialista a la batlia de Palma proposava
que els ciutadans de Palma no pagarien cànon de l'aigua.
Què ha passat amb aquestes promeses? La resposta ha estat
no tan sols no baixar el cànon de l'aigua, sinó que la primera
decisió important d'aquest govern en matèria financera ha
estat apujar un 17% els imposts sobre els habitatges a tots
els ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
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Formentera, un 17% més d'imposts per a adquisició d'habitatge,
una mesura que deu respondre al pla de xoc per a l'accés a
l'habitatge tant en propietat com en lloguer que va anunciar el
mateix Sr. Antich, perquè, el xoc, l'ha fet, ha complert el seu
compromís, el xoc l'han rebut tots els ciutadans d'aquestes illes
apujant els imposts, amb un 17% més d'impost. 

A més, aquest xoc o aquesta galtada afecta als manco
desfavorits si tenim en compte que són aquests els principals
protagonistes d'aquest mercat. El caràcter socialment regressiu
de la pujada d'aquest impost resulta senzillament escandalós i,
encara més, si ve d'on ve. Els afectats són els joves que
accedeixen al primer habitatge, als immigrants que han de
millorar la seva condició de vida i, sobretot, les classes mitjanes,
que tenen, sobretot en els pobles, dificultat per accedir a un
habitatge. Com podem fomentar, apujant els imposts, la cultura
de la rehabilitació? Com podem aconseguir, apujant l'impost per
adquirir un habitatge als nostres joves, -d'Artà, de Campos, de
Pollença, de Ferreries, de Sant Joan d'Eivissa...- com podem fer,
amb aquesta política que tenguin possibilitat de quedar-se a viure
al seu poble?, que no hagin de fugir del seu poble perquè no
poden viure allà? Sr. Antich, és aquesta una de les mesures
indirectes o directes que vostè va anunciar per evitar la venda de
les nostres propietats als alemanys? Si aquesta és una de les
mesures, m'estim més, de veres, no conèixer les altres, perquè
aquesta, de moment, la pagam tots. 

Per cert, Sr. Sampol, no és cert que el PSM va presentar una
proposició no de llei, fins i tot una esmena a les Directrius
d'Ordenació del Territori, per rebaixar aquests imposts als
residents de les Illes Balears? És que el PSM ja no considera
necessari ajudar els ciutadans per a la compra d'un habitatge
usat? 

I demanam: s'han apujat els imposts, on van aquests imposts?,
quina és la despesa nova que s'ofereix amb aquests imposts? Idò
molt clar: aquesta pujada d'imposts es tradueix en una pujada de
l'administració, en fer més gruixuda l'administració i en un
increment més que notable de directors generals a les
conselleries del Govern. Passam de 60 directors generals a 80
directors generals, a més en un moment on es produeixen
transferències als consells insulars; per tant, l'administració en
qualsevol cas hauria de ser més prima, més petita. Naturalment
això produeix una despesa de secretaris, d'ajudants, etc., perquè
naturalment un director general, maldament n'hi hagi algun, no
vol ser director general d'ell mateix, vol tenir una estructura, i a
mi em sembla a més raonable. Aquest increment no es traduirà

en cap millora qualitativa del benestar dels ciutadans; més
aviat suposa, probablement, l'única manera de tenir contents
els integrants d'aquest pacte d'esquerres i, a més, poder
tancar la necessitat que a cada conselleria hi pugui haver un
comissari polític de l'altre partit perquè vigili al que hi ha.
Això provoca, entre altres coses, que s'incrementi la despesa
corrent. I en què es reflecteix aquest increment de la despesa
corrent? Idò es reflecteix en els pressuposts que vostès han
presentat en aquest parlament. Per primera vegada des de fa
molts d'anys, i tenc una miqueta de coneixement d'això, es
davallen les inversions, es davallen les inversions en el
pressupost i puja la despesa corrent, naturalment. 

Segona mesura: la modificació de la Llei de sòl rústic i
de les Directrius d'Ordenació del Territori. Difícilment es
pot superar el cúmul de despropòsits que suposa l'aprovació
d'aquesta llei. Tramitació per lectura única. Amb la primera
llei que vostè presenta aquí contradiu tot allò que havia dit
el seu partit uns mesos, només fa quatre o cinc mesos, quan
el Partit Popular presentava una llei per lectura única en
aquest parlament. Llavors era un mesura demoníaca i ara és
una mesura necessària. Entrada irregular en el Parlament;
certificació, digui el que digui el Sr. Grosske, il•legal,
emesa per òrgan manifestament incompetent, d'aquesta llei
i, per tant, incompliment de la legalitat segons el parer dels
mateixos lletrats d'aquesta cambra. Greus defectes de fons,
que probablement sigui el més dramàtic de tot, greus
defectes de fons que generen una notable inseguretat
jurídica entre els ciutadans de les Illes Balears, com pugui
ser la problemàtica de les retroactivitats de les segregacions
o de les successions hereditàries. És aquesta, Sr. Antich, una
altra de les mesures indirectes per aturar la venda de les
nostres finques als alemanys?

Li posaré un exemple, li posaré un exemple que vostè
entendrà perfectament. En aquestes illes, un pare,
històricament, quan ha pogut tenir un bocí de terra ha
desitjat deixar en herència aquest bocí de terra als seus fills,
i històricament aquest pare, que per exemple tenia idò
30.000, 40.000 metres, quan tenia dos fills deixava en
herència un bocí de terra a cada fill, un bocí per a un fill i un
bocí per a l'altre fill, però ara, amb aquesta llei, vostè quina
sortida dóna a aquest pare? Aquest pare, avui, si vol deixar
alguna cosa als seus fills no té més remei que vendre-ho a
un alemany i dividir els doblers entre els dos fills.

(Aldarull a la sala).

És una mesura que castiga la nostra gent, és una mesura
que castiga la nostra forma de ser, és una mesura que
castiga la nostra tradició. Vostè no dóna més sortida a la
nostra gent. L'entrada en vigor de la llei, tard i malament, va
desnaturalitzar tota la urgència que segons vostès va
justificar la tramitació per lectura única. Es va publicar crec
que 15 dies després de la seva aprovació.

Declaracions prèvies -em sap greu, Sr. Antich-
imprudents del president, declaracions prèvies imprudents
del president que van disparar l'especulació i que varen fer
que en el consells de les Illes Balears s'acumulassin les
peticions per por de la gent a les prohibicions que vostè
anunciava en els periòdics. La desgràcia és que n'havien
tengut ja una prova feia un any en allò que qualcú va
anomenar el efecto Quetglas. Les seves mateixes
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declaracions imprudents, president, varen motivar l'efecte Antich
i vostè va fer que molta gent, per por, acumulàs peticions de
construcció en sòl rústic en els consells insulars, crec que més de
1.000 només en el de Mallorca, si no vaig equivocat.

Per altra banda, es fa..., es fa urbanisme a la carta. Calvià i
Marratxí tornen a quedar fora de qualsevol mesura, fora de
qualsevol control. Tornen a quedar fora els Canons d'Artà un
altre pic més. A Calvià i a Marratxí no sé què passa, però mai no
es prohibeix res, a Calvià i a Marratxí mai no hi ha urbanisme
descontrolat, a Calvià i a Marratxí mai no es prenen mesures de
contenció urbanística, i els Canons d'Artà tampoc no sé massa bé
per què, resulta que també continuen intocables, quan nosaltres,
fa temps, els vàrem proposar la seva protecció. I el greuge
comparatiu que es fa amb Campos, una altra vegada, el greuge
comparatiu que es fa amb un municipi que l'únic pecat que té és
que la majoria dels seus ciutadans voten el Partit Popular, i es
torna castigar Campos amb l'exclusió del camp de polo, del que
vostè vulgui, però d'un projecte que sigui compensador del que
ha rebut aquest municipi de discriminació al llarg de tots aquests
anys.

I això és tot, en els fets, no hi ha més fets, no hi ha més
decisions per comentar i, per tant, aquesta és la buidor de
l'activitat d'aquests cent dies. Però si els fets avalen l'acció del
nou govern, com un govern amb indicis preocupants, i són pocs,
són encara molt més preocupants les paraules i els anuncis dels
nous projectes que esperen els ciutadans d'aquestes illes. Fa la
impressió que aquest govern s'ha passat tres mesos aterrant,
provant la jugueta. Ja s'ha acabat, ja han donat la culpa de tot als
governs anteriors i de tot al Partit Popular, ja està, però ara toca
governar, ara toca dur endavant una acció de govern, ara toca
prendre mesures per sortir al butlletí oficial i no mesures per
sortir als diaris, fins ara només hi ha declaracions, és al butlletí
oficial on han de sortir.

Aquestes paraules són el reflex evident que no estam, com
ens volien fer creure, davant un programa de govern sòlid i
cohesionat, sinó que som davant l'aplicació de tants programes
com partits formen el pacte, no som davant un govern que du
anys preparant un programa alternatiu que aprofita la seva
arribada al poder per aplicar aquest programa, estam davant un
govern de compartiments estancs, on cadascú fa el que vol, on
ningú no és capaç de posar ordre, on no hi ha conductor, aquest
govern necessita un líder amb capacitat suficient per agafar
aquest volant, capaç de prendre decisions, Sr. Antich, de
governar, de tenir clar quin és el model de país que aquesta
societat necessita i dur-lo endavant. El contrari ha provocat fins
ara actuacions erràtiques i absolutament descoordinades.

Per exemple, l'impost turístic, però ara no es diu impost
turístic, ara es diu ..., què es diu?, cànon de ..., cànon turístic. Ens

preocupa l'espectacle que donen amb això. El conseller de
Turisme se'n va Menorca i diu que farà una prova pilot amb
els hotelers, el sendemà el desmenteixen, torna a Mallorca
i diu que no pot ser una taxa sinó que ha de ser un tribut,
sembla que després parla amb els hotelers que fa recular el
Govern fins al punt que a la seva compareixença
parlamentària, el conseller de Turisme va manifestar les
seves preferències per la creació d'un fons en lloc de
l'aplicació del nou impost. Les reaccions que provocà
l'anunci del conseller de Turisme obliguen al dia següent al
president a desmentir el seu conseller. Després, sembla que
seran els hotelers els que gestionaran el tribut i tot canvia.
Després, sembla que la preferència és cobrar damunt els
bitllets d'avió.

Avui, després de dues compareixences parlamentàries,
on els consellers de Turisme i d'Hisenda no varen ser
capaços d'explicar quin és realment el model pel qual
aposten, els ciutadans de les Illes Balears estam
absolutament desconcertats. Miri, això sembla aquell malalt
que l'han d'operar i que quan el posen damunt la taula
d'operacions, quan estan a punt d'obrir-lo, no saben què li
han de fer ni saben el que té. Aquest desconcert, aquest
desconcert és un desconcert que nosaltres creim que
perjudica d'una forma directa els nostres ciutadans, i el que
és més greu, resulta que avui el president, aquí, ens proposa
en el tema de l'ecotaxa, consens al Partit Popular, avui, quan
no hem estat capaços de rebre ni un sol paper de tots els que
hem demanat sobre l'ecotaxa, però ell sí que se n'ha anat a
parlar de l'ecotaxa amb l'ambaixador alemany, resulta que
l'ambaixador alemany és més important que el grup del
Partit Popular ...

(Aldarull a la sala).

L'ambaixador alemany sí que pot tenir tota la
documentació d'aquest impost i li poden contestar totes les
preguntes d'aquest impost, i al Partit Popular ni aigua, res.
I ara avui aquí, per quedar bé, consens al Partit Popular per
a l'ecotaxa, per a l'impost turístic.

Miri, faci el que vulgui, si vostè, el seu govern té aquest
impost, dugui'l endavant, és el seu problema, ens digui de
què es tracta i podrem jutjar, naturalment, però que almenys
paguin els turistes, que no paguin els mallorquins, els
menorquins, els eivissencs i els formenterencs, que no afecti
la nostra competitivitat i que sigui legal i transparent. I li
faré una altra proposta. Si vostè posa aquest impost, si el seu
grup posa aquest impost, li proposam on és que ha de
destinar aquests doblers, no hi ha millors ecologistes en
aquesta terra, amb tot el respecte del món, que els pagesos,
dediqui aquests doblers per salvar el camp ...

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

(Aplaudiments)
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Dediqui aquests doblers per salvar el nostre camp, els nostres
pagesos i els nostre sector primari, que realment ho necessiten i
es troben en una situació delicada i preocupant. Amb tot el
respecte del món, el GOB existeix, crec, si no m'equivoc, des de
l'any 75, no ho sé, potser, eh?, no sé si m'equivoc, els pagesos fa
2.000 anys que són a la Serra de Tramuntana, són els pagesos
que han mantengut aquesta postal de les Illes Balears a la qual
vostè ahir feia referència, aquests ametllers en flor que quan
arriben els turistes veuen, aquestes oliveres, aquests alzinars,
aquests productes nostres, la sobrassada, el flaor, el formatge,
aquests productes, tot això és obra dels nostres pagesos, dels
nostres agricultors, salvi el sector primari amb aquests doblers i
veurà com mantendrà viu el medi ambient a les Illes Balears.

I una altra proposta, vostè, que diu que forma part d'un partit
progressista, financiï un pla sociosanitari que sigui capaç de ser
model a tota Europa, financiï un pla sociosanitari amb aquests
doblers capaç de corregir les desigualtats d'atenció social en
aquestes illes, creï residències per als nostres majors assistits,
creï centres sociosanitaris per poder atendre els nostres malalts
d'Alzheimer, els nostres dements, els nostres malalts que
pateixen situacions greus per culpa de la droga, de la sida, de
l'alcoholisme. Financiï centres de dia, financiï l'atenció per als
nostres discapacitats, per a l'eliminació de les bosses de
marginació, naturalment, i faci de les Balears un exemple
d'atenció social, per a la nostra gent.

Per cert, li hem fet la proposta, adquireixi l'Hospital Militar
de Palma, utilitzi el seu personal, compri la seu del que serà
l'antic Hospital de Maó, faci el mateix a Eivissa i converteixi els
centres, aprofitant aquest personal, a més de la gent de centres
que també tenen molta experiència i reuneixen les condicions
com per exemple Sant Joan de Déu, La Creu Roja, per poder
prestar un servei d'atenció social necessari per a aquesta terra.

I li dic més, si tot això, si tot això de l'ecotaxa, si tot això
d'aquest cànon turístic acaba en no res, acaba en paraules, com
pràcticament tot el que ha passat fins ara, ja li dic que el Partit
Popular, des de sempre, defensam que ja pagam imposts a les
Illes Balears, els ciutadans de les Illes Balears ja en paguen,
d'imposts, i defensam, com hem defensat sempre, que vostè sigui
capaç de lluitar, i l'ajudarem, perquè els imposts que paguen els
ciutadans de les Illes Balears quedin aquí, per finançar aquestes
coses que jo li propòs o per finançar les necessitats que tenen els
ciutadans d'aquí. Que lluitem per aconseguir, com hem
aconseguit l'impost sobre la renda, que altres imposts que se'n
van a Madrid puguin quedar aquí, i en aquesta proposta, ens hi
trobarà.

Sr. Antich, ens preocupa l'Hospital d'Inca. No volem que
l'Hospital d'Inca es torbi ni un dia, vostè ahir aquí va dir que era
un problema de solar, a Maó l'Insalud sense el solar ja ha
contractat el projecte, Sr. Antich. Sr. Antich, faci el que vulgui,

compleixi el conveni, l'Hospital d'Inca el vàrem aconseguir
nosaltres, és igual qui l'hagi aconseguit, posi els 250 milions
de pessetes per poder aconseguir l'Hospital d'Inca i sobretot
que l'Hospital d'Inca que és una necessitat per a tots, que ens
ha costat molt, no es retardi ni un sol dia, ni un dia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, vaig, Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

Faci's a la idea que va excedit en el temps, aquesta
presidència, consultats els dos vicepresidents d'aquesta
Mesa que vostè ha atacat tan directament, ha decidit donar-
li un marge fins a un 30% del temps, de comú acord, per
tant, li resten dos, tres minuts.

EL SR. MATAS I PALOU:

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva benevolència.

Ens preocupa el conveni que varen firmar amb l'Insalud,
que garanteix la sortida de molta gent, de molts de
funcionaris del Psiquiàtric, del Joan March, l'Hospital de
Maó, o el centre de salut d'Eivissa. 

Ens preocupa que es facin extraccions a Sa Marineta. On
són avui aquells que es manifestaren en defensa de Sa
Marineta?

Ens preocupa, naturalment, l'incendi d'Artà, l'actitud
imprudent i temerària a l'hora de donar per acabada una
campanya de prevenció i extinció d'incendis, després d'un
dels anys més secs dels darrers vint.

Ens preocupa que dos projectes importants que s'havien
aconseguit per a aquesta comunitat, com la residència de
Felanitx i la llar de majors de Llucmajor, no es facin.

Ens preocupa que vostè hagi llevat als nostres pagesos
el Proagro i el Pla Prominorica i les ajudes als nostres
ramaders que amb el Pla Prominorica eren unes mesures
subvencionades per Europa que, a més, eren un exemple
mediambiental per crear un model a Menorca. És també
aquesta una mesura per impedir la venda de les nostres
finques als alemanys?

Ens preocupa que vostè s'hagi deixat llevar els avions
reactors. Jo li puc garantir que aquí mai no hi va haver cap
pacte per llevar els reactors, i jo li puc garantir que jo mai
no vaig permetre que es llevassin els reactors. Avui, els
ciutadans de les Illes Balears no tenen reactors, tenen
turbohèlixs.

(Aldarull a la sala).
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Ens preocupen molt les carreteres. Ens preocupa que vostès
prenguin la decisió de no fer més carreteres, que vostès prenguin
la decisió d'aturar tot el que hi ha en matèria de carreteres, que
vostès puguin posar en joc unes inversions que són
imprescindible, necessàries per als ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, vagi acabant.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, voy, president.

La mesura de no fer més carreteres és una mesura irreal,
irresponsable i plena de voluntarisme. Només des d'un govern
controlat per gent ben intencionada, és cert, però profundament
irresponsable, es pot aturar una necessitat de la societat. Hem de
resoldre el problema que tenim del nostre trànsit, això no és
incompatible amb el fet de fer els trens que nosaltres vàrem
posar en marxa ni amb potenciar el transport públic. Vostè té,
crec, un director general de Mobilitat, doncs enviï el director
general de Mobilitat a veure la immobilitat dels cotxes a la
carretera de Valldemossa, i després actuï.

Sr. President, i acab, les pensions. On és la pujada de les
pensions a tothom?, on és la pujada de pensions que vostè va
prometre per igualar les pensions dels ciutadans de les Illes
Balears al salari mínim? Tendria gràcia que fossin els sindicats
i el Sr. Aznar els únics que pujassin les pensions als ciutadans de
les Illes Balears.

Igual que em preocupa que vostè pugui dir que farà policia
autonòmica, i surti el seu partit a nivell de Madrid dient que no
faran policia autonòmica.

En el camp ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, d'aquí a dos minuts, que haurà excedit el 50% del
temps que tenia, li llevaré la paraula.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, Sr. President. Li promet que són les darreres paraules.

Li deia al principi que són indicis, indicis de la  política que
vostè presideix, indicis que vostè, desgraciadament, no pot posar
ordre en aquest govern, que cada conseller fa el que vol i que,
desgraciadament, el Govern no avança i els perjudicats som els
ciutadans. En contra del que tots desitjàvem resulta que no és el
Partit Socialista qui aporta les idees molt moderades i són,
desgraciadament, els més radicals els que fan la seva, apuntant
que si ningú d'aquest pacte no hi posa remei, desgraciadament en
farem més d'un, de ridícul.

Per acabar, Sr. Antich, li demanaria un favor, que ja n'hi
ha prou, si li pareix, d'utopia, la utopia és un concepte
hermós i que tots, d'una manera o de l'altra, necessitam dins
la vida, però utopia no pot ser mai la coartada de la
ineficàcia i molt menys de la inaptitud. Per favor, Sr.
President, sigui rigorós quan utilitza el terme de la utopia,
encara que només sigui per respecte a aquells que encara
creim un poc en ella. Gràcies.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, deman un torn incidental per al•lusions,
crec que el primer al•ludit en el debat he estat jo i
m'agradaria poder-me manifestar, em sembla haver-ho
sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Un minut, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, més al•ludit del que s'ha sentit la Mesa, ...

(Remor de veus)

... no crec que s'hagi sentit al•ludit vostè, per tant, per no
complicar la situació, dominar els impulsos polítics que
naturalment tots tenim, fins i tot els que asseim aquí dalt, en
aquest altaret, crec que no procedeix aquest torn i que
procediria que parlàs el president del Govern.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

D'acord, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas, la veritat és que no trob gens estrany ni una mica que
vostè, amb les seves primeres paraules, hagi expressat
aquesta gelosia cap al debat que hem tengut ara, perquè
efectivament hi ha hagut bastant més altura de debat de
comunitat autònoma amb els grups parlamentaris que donen
suport a aquest govern, que amb aquesta intervenció que
vostè ha tengut. Vostè ha vengut aquí a parlar dels cent dies,
no ha vengut a parlar del debat de la comunitat.
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I jo estic preocupat perquè aquest govern que té molta
d'il•lusió i moltes de ganes de tirar aquesta comunitat endavant,
té una cama fluixa, i la cama fluixa és l'oposició. Li hem donat
cent dies perquè vostè agafàs el paper, i no hi ha manera.

(Aldarull a la sala).

Vostè ens diu paraules, paraules i paraules. Jo, Sr. Matas, ja
m'hagués agradat que vostè durant el temps que va ser president
d'aquesta comunitat autònoma i els altres que el varen precedir,
haguessin dut el ritme de feina que nosaltres hem dut durant
aquests cent dies, aterrant, aterrant.

Pla de residus, aprovat avui. Quatre anys, els darrers quatre
anys, la modificació del Pla de residus, vostès no varen ser
capaços d'aprovar-la, nosaltres avui l'hem aprovada inicialment
i no dubti que en pocs mesos això ja s'aplicarà.

Aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals de
Cala d'Hort, a Ses Salines, no sé si els urbanitzadors eren
alemanys o no, els que volien fer el golf, però amb vostè el golf
de Cala d'Hort es podia fer, i amb nosaltres, no. Amb nosaltres
no, Sr. Matas.

(Aplaudiments)

Amb nosaltres, no. Nosaltres, no passi pena que per a aquests
que poden menys, per a aquests que tenen menys possibles, no
passi pena que aquest govern ja se'n cuidarà. Fa massa temps que
el Govern de la comunitat autònoma se'n cuida dels que manegen
molts de doblers, massa temps, fa, i això ha de canviar.

Sr. Matas, borsí d'interins. Ja s'ha pres una decisió sobre el
borsí d'interins, en temes de funcionaris, els jutjats ens ho han
tirat tot a baix, vostè no en va encertar ni una, i llavors ve aquí i
diu que va venir un dia a parlar amb mi, a donar-me lliçons per
fer pactes per a l'estabilitat, i jo, com puc prendre lliçons de vostè
amb pactes per a l'estabilitat, Sr. Matas?, si a vostè el jutjat els hi
ha tirat tots a baix, als pactes d'estabilitat. Està bo vostè per venir
a donar lliçons a ningú. Està bo vostè.

Llavors em diu que en aquests cent dies no hem fet res.
Triplicat el pressupost del consell insular en el pròxim pressupost
de la comunitat autònoma, no és res. Això també són polítiques,
no només són utopies, això són polítiques concretes. Vostès, als
consells insulars, tres vegades menys, no ni una ni dues, tres, tres
vegades menys, aquí hi ha la seva sensibilitat cap a les Illes, aquí
hi ha la seva sensibilitat perquè aquesta administració funcioni
així com toca.

Pensions no contributives, carretera de la universitat, s'hi ha
començat a fer feina, s'ha aprovat l'Institut de la Dona, Pla de xoc
contra riscs laborals està en marxa, està en marxa un Pla
d'emergència contra incendis, ja tendrem temps de parlar-ne de
l'incendi d'Artà, ja en parlarem de l'incendi d'Artà, Sr. Matas.
S'ha aprovat una reserva marina, la primera que s'aprova a

Mallorca, s'ha impulsat el tren cap a Manacor, es parla d'un
cànon turístic que ara veig que ha de salvar aquesta
comunitat per a no sé quantes coses, i jo dic, i per què no el
va posar ell al cànon turístic si havia d'arreglar els pagesos,
havia d'arreglar els disminuïts, havia d'arreglar no sé
quantes de coses, per què no el va posar vostè, el cànon
turístic? Vostè tenia un estudi, no es va atrevir a parlar-ne.
I ara ve aquí a fer demagògia, a dir que vostè serà el
salvador dels pagesos i de tota aquesta gent, perquè ara
nosaltres ens hem proposat posar un cànon turístic? Vostè
va tenir temps, setze anys, vostè fa la impressió que puja
aquí i hagués arribat així, de l'aire del cel, no, vostè du una
herència darrera que ..., i això és que em deia a veure si
havíem acabat de parlar de l'herència. No passi pena que no
hem acabat, n'haurem de parlar més.

Vostè em parla de l'estat de les formes. Clar que
nosaltres aquí férem un desastre en tot el tema d'això, del
president, és a dir, el president del Parlament el vàrem
elegir, férem no sé quantes de coses, quedàrem molt
malament, això va en contra de la democràcia, això crea uns
problemes brutals al Sr. Matas, home!, que aquí se n'anàs un
president per corrupció, que un altre el posassin i només
duràs un any perquè una conspiració de dins el mateix partit
se'l cepillàs, i com ja vaig dir al darrer debat, encara es grata
l'esquena, perquè no s'ha llevat tots els punyals, i ara, que
nosaltres hem dit, se'ns va ocórrer dir "el farem qualque
cosa", no sé si ja l'han expulsat del partit, a aquest home, no
sé si ja l'han expulsat del partit, resulta que això no ha creat
cap trauma al Sr. Matas, el que li va crear un trauma brutal
va ser que el president del Parlament canviàs, això va en
contra de la democràcia. El de la corrupció, el túnel de
Sóller, no li sona tot això? Veure tota aqueixa gent ...

(Aldarull a la sala).

Veure tota aqueixa gent? Però bé, si mai a Argentina hi
havia hagut tants de formenterencs com d'ençà que vostès
governen, no li sona, això?

(Aldarull a la sala i aplaudiments).

No li sona, això? Mai. Per tant, no em vengui a parlar-
me de qüestions d'aquestes.

Llavors em diu que nosaltres vàrem dur una llei per
lectura única i que això ha tirat a baix tot el que havien
defensat fins ara, no, que les dues primeres lleis eren per
lectura única ...

(Remor de veus)

..., a mi m'és igual, jo no fris, aquí hi podem estar tot el
temps que vostès vulguin, eh? No, no, no fris gens ni una
mica, he vengut a fer una feina i la faré, eh? Ho tenc ben
clar. He vengut a fer una feina i la faré, ho tenc claríssim
això, per tant, si vostès li volen donar, li donin, però jo no
fris gens ni una mica.

Vostès es queixen que entraven dues lleis per lectura
única, i clar, això anava en contra de tots els principis i totes
les històries aquestes, clar, nosaltres decidim llevar-ne una
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de les dues, i ens donen una passada perquè l'hem llevada, jo no
ho entenc ...

(Aldarull a la sala).

Ens donen una passada perquè l'hem llevada. Vostè em diu
que vaig sortir davant la premsa i que no sé què vaig explicar que
realment jo llevava aquesta llei i que no havia rebut cap pressió
ni una, i tal, i és ver, jo ho vaig dir davant la premsa, jo davant la
premsa el que vaig dir és que havíem estat discutint entre els
grups i que, com que eren dues lleis per lectura única i nosaltres
ens havíem queixat amb moltes ocasions, que en llevàvem una,
l'altra no, perquè crèiem que precisament sortia a camí a tota una
sèrie de problemes molt importants, a tota una pressió urbanística
molt important. I per això es va fer per lectura única.

També em diu que la compareixença de la consellera, que
vostès li lleven de forma sistemàtica preguntes i totes aquestes
coses. Bé, la consellera jo sé que ella dia 16 compareix i que ho
ha demanat i, a més, aquí hi ha la divisió dels tres poders, a mi
no em vengui a contar coses que li fan al Parlament, bona feia
tenc jo amb el Govern, si és al Parlament discuteixi-ho amb el
Parlament, no em vengui a mi, a l'estat de la comunitat a queixar-
se de com funciona la Mesa del Parlament, parli amb el president
del Parlament i el president del Parlament ja li resoldrà aquestes
paperetes.

Tres conselleries sense cartera, això és impresentable. Hem
explicat un munt de vegades que aquesta és una modificació
d'una llei que ja és dins el Parlament i, per tant, se li donarà una
solució, tothom sap que aquest govern vol funcionar amb
aquestes tres conselleries, jo trob que és molt més impresentable
allò dels interins sense pupitre que allò dels consellers sense
cartera. Per a mi, és molt més impresentable allò dels interins
sense pupitre, sense taula per fer feina, aquests interins a qui
enviaven el sou a ca seva. Sap quants n'hi ha, Sr. Matas, que
fitxarien per la comunitat autònoma si els diguéssim: escolta, no
importa que venguis, t'enviarem el sou a ca teva. Tots aquests
pagesos que vostè volia salvar, a tots aquests pagesos a qui vostè
volia donar solucions, segurament que vendrien aquí i voldrien
fitxar per això.

Per tant, no em doni lliçons en aquestes qüestions.

Llavors em diu que no hem fet res, que vostè no ha vengut
aquí a fer-nos classe de pedagogia democràtica. Jo l'hi agraesc,
l'hi agraesc, perquè, realment, no és el millor mestre que puguem
tenir.

I llavors em parla de tota una sèrie de fets, i que no hem fet
res, que els governs d'esquerres, purament i simplement, el que
fem és burocràcia, increment d'imposts i aturar l'economia.

Aquesta és la seva forma de veure-ho. Com se suposa, jo,
ahir, vaig exposar tota una sèrie de problemes que té aquesta
comunitat autònoma i vaig donar tota una sèrie de polítiques
per tirar-los endavant. El que hem vist fins ara, aquests setze
anys que hem vist fins ara, és una economia que va molt bé,
que creix molt bé, però no per a tothom, Sr. Matas. El que
vostès han tirat endavant fins ara no beneficia tothom; en
salaris, en pensions, en totes aquestes qüestions estam per
sota de la mitjana estatal. N'hi ha uns que fan molta via, els
seus, i uns altres que van molt a poc a poc, els nostres, per
això els nostres trobàvem que ja era hora que hi entràssim,
per veure si els agafam, per veure si reconduïm això una
mica.

Llavors, quan em diu tot això, el que li puc dir és que,
efectivament, economia per a uns pocs, carregar-se el
territori, el que han fet vostès és carregar-se el territori, i
repartiment de subvencions, que, d'això, també en podrem
parlar més endavant.

Imposts. Vostès han arribat i han pujat els imposts. No
sé quins efectes tendrà aquesta puja dels imposts nostres
sobre transmissions, no sé si tendrà tants efectes com quan
vostès duplicaren o triplicaren les valoracions de les
transmissions. Les valoracions de les transmissions, les
duplicaren o les triplicaren. Quantes mils d'actes s'han fet
des de la Conselleria d'Hisenda? Aquí ningú no va venir, a
vostè, a dir-li si pujava els imposts, però això era una pujada
indirecta dels imposts. Nosaltres, purament i simplement,
fem una cosa que vostè ja ha fet altres vegades. Aquest
impost, a més, a l'altra intervenció ja he dit que tant Galícia
com Catalunya, tant Galícia com Catalunya, l'han posat, i jo
crec que, amb la mateixa intenció que nosaltres. Posar
imposts és governar si llavors els sabem repartir.

Vostè em demana a veure si aquesta pujada d'imposts és
un pla de xoc contra l'habitatge. Home, jo no sé si és un pla
de xoc contra l'habitatge. El xoc va ser, quan arribàrem a la
Conselleria de Foment, quan arribàrem a habitatges, veure
que, de cada 100 habitatges d'habitatge públic, només se
n'havien fet 4, això va ser un bon xoc, i vostè llavors em ve
a dir aquí que vostè es preocupa, que vostè té preocupació,
per la gent que cobra menys.

De cada 100 habitatges dels plans que hi ha en aquesta
comunitat amb el ministeri, de cada 100 habitatges, aquesta
administració tan eficaç, aquesta administració tan sensible
amb la gent pobra, aquesta administració tan sensible amb
els que poden menys, 4. 100, 4. Això en data de setembre.
Ja ho hem començat a solucionar, Sr. Matas. Aquests altres
que només fem burocràcia, imposts, etc., aquests altres, ja
ho hem començat a solucionar.

Hem començat a empènyer, precisament, el tema de la
rehabilitació, i hem començat a empènyer el tema de la
rehabilitació posant molts més doblers en relació amb el
decret balear de rehabilitació, i unint esforços entre aquest
decret i la legislació o la normativa del pla estatal. I ja ha
començat tot això a donar fruits.

Invertir més. No em digui que aquests imposts es cobren
per posar més burocràcia o més històries. Aquests imposts



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 10 / fascicle 3 / 9, 10 i 11 de novembre del 1999 337

es cobren, precisament, per poder fer més rehabilitacions i, per
tant, combatre un model de creixement totalment insostenible de
noves construccions, i aquest impost es posa, precisament, també
per tenir més doblers per dedicar-los a la gent que pot menys.

Perquè en relació amb tot el que vostè em diu de les
transmissions, de transmissions, n'hi ha, ja li ho he dit, de pisos
de 4, de 5 o de 10 milions, que són molt mals de trobar, i
d'habitatges, de cases i d'històries de 60 i 70 milions de pessetes.
Per tant, el que fem és pujar aquest impost, però repartir-lo. A
més, els habitatges de protecció oficial passen del 6% al 5%, i
això, Sr. Matas, també ho hem fet nosaltres.

Llavors, vostè em diu que hem augmentat els càrrecs i que
hem passat de 60 a 80. Jo tenia una nota per aquí i no la trob,
però l'hi diré de memòria, em pareix que hem passat de 71 a 75,
de 71 a 75, a més, amb unes petites diferències, que nosaltres
hem baixat preus a gerents i a tota una sèrie de temes. Jo no tenc
cap problema ni un, no tenc cap problema ni un, perquè
demanem un estudi i ho comparem exactament, comptant-hi
tothom, comptant-hi els qui estaven a la nòmina i feien feina i els
qui no feien feina, que aquests també els hem de comptar, també
hem de comptar tots aquells que vostès tenien contractats i no hi
anaven, tots aquests també els hem de comptar.

Llavors, la veritat, avui vostè l'ha agafada amb els alemanys.
Jo no sabia que vostè tengués aquesta empenta cap als alemanys.

Quant a tot això que en aquesta comunitat estam avesats a
deixar un tros, jo vull recordar que una de les qüestions
importants de les mesures cautelars era, precisament, per llevar
la possibilitat que les grans finques es poguessin segregar i,per
tant, es poguessin convertir en urbanitzacions de fet, i, d'això, ja
en teníem molts casos, i vostès, això, ho permetien, no havien
pres cap mesura sobre aquest tema, vostès ho permetien, que les
grans finques es poguessin segregar i es poguessin convertir en
urbanitzacions de fet, això ja passava, i jo no crec que això ni
beneficiàs els pagesos, ni els minusvàlids, ni tota aquesta gent de
qui vostè ara fa molt poc temps s'aixecat en defensor, no crec que
tot això beneficiàs tota aquesta gent. A més, tot el relacionat amb
les segregacions és una qüestió que està pendent de l'aprovació
dels plans territorials, l'única cosa que s'ha fet ha estat llevar
excepcions als 14.000 metres, excepcions, aquesta és una de les
coses que s'ha fet, i precisament resguardar que dins les ANEI no
es pogués construir.

Per altra banda, he de dir que no s'ha impedit, no s'ha impedit,
que les finques es puguin segregar o dividir, el que s'ha impedit
és que, una vegada segregades, s'hi pugui construir, per tant, el
seu pare, el seu pare, el de l'exemple, el de l'exemple, si vol
deixar dos trossos a cada fill, encara ho pot fer, la qüestió és de
construcció; per tant, és una qüestió de construcció. Això és el

que ha dit vostè, Sr. Matas; jo he de contestar al que vostè
ha dit. És una qüestió de construcció i, a més, sense cap
dubte ni un...

(Remor de veus)

Home, a una intervenció pobra, una contestació pobra.
Ara només faltaria que jo hi torni a posar dels meus.
Empatar i punt.

(Rialles)

Llavors, quant a les declaracions imprudents del
president li diré Sr. Matas, que hi va haver una campanya
electoral, on crec que tothom va deixar molt clar quines eren
les posicions de cada un i, per tant, a la campanya electoral
va quedar molt clar que les forces que avui formen aquest
Govern defensaven tota una sèrie de fórmules, i una vegada
guanyades les eleccions, per tant, constituït el Govern,
perquè les forces progressistes el poguérem constituir, és
normal i lògic que hi hagués tota una sèrie de gent que
intentàs fer valer els seus drets, però jo crec que aquest no
és un tema d'una manifestació més o d'una manifestació
menys, jo crec que aquesta és una qüestió clara que la gent,
molta gent, tenia una consciència clara que aquí venia un
canvi i que es prendrien tota una sèrie de mesures, i si vostè
ho mira en els registres, veurà que les entrades no es
corresponen només a 15 dies, sinó que es corresponen a
moltíssim de temps.

En relació amb aquest tema, jo també li voldria dir que
hi ha hagut un moviment d'uns 800 o 1.000 habitatges, però
jo estic dient que el que s'ha aturat amb aquest decret és
prop de 30.000 habitatges, és a dir, de la possibilitat de
poder construir 30.000 habitatges. Per tant, era una qüestió
que s'havia d'agafar. Jo no sé si vostè, d'això que diu
d'aquestes declaracions, del canvi i tot això que s'ha produït,
en vol dir efecte Antich, no hi entr ni en surt, li posi el nom
que trobi. Ara bé, l'efecte PP dels darrers setze anys, que
unes directrius d'ordenació del territori no arribassin fins
deu anys després, que vostès hagin regit aquesta comunitat
des del laisser fer, laisser passer, això també hi és, Sr. Matas.
Per tant, alerta amb treure segons quins tipus d'exemples.

Llavors em torna a parlar de Calvià i Marratxí. La
veritat, jo ja estic cansat de parlar des d'aquesta tribuna de
parlar de Calvià i de Marratxí, però ho tornaré a dir.

Calvià, el primer ajuntament, abans que vostès parlassin
de les Directrius, que proposa al consell insular la
desclassificació d'un munt de metres. Vostès, amb les
Directrius d'Ordenació del Territori, tampoc no toquen
Calvià, vostès que sempre han posat tanta d'història, que si
Calvià per amunt i per avall, i quan vostè fa les Directrius
d'Ordenació del Territori, vostè tampoc no toca Calvià, però
és que no el podia tocar, Calvià; Calvià, no el podia tocar de
cap de les maneres, perquè ja havia dut les seves
desclassificacions al consell insular.

Marratxí. A Marratxí, s'hi ha impulsat per les forces que
governen ara un pla que davalla més de la meitat dels
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urbanitzables que va empènyer el PP anterior en aquell poble.
Per tant, les crescudes que hi ha hagut han passat amb un pla que
va aprovar el Partit Popular, i millora en més del 50% les zones
verdes.

Per tant, triï un altre tema d'una vegada, no ens vengui a
donar lliçons en temes d'urbanisme, perquè vostè ens en pot
donar poques.

(Aldarull a la sala).

Els Canons d'Artà, els Canons d'Artà, els Canons d'Artà, ara
el Partit Popular ve aquí, nosaltres tramitam una cosa de Cap
Pinar, i diu: Idò no, que també es modifiqui i que hi fiquin els
Canons. L'oposició demanà no sé quantes vegades aquí, en
aquest Parlament, em pareix que el Sr. Alorda ho va presentar no
sé quantes vegades, no hi varen votar mai a favor, quan ells
duien el timó, ara els (...).

Jo, per a la seva tranquil•litat, el que els vull dir és que la
consellera de Medi Ambient té un PORN. La conselleria de Medi
Ambient ha fet un PORN a la península d'Artà i, ben igual com
va passar a cala d'Hort, a través del PORN, hi ha la possibilitat
d'actuar en aquesta qüestió.

Bé, vostè em diu que aquest govern necessita un lider, un
lider que mani, que ordeni, etc., bé, jo, això, ni tan sols li ho vull
contestar, és una opinió seva, i bé, en tot cas, sí que em
preocuparà molt que em diguin que si lider o no o si troben que
han de canviar de lider el meu partit i les forces que donen suport
a aquest Govern. Per tant, que vostè trobi que havia de ser un
altre tipus de lider, m'és completament igual, i li ho dic amb tota
tranquil•litat.

Em diu que jo no tenc un model de país. Em pareix que ahir
li vaig explicar el model de país, vostè no m'ha explicat el seu,
i el té difícil, el té difícil, perquè duu un bagatge darrera pel qual
és difícil explicar un model de país que pugui ser alternativa al
que vostè va fer. Té difícil desfermar-se de tota l'herència que
duu. Però jo crec que ja ho he explicat en diverses ocasions,
nosaltres no volem això, jo li resumiré allò d'ahir.

No volem un país que funcioni a dues velocitats, no volem un
país que va a una marxa, a una determinada marxa en
determinades coses, a una marxa ràpida en determinades coses,
en l'especulació, en fer malbé el territori, en la manca de cohesió
social, en totes aquestes coses va a una marxa molt important, en
tot el relacionat amb el creixement econòmic, i a una marxa molt
curta en donar solucions, precisament, a tots aquests problemes
a què em referia i a què es referia, vostè, de la pagesia, de la
cohesió social, etc. Per tant, el concepte de país, el tenc ben clar,
i si qualque dia vostè es troba amb ànims de venir a discutir-ne
aquí, podem discutir-n'hi, però això no és el que ha fet avui.

Llavors, vostè em parla de l'ecotaxa i em diu que hem fet
un espectacle. És clar, del debat públic, en diuen un
espectacle, és que no hi estaven avesats, mai ells no varen
emprar el debat públic per a res. Per primera vegada, un
tema important, per primera vegada, un tema important s'ha
discutit dins la nostra societat públicament, i és ver que hi
pot haver hagut algunes manifestacions diferents de
consellers, i si vol que li digui la veritat, a mi no em
preocupa el més mínim, perquè el que interessava era que
dins la societat hi hagués un debat sobre un tema tan
important com aquest, i no només dins la nostra societat, li
faig saber que fins i tot al The Times hi surten articles a
favor de l'ecotaxa, en The Times. Ja em dirà vostè si per
qualque cosa del seu Govern va aconseguir sortir tan amunt.

(Rialles)

Llavors, vostè ens diu que, és clar, això que hi hagués
manifestacions d'un vent o de l'altre, amb l'anterior Govern,
no existia. Jo, les vegades que he vist passar del cable al
gas, del gas al cable, del llum d'oli al gas i del gas cap aquí
deçà, si comptàvem les vegades que vostès han anat
endavant i endarrera, Sr. Matas, és per escriure un llibre, o
una altra cosa, l'autopista de Manacor, encara no ens hem
aclarit per on la volien fer, un dia la feien per enmig de les
finques, l'altre dia la feien per la carretera de Manacor
actual, l'altre dia volien anar per l'altra carretera, ho
arribaren a embullar de tal manera que, sense cap dubte ni
un, avui en dia no tenim ben clar per on volien fer vostès
l'autopista. Per tant, alerta amb aquest tipus de lliçons.

Llavors vostè em diu: és clar, avui ve al Parlament i em
demana consens. Diu: ve avui aquí, al Parlament, i em
demana consens sobre l'ecotaxa, i per què no hi va venir
abans? I quasi quasi hi havia de venir abans de ser
president, jo havia d'esperar que n'haguéssim parlat i que hi
hagués tota una sèrie de feina feta i de debat públic perquè
en parlàssim. El que no he sentit és una manifestació clara
de vostè; vostè, en això, ha sortit aquí hi ha fet demagògia,
i ha dit per als pagesos, per als minusvàlids, per a la nostra
gent, etc., però, a vostè, durant tot el debat no l'he sentit, no
ha tengut una posició gens tranquil•la en aquesta qüestió, no
l'he sentit dir si hi està d'acord o no, que es posi una
ecotaxa, i jo crec que vostè ho hauria de dir clarament.

Llavors, no em digui que avui venc a fer consens, i a
més, vostè em retreu que el vaig cridar, a vostè, que va
servir per a poc, en fa prop d'un mes, per parlar de tota una
sèrie de temes, als dos mesos, als dos mesos d'haver-hi
entrat jo ja el vaig cridar per parlar de tota una sèrie de
temes. Em diu que no va servir per a quasi res. Bé, és una
cosa que ell pot pensar i jo no en puc dir el contrari. Però
perquè vostè cridàs algú del Partit Socialista, quan estàvem
a l'oposició, vàrem haver d'esprar dos anys i escaig, dos
anys i escaig vàrem haver d'esperar, no dos mesos, dos anys
i escaig vàrem haver d'esperar. Per tant, alerta amb donar
lliçons, alerta amb donar lliçons.

Quant als pagesos, vostè em parla dels problemes de la
llet i dels problemes de tota la història de les explotacions
lleteres... Per cert, Sr. Matas, ja ha après que això de la llet
va per quilos? Per quilos, Sr. Matas. Vostès han fet passar
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de 701 explotacions a 150. Per tant, alerta amb donar lliçons en
tema d'explotacions lleteres.

I no em parli de Proagro, que en podem parlar, en podem
parlar, de tot aquest tema. Jo crec que aquesta és una qüestió que
el conseller la duu bé i que, per tant, hi haurà de fer feina amb
tota la delicadesa del món, hi haurà de fer feina amb tota la
delicadesa del món, perquè, efectivament, els pagesos ens
preocupen. Per tant, el conseller, tot el relacionat amb el Proagro
i tot el relacionat amb aquests temes, ho haurà de veure amb tota
la preocupació del món.

Però, Sr. Matas, el problema de l'agricultura no és que hi hagi
una repartidora només i vostè ha posat en funcionament una
repartidora, una repartidora. Aquí el tema està en atacar els fons
estructurals. Ara que parlam de llet, mai més ben dit: agafar el
bou per les banyes. Aquí el tema està en resoldre els problemes
estructurals, no en fer repartiments segons qui fa més quilos o
menys quilos, els doblers han d'anar a aquells que tenen més
necessitats, els doblers han d'anar a aquells que tenen més
necessitats per solucionar tots aquests problemes, i, sobretot, els
doblers s'han de repartir bé, i s'haurien de repartir des de la
conselleria, no des d'una empresa pública i amb talons, amb
talons en mà, amb talons en mà amb una carta del president
dient: "Jo avui puc comprometre que aquestes línies s'han de
repetir l'any 2000, mentre la Unió Europea no posi en marxa un
programa semblant". Bé, idò miri, Sr. Matas, vostè, en aquell
moment, no podia prometre res absolutament, vostè que em diu
que si ens falten signatures o si ens falten històries, vostè, com
a president, havia de tenir els pressuposts aprovats quan realment
totes les ordres que hi ha sobre aquesta qüestió diuen que
aquestes ajudes acabaven el 99; per tant, vostè no podia prometre
res.

Però és més, li insistesc en el tema, amb el tema de
l'agricultura, alerta, alerta que en un ca magre tot són puces, i
aquí, de monopolis, de gent que, pel que fos, n'hauríem de parlar,
aquesta vegada ja no ha estat així, perquè hem canviat les bases,
però en tot el relacionat amb el tema de la inseminació del semen
de les vaques, sempre eren els mateixos qui tenien això. Per tant,
això s'ha baixat de 15.000 pessetes a 8.000 pessetes; per tant,
això serà més barat i, per tant, això serà més favorable als
pagesos. Per tant, alerta amb el tema de la pagesia, alerta;
nosaltres estarem devora els pagesos. Aquí no hi haurà
actuacions radicals però sí que caminarem cap que es resolgui
perfectament i es doni solució als problemes, i que no funcioni
una simple repartidora.

I donar solucions als problemes significa preocupar-se pel fet
insular, per la comercialització, per tots aquests temes, i vostè,
de tot això, no n'ha fet gaire.

Per tant, li torn a repetir que no vull situacions radicals però
sí que vull que el meu conseller ataqui el problema, sí que vull
que el meu conseller vagi al problema i no a fer purament i
simplement segons quin tipus de repartiment de doblers.

Llavors, el Sr. Matas ve aquí i diu que compri l'hospital
militar. És a dir, la comunitat autònoma compra l'hospital militar
i a qui ens hauria de pagar tot l'hospital, el Sr. Matas li deixa que
només en pagui la meitat, i l'altra meitat la pagam nosaltres, que
és l'hospital d'Inca. farem molts mals negocis, Sr. Matas, en tots
aquests temes. Jo crec que el que hem de fer és, primerament,
resoldre aquest tema que vostè diu, que està tan preocupat per

l'hospital d'Inca. I per què, em diu el Sr. Matas, que a allò de
Menorca s'ha pogut licitar i aquí nosaltres posam problemes
per al tema de licitar? Jo no sé per què hi posen problemes,
no ho entenc, no ho entenc, qui ha de donar l'ordre és
l'Insalud, és l'Insalud, no nosaltres, i per què el batle d'Inca
no licita? No, no, en duc papers,  llavors sortirà aquí i dirà
que on hi ha papers menten barbes, quan jo duc barba, i
cada vegada em diu la mateixa frase.

Adreçar una certificació de (...) de l'ajuntament a la
Tresoreria General de la Seguretat Social de les Illes
Balears i acreditar els plens en què s'ha aprovat la
modificació per a ús hospitalari de les parcel•les i en què se
n'ha aprovat la cessió a la Tresoreria General de la Seguretat
Social. Aquesta certificació haurà d'acreditar, així mateix,
alguns criteris urbanístics de la parcel•la, com els següents:
ús sanitari hospitalari, ús sanitari hospitalari. Com que no?
Llavors l'hi pas, jo, llavors, l'hi pas. És a dir, no som
nosaltres qui hem de donar solució a tot aquest tema, qui ha
de donar solució a tot aquest tema és l'Insalud, per tant, ell
és qui hi ha de donar solució, no nosaltres, no em vengui a
protestar, a mi. Nosaltres, en l'hospital d'Inca, hi hem tengut
la postura ben clara. A més, li dic una altra cosa: l'hospital
d'Inca l'ha de pagar Madrid, l'hospital d'Inca l'ha de pagar
Madrid. Li he dit que jo estava disposat que, si realment
arribàvem a aquest acord, si hi havíem d'avançar doblers, no
hi hauria cap tipus de problema, no es preocupi, que ja hi
posarem els doblers que facin falta en els pressuposts, en el
moment oportú, quan tothom ho tengui a punt, quan tothom
ho tengui a punt.

Per tant, en relació amb les transferències sanitàries, no
es preocupi, ja estam parlant amb Madrid de tots aquests
temes i hi parlam precisament que tot això no ho hàgim de
pagar nosaltres i, per tant, que es faci des de Madrid.

En relació amb l'incendi d'Artà, la veritat és que la
demagògia ha estat absoluta, és a dir, en relació amb
l'incendi d'Artà hem sentit de tot. Primer de tot, que
nosaltres ja havíem acabat la campanya, nosaltres no hem
tancat la campanya, qui tancava la campanya dia 15 de
setembre era el Partit Popular, no nosaltres, nosaltres
l'allargàrem fins al 30 de setembre, fins al 30 de setembre,
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nosaltres l'allargàrem fins al 30 de setembre amb tota una sèrie
de mitjans i no la tancàrem, continuarem amb tota una altra sèrie
de mitjans durant tot l'altre temps. Per dir-li'n qualque cosa,
Madrid també la va tancar dia 30 de setembre i la Sra. Tocino
se'n va dur els avions, i jo no la culp de res, perquè va prendre un
acord en relació amb tota la comunitat, per tant, amb Espanya.
Per tant, en relació amb l'incendi d'Artà jo crec que han fet molta
demagògia, i a més li he de dir que això em sap molt de greu,
sobre un tema tan important, mai en una qüestió com aquesta no
s'havia fet tanta demagògia, fins i tot varen arribar a dir que la
responsable de l'incendi d'Artà era la consellera, com si ella hi
hagués anat a pegar foc, i jo els vull recordar una cosa, els vull
recordar que estant en plena campanya, aquest partit seu, estant
en el Govern d'aquesta comunitat autònoma, no vull mirar ni on,
ha tengut incendis molt més greus, en plena campanya, molt més
greus, que l'incendi d'Artà, i els vull dir una altra cosa, que hi ha
una directiva europea, em pareix que és de l'any 92, que obliga
que hi hagi un pla d'emergència en relació amb els incendis
forestals. Vostès saben quina és la comunitat autònoma que no
l'ha complit?, ho saben, quina és la comunitat autònoma que no
l'ha complit, aquest pla? Idò, la comunitat autònoma de les Illes
Balears. És ver que vostès redactaren un pla cap al 98, però no
arribaren a aprovar res, com sempre.

Per tant, quant a l'incendi d'Artà, la veritat és que crec que
vostès s'han passat, s'han passat. 

En relació a les residències de Felanitx i de Llucmajor, bé, jo
l'únic que puc dir és que es fa, vull dir que està previst i jo no
tenc més problemes.

En relació als reactors, la frase de marca és: "Nosaltres
anàvem en reactors, ells van en turbohèlix". Miri, Sr. Matas, en
el tema dels avions, en el tema dels avions..., què hagués fet
vostè per fer -ara que en podem parlar, Sr. Matas- què hagués fet
vostè per evitar que Iberia no ens hagués posat els turbohèlix?,
què hagués fet? Nosaltres el que vàrem fer va ser parlar amb
Iberia, asseure'ns amb ells, Iberia ens va dir que efectivament
això era una cosa que ja volien fer anteriorment però que ja
havien dit que a tal data es posarien els turbohèlix, que ells l'únic
que tenien era caminar cap a la privatització i que, per tant, allò
seu eren els costos, que de tota la resta no en volien saber res,
que això els suposava cada any no sé quants de milions i, per
tant, que això ni PP, ni sant PP, ni ningú, que a ells els havien
ordenat això i que cap endavant. Llavors vostè m'expliqui què
hagués fet, perquè si el que vostè hagués fet és el que va fer
abans de les eleccions, que va ser segurament anar a protestar
allà on havia de protestar, i perquè venia el que venia ho varen
prorrogar un any més, això no em va bé, això no em va bé. 

El que és cert, Sr. Matas, és que en el tema dels avions,
aquest president d'aquesta comunitat autònoma no s'ha d'haver de
barallar amb Iberia, aquest president d'aquesta comunitat
autònoma s'ha de barallar, i així ja hi ha enviat el conseller
d'Obres Públiques, s'ha de barallar amb l'Estat, perquè nosaltres
tenim dret, tenim dret des de l'any 98, des dels pressuposts del

98, aprovats dins el 97, al fet que se'ns declarin les línies
com a obligació de servei públic. Clar, qualcú havia d'obrir
aquestes negociacions; el Parlament en el seu moment va
ordenar al Govern de Madrid que obrís negociacions amb el
Govern de les Illes Balears. El que és cert és que nosaltres
no hem trobat cap paper ni un que sortís del Consell de
Govern com mentre es demanaven aquestes obligacions de
servei públic. Crec que no ho havia demanat ningú.
Nosaltres en tres mesos, que hem fet tan poques coses, ja
hem demanat això, això, ja ho hem demanat, i és això que
hem d'aclarir, és amb Madrid, que ho hem d'aclarir, perquè
a mi no em val... Miri, jo crec que el meu conseller,
efectivament ha d'intentar que siguin reactors, però a mi no
me basta que siguin reactors a primera hora del matí, perquè
el fet que Iberia se'n vagi després de tants d'anys i deixi una
companyia privada en el seu lloc i nosaltres ens haguem
d'haver d'entendre amb aquesta companyia privada, avui per
ventura ens posen reactors, però, i l'any que ve?, i si l'any
que ve no els surten les xifres i en diuen: "Ara només volem
fer dos viatges i els feim amb turbohèlix o en globus", on
anam a protestar?, al mestre "armero"? On anam a protestar,
Sr. Matas? Allà on hem de discutir i hem de parlar és a
Madrid, i a Madrid li hem de fer declarar aquestes línies
d'interès públic, d'obligacions de servei públic, perquè això
ens assegura un determinat estatus, i vostè va deixar durant
dos anys, durant dos anys, va deixar de demanar aquest
estatus. Canàries ja el té, Canàries ja el té, nosaltres no. 

Aquest és el tema dels turbohèlix, aquesta és la qüestió.
És més, ara contaré una anècdota: El Grup Parlamentari
Socialista ha demanat a Madrid, per favor, el contracte entre
Iberia i Air Nostrum per poder-lo veure. Resposta del
Govern de Madrid: "És confidencial", no els el poden donar
perquè és un document confidencial, és a dir, que la
companyia..., aquest embull de dur-nos entre illes és un
tema secret, és confidencial, els ciutadans de les Illes
Balears, per exemple, no podem saber a quin tipus d'acord
s'ha arribat entre Iberia i Air Nostrum, perquè llavors vostè
em parli de transparència, de claredat i de tots aquests
temes.

Llavors vostè em diu que carreteres és una qüestió que
els preocupa. Jo ho crec; varen haver de necessitar devers...,
no sé si eren set o vuit anys per fer un pla de carreteres.
Llavors, abans de tenir aprovat el pla de carreteres es
posaren a fer carreteres i els Jutjats els varen dir que no
podien fer segons quin tipus de carreteres perquè no
complien la Llei de carreteres perquè no hi havia un pla de
carreteres. Carreteres, sap que n'hem viscudes, amb vostès!,
hem hagut de fer aquí tota una sèrie de mocions perquè
vostès pagassin les expropiacions, perquè no les pagaven, i
perquè posassin més doblers perquè la gent pogués cobrar
les expropiacions. Llavors vostès firmen un conveni de
carreteres sense estar preparats, sense estar preparats en
projectes, i l'altre dia em protestaven, quan feia el discurs
des d'aquí, perquè vaig dir que pràcticament no havíem
trobat projectes. I clar, que carreteres, que actuacions de
rotondes, etc., vostès n'han fet, només faltaria això!, i clar
que n'han fet, d'allò que jo em queixava és que, d'acord amb
el conveni hi havia pocs projectes i que hi havia un
problema que estam analitzant, hi havia una possibilitat que,
si als dos anys d'haver firmat la primera fase, que eren 1.300
milions, a Madrid varen dir al nostre conseller que aquests
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doblers es podrien perdre si no estaven adjudicats i contractats,
i nosaltres ens les veim i ens les desitjam per poder cobrir això.
Però, a més, ens les veurem i ens les desitjarem dins l'any que ve,
perquè no hem trobat una bossa de contractes així com toca, i
això vol dir ineficàcia, mala preparació, i per tant no em parli de
carreteres, perquè la veritat és que vostè no hi està gens fort, en
aquest tema.

Llavors em parla de policia autonòmica, em parla de
l'Insalud, em parla de tota una sèrie de temes, de pensions...
Home!, ja està bé, ja està bé en allò de les pensions. No recorda
quan vostès varen dir: "Esto de subir las pensiones es una
animalada"?, i no sé si era el Sr. Grosske que va fer un comentari
i va dir: "No passis pena, ja les pujaran, a Madrid ja les pujaran".
Miri, jo en el tema de les pensions estic ben content que tant la
Comunitat Autònoma d'Andalusia com la Comunitat Autònoma
de Catalunya com les Illes Balears, obríssim un debat que fes que
després el Govern de l'Estat es veiés obligat a haver de millorar
les pensions per a tothom, estic molt content d'haver fet això,
igual que estic molt content, -divendres que ve, en el Consell de
Govern, si no hi ha res de nou- de poder aprovar una ajuda per a
aquelles pensions més baixes, per a les assistencials, per a les no
contributives, per a totes aquelles pensions que van dirigides a
una gent que em cregui que ho necessita. A mi m'agradaria
poder-les augmentar a tothom, però com vostè sap, nosaltres ho
podem fer amb les no contributives i amb les assistencials, però
no ho podem fer amb les altres, i vostè té això ben clar. Per tant,
aquest govern va dir que es preocuparia per aquest tema i se n'ha
preocupat, i a més estam contents d'haver ajudat perquè el Sr.
Aznar fos un poquet més sensible en aquest tema.

Llavors vostè em diu que no empri..., no, em diu que allò de
la utopia és com una coartada, i per tant jo el que li demanaria,
Sr. Matas, és que vostè no empri mai això de la utopia, perquè
m'ha dit que és una coartada per a la ineficàcia. Per tant jo li
demanaria que no l'empri. A mi deixi'm ser utòpic, jo crec que
utopia vol dir ganes d'avançar, il•lusió, vol dir ganes d'empènyer
un país i, per tant, jo no tenc cap tipus de problema. Com molt bé
deia el Sr. Crespí, si la utopia queda en això, en utopia, i no hi ha
tota una sèrie de realitats al darrere, la utopia tal vegada no sigui
bona, però com que aquest govern ha començat amb una bona
dosi d'utopia però també amb una bona dosi de realitat, li puc
assegurar que jo n'estic ben content.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. El portaveu del PP vol un
torn de rèplica?, sí? Té deu minuts de torn de rèplica.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President. Telegràficament, degut al fet que jo no
em podré defensar de la quantitat impressionant de falsedats que
vostè ha dit aquí, però intentaré, almanco, puntualitzar totes les
que tengui temps.

En primer lloc, expropiacions de carreteres. Vostè en el seu
pressupost, 500 milions menys; així és com paga les
expropiacions. 

Dos, carreteres. Sr. Antich, vostè ahir diu: "No hi ha cap
projecte de carreteres i per això perdrem els doblers". Ara
resulta que ja hi ha carreteres. L'acta, d'acta d'aquesta reunió
del seu conseller: "Proyectos acabados: desdoblamiento
Palma-Son Ferriol, variante Vilafranca, variante Capdepera,
Palma-Universidad -està fet- pero lo quieren cambiar,
autopista levante Arenal-Llucmajor, proyecto hecho; variante
Llucmajor, proyecto hecho; variante de Inca, proyecto hecho,
deben someterse a información pública...", és la seva acta, on
és el conseller?, és la seva acta. Continuu, perdoni:
"Variante Manacor norte, el proyecto en concurso,
supervisión, San Lorenzo, Son Servera, Maó-Fornells fet,
ronda de Ciutadella adjudicat, Ibiza-San José..." Sap quina
és la realitat?, sap quina és la realitat de la seva reunió del
seu conseller? "Palma-Universidad, quieren hacerlo en dos
fases, quieren mantener una calzada a la Universidad"; amb
una calzada a la Universidad vostè no arreglarà el problema
de la carretera de la Universitat. "Desdoblamiento segundo
cinturón; el Gobierno solicita que no se haga nada. Arenal-
Llucmajor, el Govern solicita que no se haga nada. Inca-sa
Pobla, el Govern solicita que no se haga nada..."

(Aplaudiments)

"Palmanova-Santa Ponça, Santa Ponça-Paguera, el
Govern solicita que no se haga nada; variante Manacor oeste,
el Govern solicita que no se haga nada; desdoblamiento
segunda ronda Ibiza, el Govern solicita que no se haga nada;
Llucmajor-Manacor sur, el Govern, que no se haga nada;
variant de Ferreries, etc., etc., etc.

(Aldarull a la sala).

Vostè ahir, vostè ahir va dir que jo havia pactat llevar els
avions turbohèlix. Ara ja ha rectificat. Jo no he pactat llevar
els avions turbohèlix. Sap quina és la realitat dels
descomptes dels vols interinsulars?, que fa tres anys costava
7.000 pessetes, 7.100 pessetes un bitllet i amb nosaltres va
passar a 5.700, aquesta és la realitat; amb nosaltres anàvem
amb reactors i amb vostès turbohèlix. Què hagués fet?, anar
a defensar els interessos de la Comunitat, anar a defensar els
interessos dels ciutadans, això hagués fet perquè no em
prenguessin el pèl i perquè no em llevassin els reactors.

Felanitx i Llucmajor. Mentida. Diu que està previst. Miri
en els pressuposts, no està previst, una altra mentida, una
altra mentida. 

El Partit Popular ha tancat els incendis dia 15 de
setembre. Mentida. El Partit Popular sempre prorrogava la
campanya d'incendis, sobretot quan era necessari. Vostè
havia d'aconseguir les doblers per prorrogar la campanya
d'incendis. Nosaltres, no sé si sense pla, però sense pla
apagàvem els incendis; ells amb pla, mirin els incendis com
van.

Dos. Hospital d'Inca. Sr. Antich, hospital d'Inca. Miri,
nosaltres firmam un conveni, un conveni que resolem un
problema importantíssim. Molts de funcionaris que fan
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feina a l'Hospital General, en el Joan March i en el Psiquiàtric
que els donam una sortida. Aquesta sortida ens estalviarà a la
Comunitat Autònoma 500 milions de pessetes cada any; aquests
500 milions de pessetes cada any ben utilitzats poden finançar el
que vulgui i després, quan negociï les transferències, ja negociarà
l'hospital d'Inca, però nosaltres hem aconseguit l'hospital d'Inca.
Vostè no aturi l'hospital d'Inca. I llegeixi el conveni. Una altra
mentida; el conveni diu que licitarà el Serbasa, no és l'Insalud, no
és l'Insalud, no és aquest paper que ha de mirar, és el conveni
que ha de mirar, és el Serbasa que ha de licitar.

(Aldarull a la sala).

Explotacions lleteres. Explotacions lleteres, hem perdut amb
aquesta negociació un 30% de les quotes lleteres que ens
corresponien a les Illes Balears. Quina és la realitat?, quina és la
realitat de les explotacions lleteres?, que vostès han llevat la
subvenció als nostres ramaders. Aquest taló, aquest taló que
vostè ha mostrat és un taló que ha salvat la vida a molts de
ramaders, ha salvat la vida a moltes explotacions i a moltes
vaqueries. Aquest taló, vostè els el lleva, i vostè, ahir vespre,
"este hecho provocó que los representantes de la Federación
Agrícola Ramadera Balear abandonaran la reunión al entender que
no se había dado una solución a la falta de ayudas directas que
necesitan los productores de leche", aquesta és la realitat.

Una altra mentida. No sé si era el Sr. Crespí o no sé qui era,
perquè aquí hi ha hagut presidents, però mira que aquí secretaris
i mira que aquí portaveus, n'hi ha hagut un rere l'altre. Jo li puc
garantir que he rebut el Partit Socialista Obrer Espanyol
immediatament. Vostè m'ha dit dos anys. Mentider!,
immediatament, el vaig rebre.

(Aldarull a la sala).

Carretera de Manacor. Miri el Pla de carreteres i veurà quins
eren els traçats que nosaltres teníem per a la carretera de
Manacor, i li dic que no és incompatible fer tren a Manacor amb
arreglar una carretera a Manacor, a Inca, a Peguera, a on vulgui,
però que arregli el trànsit a les Illes Balears, a Eivissa i a
Menorca.

Els times, me rindo, amb els times me rindo, passem a una altra
cosa.

Debat públic de l'ecotaxa. Sr. Antich, Sr. Antich., debat
públic és un desgavell, el debat públic vostè no l'ha tengut i li
han retret aquí diverses vegades avui. Aquí no hi ha hagut debat

públic, un partit ha dit fins i tot aquí avui que si l'època fos,
en lloc de bonança, una època de depressió ni en parlaria.
On s'ha vist mai posar un impost només per a època de
bonança?, on s'ha vist mai? I un altre partit ha dit aquí que
l'ecotaxa, que desconeixem, -quin debat públic?- un partit
ha dit aquí que l'ecotaxa que desconeixem farà que venguin
menys turistes a les Illes Balears, han de venir turistes de
més qualitat, però prohibint la construcció dels nous hotels
com vàrem fer nosaltres.

Calvià, que no entra. Perdoni, Calvià no pot entrar
perquè Calvià, i visc allà, vengui a veure-ho, se n'assabenti,
veurà la muntanya de Costa d'en Blanes com es forada,
veurà que a la part de costa que quedava es fan hotels per
tot, no queda urbanitzable perquè tot és urbà, què punyetes
han d'anar a desclassificar, si tot és urbà?!

(Aldarull a la sala).

Sr. Antich, una altra mentida: El Partit Popular no ha
governat a l'Ajuntament de Marratxí. Ho ha dit, rectifiqui.
Mai, mai, rectifiqui.

Pare amb dos fills, pare amb dos fills. Sr. Antich, el pare,
si ha de deixar un tros de terra al fill allà on el fill no fa res
vostè li fa llevar, li fa perdre aquesta possibilitat d'heretar,
al fill. Home!, ja sé que li deixarà un bocí de terra, però el
pare el que deixava sempre als seus fills són dues casetes,
per l'amor de Déu!, això és el costum hereditari.

(Remor de veus)

Continuu. Continuu, continuu, Sr. President, continuu.

EL SR. PRESIDENT:

Encara no li he encès cap llum.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, per la seva benevolència una altra vegada.

Continuu. 60 a 80 directors generals, 60 a 80 directors
generals. Miri, si creu que vostè aquí, a mi, a nosaltres, ens
amenaçarà dient que si ha de treure no sé què, si ja ha de
treure no sé què més..., tregui el que li doni la gana. Miri, si
vostè posa en dubte molts de funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma...

(Aldarull a la sala).

...si vostè està posant en dubte l'honorabilitat dels
funcionaris d'aquesta comunitat autònoma dient si hi han
anat, si no hi han anat... Escolti, a mi què em conta? Si hi ha
qualcú que hagi incomplert la legalitat, nosaltres serem els
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primers en perseguir aquest incompliment, però el que vostè ha
de reconèixer és...

(Remor de veus)

...el que vostè ha de reconèixer és que tant en el Partit
Popular, quan ha governat, com en el Partit Socialista i com en
tots els altres partits, quan hi ha hagut funcionaris que han estat
parlamentaris, han estat regidors, han estat elegits com a càrrecs
públics, la llei els dóna la possibilitat de complir amb el seu
càrrec públic igual que feia aquí el Sr. Xisco Quetglas o ha fet
aquí el Sr. Pep Alfonso, i en podem anar a mirar i a parlar-ne
quan vulgui.

(Aldarull a la sala).

Continuu. Em diu que no són 80 directors generals. De 60 a
80, que m'ho demostri, de 60 a 80.

Em diu que no hem prohibit la parcel•lació amb fins
urbanístics: les DOT prohibeixen i la Llei de sòl rústic prohibeix
la parcel•lació amb fins urbanístics, una altra mentida.

Em diu que hem incrementat les valoracions. I qui incrementa
les valoracions? Hi ha el Catastro, i el Catastro és del PSOE!, i
el Catastro era del Sr. González!, el Catastro, amigo!

(Aldarull a la sala).

Vostè arriba aquí i puja els imposts, el Catastro. Miri si era el
Catastro que el responsable del Cadastre l'han fet director
general. Home!, de què?, o no l'han fet director general?, o
qualque cosa així, no ho sé.

No em faci demagògia amb els pagesos. Escolti, miri, no em
digui, no em digui això, no em digui que el problema dels
pagesos tengui res a veure amb un problema real. Home!, que
estam parlant seriosament! Aquesta gent és gent que pateix. La
gent que té la ramaderia és gent que pateix. Idò miri, miri,
naturalment que nosaltres tenim culpa, sí senyor, naturalment
que tenim culpa, i li reconec, Sr. Conseller, que tenim culpa,
potser no hem estat capaços de resoldre el problema de la
pagesia com l'hauríem d'haver resolt, però això no és excusa per
a vostè, és que el que no pot fer el president és sortir aquí a posar
excuses d'aquestes perquè els ciutadans tancaran la televisió i se
n'aniran, home!, el president ha de respondre aquí dels
problemes, i el president ha de respondre aquí de com arreglarà
el problema dels pagesos i, sobretot, de per què lleva l'ajuda als
pagesos, per què lleva l'ajuda als pagesos?

Retirada de llei de lectura única. Vostè va dir als periodistes
que no havia rebut cap pressió i que havia retirat la llei perquè
l'havia de millorar. Un be negre! Ho ha dit aquí la Sra. Munar, la

va retirar perquè ella li va dir que no li votaria, per això, la
va retirar.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

Una altra mentida. 

Miri, pot sortir vostè cada pic que jo surti i em parli del
túnel de Sóller, i miri, me'n parli, i a mi què em conta?! O
sigui que el Partit Socialista Obrer Espanyol, el partit de la
corrupció a Espanya...

(Aldarull a la sala).

...ens vol donar lliçons a nosaltres; a mi què em conta,
Sr. Antich? Creu que perquè em parli del túnel de Sóller
deixaré de defensar els interessos dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma? Em pot parlar del túnel de Sóller, d'en
Tòfol Soler i d'en Biel Cañellas tots els pics que vulgui,
però a mi no em tancarà la boca!

(Aldarull a la sala).

Vostè creu que jo el faig responsable d'aquest informe
del Tribunal del Comptes, d'aquest informe del Tribunal de
Comptes que diu que el Partido Socialista Obrero Español
tenía un saldo en una cuenta corriente, en Baleares, PSIB-
PSOE, de 32.031.283 pesetas cancelado por la entidad de
crédito sin que conste la entrega de los fondos?, que un banc
els va perdonar 32 milions? jo som el que el fa responsable?
No, jo no el faig responsable, home!, el que passa és que
vostè el que ha de fer és venir aquí a discutir les coses reals.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, faci els comptes que ha d'acabar.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, acab tot d'una, president.

Una altra mentida. Vostè diu que ha triplicat el sou de...,
perdó, vostè diu, miri, miri com diu les mentides, diu que ha
triplicat l'import que nosaltres pagàvem als consells
insulars. Clar, ell no ho diu, però ho sap, mira el pressupost
abans que féssim les transferències de l'any 99; no compten,
les transferències que hem fet l'any 99, no té importància
perquè són 1.000 milions amunt, 1.000 milions avall, però
ell diu la xifra d'abans sense tenir en compte les
transferències. Mentida!, 3.000 milions de pessetes, com a
mínim, i si s'haguessin acceptat les de Mallorca ens
n'haguéssim anat a 4.000 milions de pessetes.

Acab, Sr. President, amb dues qüestions que em semblen
importants. Miri, habitatges. Torna ser una falsedat a
mitges. Hem fet 665 habitatges en tres anys, hem deixat
3.300 milions de pessetes compromesos per fer 437
habitatges més. Sap què passa?, que aquests no els diu
perquè aquests són els del règim especial. Ells se'n van a
règim general, que és allà on enlloc de tot Espanya no fan
habitatges perquè no són rendibles i no hi ha constructors
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que els vulguin fer i ell tendrà el mateix problema i, en canvi, no
diu que hem fet els 1.100 habitatges pel règim especial a tots els
pobles de les Illes Balears. No ho diu.

(Remor de veus)

Una altra cosa. Ha baixat 200 milions de pessetes per a la
rehabilitació. Aquesta rehabilitació que vostè diu ha baixat 2000
milions de pessetes en el seu pressupost.

I una altra cosa: vostè té un informe, i jo li dic que pugi les
pensions assistencials, estic totalment, estam totalment d'acord
en què pugi les pensions assistencials. Vostè té un informe, vostè
té un informe d'un alt càrrec que entén d'aquestes coses que diu
taxativament que si vostè paga aquesta pujada de pensions, les
no contributives, no les assistencials, les hauran de tornar a
Madrid: resulta que amb aquesta pujada de pensions l'únic que
farem serà que aquests doblers se'ls estalviarà Madrid. Això, com
molt bé ha dit qualque diputat d'aquesta cambra, és el règim
especial al revés, aquest règim especial de les Illes Balears que
era tan dolent i que ara és tan bo i que ara estan tant contents, i
que un diputat del Partit Socialista Obrer Espanyol el dia que el
Partit Socialista Obrer Espanyol votava en contra del règim
especial en el Congrés de Madrid dient que esto era un privilegio
que el PP daba a Baleares, porque en Baleares son ricos y, ya se
sabe, el PP da privilegios a los ricos, y por esto -el Sr. Antoni
Costa, diputat del PSOE- el Partido Socialista Obrero Español
votó en contra del régimen especial. Aquest règim especial que
ens ha aconseguit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, acabi. Aquesta vegada anam al 60% del temps
excedit.

EL SR. MATAS I PALOU:

Acab, acab, ja està president, és... Li promet que ja està.

EL SR. PRESIDENT:

I les dues qüestions han estat dites.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, Sr. President. Moltíssimes gràcies. Aquest règim especial
que ens ha permès, a més que vostè pugui anar a negociar, i jo li
dic amb bon tarannà, Sr. President, em tendrà a mi, ens tendrà a
nosaltres sempre per anar a negociar i per aconseguir tot allò que
sigui bo per als ciutadans de les Illes Balears. L'èxit d'aquest
govern, l''èxit d'aquest govern serà l'èxit de l'oposició. Si aquest
govern funciona, si aquest govern és capaç de defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, de negociar bé amb
Madrid, d'aconseguir aquestes inversions que necessitam, de
defensar que els nostres imposts quedin aquí, aquest serà el
nostre èxit.

Sr. President, tengui en compte, i li deman per favor, que ara
tot el que vostè em digui jo ja no em podré defensar. Per favor,
no em digui mentides. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ah!,
Sr. Matas, ara se n'ha adonat, vostè, del que és estar a
l'oposició, eh?

(Remor de veus)

Això és el que ens passava abans a nosaltres, i vostè
sortia al final i sempre rematava quan els altres no podien
contestar. No passi pena, jo estaré més tranquil.

Bé, primera mentida. Diari de Sessions del dia que jo
vaig fer el discurs: "I això em provoca una gran
preocupació, no hem trobat pràcticament cap projecte a
punt". Jo no vaig dir cap projecte, pràcticament cap projecte
a punt. 

(Remor de veus)

Per tant, Sr. Matas, qui ha sortit aquí a dalt i ha dit
mentides ha estat vostè. Això és el que diu el Diari de
Sessions.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, es tranquil•litzin un poc.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

No, és igual, tranquil...

Una altra cosa, una altra cosa, Sr. Matas. Vostè surt aquí,
com se suposa, amb un informe intern, com que el Partit
Popular està avesat a fer aquestes coses, llavors diuen que
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els altres mesclam, mesclam entre partit i Govern, i aquest tipus
de coses; el Partit Popular, el Partit Popular d'aquí a l'acte té tots
els papers d'allò que es parla a Madrid, en el ministeri de Madrid,
com se suposa. A nosaltres, el Sr. Rato, al conseller d'Hisenda,
no el pot rebre; li diu que el mes de novembre ho té fatal, ho té
fatal el ministre Rato, ho té fatal, però pot rebre el portaveu del
Partit Popular d'aquí. Aquesta és la manera d'entendre, per part
del Partit Popular, el que és un entramat institucional, el que és
el funcionament normal de la democràcia i el que és la relació
entre les institucions. Aquesta és la manera que té d'entendre el
Partit Popular. Al conseller d'Hisenda d'aquesta comunitat
autònoma, que representa el Govern de les Illes Balears i, per
tant, representa tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma,
el ministre d'Hisenda no el pot rebre; en canvi sí que pot rebre el
Sr. Matas. A més que això passi així, el Sr. Matas, com se
suposa, té els papers tot d'una, abans que nosaltres. Aquesta és la
manera de funcionar. I escolti, jo li vaig dir que molt bé per
haver-hi anat i li vaig donar l'enhorabona, a vostè. Al Sr. Rato,
la veritat, no l'hi puc donar, perquè això em demostra que no hi
ha un concepte clar del que ha de ser el funcionament de les
institucions, un concepte clar. Per tant...

Segona mentida, segona mentida. A vostè li han enviat un
paper i em diu, Palma-Universitat, des del 2000 no sé què,
cinturó, Arenal, Llucmajor, Valldemossa... Tot això són
projectes, eh! Fets. Nooo, nooo, vostè ha sortit aquí igual que si
això fossin projectes fets, i projectes fets, que estiguin fets, per
poder-se construir i per poder-los endavant, aquí només n'hi ha
un o dos. Tots els altres són coses que poden arribar a ser un
projecte. (Remor de veus) Home, clar, si el conseller m'ho diu
clarament. No em vengui aquí amb aquestes històries.

Miri, i en relació amb els avions, li tornaré a repetir: tota
aquesta defensa que vostè fa dels ciutadans de les Illes Balears,
això de les 7.100 i les 5.700, a Canàries tenen tota una sèrie de
descomptes per a esportistes, per a gent que ha d'anar al metge,
per tota una sèrie de temes que aquí no els tenim. I per què aquí
no els tenim? Perquè vostè no ha tramitat el que havia de
tramitar, i li donava dret, perquè això ja estava acordat pel
Parlament de l'Estat, i vostè no ho ha fet. Per tant vostè, de
defensa d'aquestes illes, res absolutament; vostè va anar a
demanar misericòrdia al Partit Popular a Madrid, que el deixassin
un any més, pel tema de les eleccions, i punt; tota la resta li va
ser completament igual. No em vengui a contar coverbos, que no
me'ls bec tan fàcilment.

Quota lletera, el conseller em diu que fins i tot vostè li va
donar l'enhorabona, que se'l va trobar dins l'avió, això és que em
conta el meu conseller, que hi anaren a demanar no sé si eren
9.000 quotes i varen venir amb 8.800. Ah, el conseller no ho sap?
Em diu el conseller que vostè li va donar l'enhorabona, i ara surt
aquí i em diu que jo he fet un desastre amb les quotes lleteres, un
senyor que no sabia que això es comptava per quilos, com s'ho
poden creure?, i ve vostè a explicar-me, a voler fer creure als
pagesos ara totes aquestes històries. No, jo crec que els pagesos
no se'n poden fiar mai.

Quant a la carretera de Manacor, vostè no em dirà que
efectivament hi va haver tota una sèrie de polèmica. Els hotelers
de la zona de Cala Millor es queixaven si la carretera es feia per
un lloc o es feia per l'altre, hi va haver un temps que la carretera
anava i venia, es movia d'un lloc a l'altre. I ara és ver que el Pla
de carreteres diu com es farà, dóna dues possibilitats, fins i tot al
final, per contentar-los a tots feren dues possibilitats, la pintaren
per dos llocs, a la carretera, per veure quan triaríem i a veure
com ho faríem. Home, en tema de carreteres molta defensa no té,
perquè si no, surti aquí i em digui quina és la carretera que ha fet.
No n'ha feta ni una, de carretera.

(Remor de veus)

El tema del debat públic, si ecotaxa i tal. Jo la veritat
crec que hi ha hagut un debat important, i que quan estarà
preparada jo crec que tendrem oportunitat de poder-ne
parlar. Efectivament, és ver, el batle de Marratxí era d'un
altre partit, vostè m'ha dit que no havia estat mai de...,
llavors l'adoptaren, es veu que ho va fer tan bé, això del
planejament, que se'n va anar d'aquell partit i l'adoptaren
vostès. És a dir, no els tenien tots, als que ho feien d'aquesta
manera, i varen dir "no, ens en falta un".

( Rialles i aplaudiments)

En el tema dels directors generals, a mi em continuen
dient que 71 75, això fora comptar tots aquests, perquè vostè
em diu que jo pos en dubte tots els funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma. Vostè m'obligarà, jo no volia sortir, i
a més no ho faré, no ho faré, a dir noms. És a dir, jo no pos
en dubte tots els funcionaris d'aquesta comunitat autònoma.
No ho faré. Però, perdoni, si vostè surt aquí i em diu "vostè,
president, posa en dubte tots els funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma", jo els hi pos, en dubte tots. Dins els
interins hi ha gent que ha entrat de molts diferents maneres,
i jo això ho comprenc, no hi tenc cap tipus de problema,
però n'hi ha qualcuna, que no és un tema que els funcionaris
tenen dret a un 20%, etcètera, i tal i qual; és a dir un senyor
(...) es funcionari, i llavors decideix dedicar-se a la política;
ara, un senyor que perquè es dedica a la política el fan
funcionari interí, és una altra cosa, Sr. Matas. Parlam d'un
altre tema, i vostè ho sap, i no em faci seguir per aquí. Per
tant, no tots els interins són el mateix, però hi cada
interinada, que... bé.

Jo crec que vostè ja no m'ha dit massa més coses. Em
diu allò del túnel de Sóller, i allò dels socialistes, i allò
d'enrera, i tal, i lliçons a nosaltres. Jo crec que per aquí
tampoc no... llavors dirà que aprofit la darrera intervenció,
i no em convé.

Quant als consells insulars, els números són els que són.
Vostè surt aquí i em diu "els funcionaris són 60 i 80, i si no,
m'ho demostri"; i vostè com m'ha demostrat si són 60 o 80?,
per tant, un dia ens veim, feim un cafè, miram els números
i ho arreglam, i ho sabrem cert. Però no em faci sortir a mi
a demostrar-li no sé què, a una cosa que ve vostè i perquè
ho diu vostè això ja és el sancta sanctorum. No, vostè igual
que els altres, o ho demostra, o no existeix.

Bé, mentider m'ho ha dit no sé quantes de vegades, això
la veritat, és una cosa grossa. I en relació a l'hospital de
Manacor, tot el tema de l'hospital d'Inca, vull dir, i tot el
relacionat, que vostè em parlava del Serbasa i tal, el que hi
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ha no és un conveni, és un protocol, no és un conveni que hi ha
firmat.

(Remor de veus)

Un altre tema: em diu que retardam l'hospital d'Inca. Jo aquí
tenc totes les cartes que s'han enviat, i plànols, per donar marxa
a tota aquesta qüestió. Jo crec que la consellera de Sanitat ha
estat en contacte directe amb el batle d'Inca, en tot el tema dels
solars, en totes les qüestions, no crec que pugui acusar a la
consellera que no se n'hagi preocupat. Jo crec que és una qüestió
que l'Insalud ha de donar el "sus", i no el dóna purament i
simplement perquè jo no sé si aquests solars té tots els metres
que ha de tenir, que són 55.000, o si aquest solar és realment un
solar que tengui ús sanitari, perquè per ventura encara no ho és.
Jo quan l'he vist, he vist que era un ametlerar, no sé si a damunt
els plànols tendrà l'ús que pertoca, però convendrà que totes
aquestes coses se solucionin. Nosaltres  podem ajudar en tot això
avançant doblers. Qui ho ha de pagar és Madrid. Qui ho ha de
pagar és Madrid.

En relació a l'habitatge públic, jo l'únic que puc dir és que
dins el mes de setembre un 4,1% de compliment d'habitatge
públic, per tant aquest és el tema.

I en relació al règim especial, vostè em diu que hi ha un
informe de les pensions que l'haurem de tornar i tal. Jo no conec
aquest informe, el que li puc dir és que jo tenc tots els informes
per, pareix, divendres poder-ho dur a l'aprovació del Consell de
Govern. I quant al règim especial, recordar-li, vostè que parla
tant des de Madrid, i tal, que si no vaig malament, a Madrid els
nostres diputats votaren a favor del règim especial, si no vaig
malament.

(Remor de veus)

No va per dit, perquè no estic segur. Venga. No va per dit,
perquè no estic segur. De totes formes, a pesar de totes aquestes
discussions, a pesar que realment hem donat l'oportunitat de
poder parlar de tota una sèrie de temes, jo esper que aquest debat
en properes ocasions es tranquil•litzi més, i el Sr. Flaquer també,
i puguem debatre, tenir un debat més profund sobre tots els
problemes de la comunitat. De totes formes, li vull dir que
gràcies per l'oferta de col•laboració. Nosaltres hem començat...,
és ver que tal vegada que a la primera reunió que tenguérem amb
vostè no vàrem poder solucionar molts de temes, crec que tenim
tota una sèrie de qüestions importants que n'hem de parlar, des
del Síndic de Comptes, des del Síndic de Greuges, des de la
creació de tota una sèrie d'organismes que figuren a l'Estatut, i
que per tant nosaltres tenim voluntat de crear-los. Creim que és
necessari que hi hagi aquesta possibilitat de poder arribar a
acords en temes tan importants, i per tant el que vull dir, que així
com hem introduït modificacions dins les comissions mixtes,
comissions de seguiment, comissions per desenvolupar el règim
especial, per tal que vostès hi poguessin ser com a oposició, per
cert, cosa que quan vostès les crearen no ens hi posàrem, però no
ho tenim en compte, nosaltres volem seguir per aquest camí. El

que li vull dir és que estarem oberts a aquest diàleg, que
aquella primera reunió tendrà un seguiment, farem més
reunions, precisament per tractar tots aquests temes. I
només li puc dir una cosa, que si l'èxit d'aquest govern ha de
ser l'èxit de l'oposició, vostè pot estar ben tranquil, perquè
té l'èxit assegurat. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Amb la seva
intervenció ha conclòs el debat. Aleshores a partir d'aquest
moment els grups parlamentaris disposaran de 30 minuts per
presentar les seves propostes de resolució al Registre de la
Cambra. Vol dir que són les 9 menys 11 minuts, per tant a
les 9 i 20 minuts es tancarà la presentació de propostes de
resolució. A les 9,35 la Mesa es reunirà per analitzar la
congruència de les propostes i revisar el seu contingut
perquè s'ajusti a l'article 169.1, i les propostes de resolució
una vegada admeses seran immediatament remeses als
grups parlamentaris. S'aixeca la sessió fins demà a les 11
del matí.
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