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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió, i la reprenem amb la intervenció del Grup Socialista. El
Sr. Andreu Crespí, portaveu del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No és una molt bona hora per fer una
intervenció parlamentària, anava a dir perquè uns diputats,
conseqüència d’una dieta segurament hipercalòrica, es troben
en processos que resten capacitat intelAlectual; però veig que
és més que això, sinó que encara no han acabat, pel que es veu,
de dinar, i no són en aquesta cambra. I a mi mateix, que em
passa tot el contrari, perquè un poc d’arròs bullit i una
camamilAla de Menorca donen poc ànim per emprendre mitja
hora de discurs. 

Però en tot cas procuraré complir la feina que m’ha
encomanat el meu grup, i fer una anàlisi del discurs del
president, que hem analitzat el Grup Parlamentari d’una manera
profunda, intentant fer allò que a vegades en diuen d’esbrinar
el gra de la palla. I realment ha estat senzill, perquè palla, n’hem
trobada poca, i molt de gra. Certament grans més grossos, i
altres de més petits. Però tots ells amb una important
significació política, i una important justificació de l’acció
d’aquest govern; accions, unes elles, dic, de més envergadura,
i unes altres que afecten sectors específics de l’activitat
econòmica i social.

A vegades, quan un rep un regal valuós, una ceràmica per
exemple, la desembolica ràpidament, mira l’objecte i es queda
meravellat amb allò que observa. Ara bé, si l’objecte està
romput, un se’n recorda de tota la família d’aquell que l’havia
d’haver embolicat correctament. Per tant, a vegades allò que
embolica les coses, no per no fixar-nos-hi gaire, no deixa de ser
important.

Jo vull començar l’anàlisi tal com ho va fer el president,
parlant d’allò que ens embolica. I què ens embolica? Doncs les
nostres relacions amb l’Estat del qual formam part, i les nostres
relacions amb la comunitat europea, de la qual també formam
part, d’una manera directa a través dels òrgans de representació
de les regions, i d’una altra indirecta a través de l’Estat
espanyol.

Aquests assumptes pot ser que no siguin de gran
rellevància per als ciutadans, que, com ja he explicat molt bé,
això és l’embolcall, i no els preocupa gaire. Però si les coses no
funcionen, resulta que llavors tots miram per què allò que havia
de protegir la nostra activitat no ha funcionat correctament. I
per tant és important defensar la posició de les Illes Balears en
primer lloc en el si de la Unió Europea; i ja he dit que el Grup
Parlamentari es felicita de l’activitat que en aquest sentit ha duit
el Govern, de tenir una presència activa, enèrgica, dins els
òrgans que permeten la participació de les regions. Certament
aquesta encara és una via petita, que s’està iniciant, però que
jo crec que en un futur no molt llarg cobrarà rellevància dins la
política europea. Sense dubte, el principi de proximitat cada
vegada és més important per resoldre de manera eficient els

problemes que tenen els ciutadans i que tenen les regions. No
és senzill a un territori tan extens, tan plural i tan complex, que
les grans solucions donin una adequada resposta a cadascun
dels territoris, països, que en formen part; i per tant és
important que siguin aquests òrgans les regions, en el nostre
cas les comunitat autònomes, aquelles que puguin arribar a
resoldre completament tot allò que afecta la vida ciutadana.

D’una altra part, aquesta comunitat representa, té unes
característiques que la fan molt singular en el conjunt de les
regions europees. Per una part té una llengua pròpia, i té una
llengua pròpia que no és llengua oficial de cap estat
representatiu de la comunitat. D’una altra part tenim capacitat
legislativa. I en tercer lloc, som unes illes. Jo crec que aquests
tres elements ajuntats en una sola comunitat ens conformen
d’una manera molt singular, i que ens ha de permetre, jo crec,
jugar un paper cabdal a l’hora de fer entendre al conjunt dels
estats europeus que aquestes característiques han de ser no
només contemplades, sinó protegides per la normativa que la
comunitat europea posi en marxa.

Per una altra banda, com a comunitat integrant de l’Estat
espanyol, el Grup Parlamentari Socialista d’aquest parlament va
tenir jo diria la satisfacció de presentar una proposició de llei en
aquest parlament per ser defensada davant el Congrés dels
Diputats, i com a primera iniciativa legislativa, intentar que les
comunitats autònomes tenguessin una participació en la
representació espanyola al Consell de la Unió. No vàrem tenir
èxit en aquesta defensa. Només un grup parlamentari s’hi va
oposar, lamentablement un grup parlamentari que en aquest
moment disposa de la majoria absoluta. Però crec que en
qualsevol cas vàrem marcar una fita més en el si del conjunt de
debats que sobre aquest tema ha tengut lloc al Congrés dels
Diputats. Lamentablement el Grup Parlamentari Popular al
Congrés dels Diputats no va tenir la intelAligència que nosaltres
li demanàvem. No li demanàvem generositat per a les
comunitats autònomes, li demanàvem intelAligència, de fer sentir
a les comunitats autònomes, a totes elles, que també són Estat,
i que són corresponsables en la decisió d’aquest estat.
Lamentablement, i segurament degut a les -comentaven els
mitjans de comunicació- lectures poètiques del president Aznar,
que segurament en aquest moment es dediquen als poetes
francesos, el feren sentir com Lluís XIV, que l’Estat és ell i
només ell.

Però en qualsevol cas, Sr. President, el que ens cal és
paciència, i una paciència mediterrània, és a dir que com les
ones de la mar, anar fent cops a les roques fins que les facem
caure. I en aquest camí el Grup Parlamentari Socialista i el nostre
partit segurament no se’n cansaran. Tanmateix, estam segurs
que només aquest camí és el correcte per a un adequat
funcionament de les relacions entre l’Estat, les comunitats
autònomes i la Unió Europea, i més prest o més tard acabarà per
resoldre’s aquest assumpte. 

I heu parlat també, Sr. President, en el vostre discurs,
d’Espanya, d’aquesta Espanya de la qual formar part, i a més en
volem formar part. Però també és cert que, com en totes les
coses, hi ha diferents maneres d’entendre-la. Els socialistes,
que som això i no altra cosa, sabem perfectament que per una
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Espanya plural i complexa com és, per poder participar tots
conjuntament en la voluntat de l’Estat, no basten, com ara, les
relacions bilaterals entre el Govern de l’Estat i els de les
comunitats autònomes. Hem d’anar més enllà, i des del respecte
a les competències de cadascuna d’aquestes comunitats, i
aquestes amb les de l’Estat, ens hem d’asseure al voltant d’una
taula, per decidir conjuntament i lleial el camí comú que hem de
recórrer, tant pel que fa als assumptes interns com de cara a la
Unió. Aquesta taula té un nom, es diu Senat, i coincidim
plenament amb el que vàreu dir, que és imprescindible
escometre la seva reforma, la que calgui, perquè sigui de veres
una cambra de representació territorial.

L’embolcall també és important de cara a dins. Les
ceràmiques si són buides no només les hem de protegir de fora,
també convé protegir-les de dins; i aquí on nosaltres ens
podíem pensar que teníem capacitat plena per produir canvis a
l’entramat institucional, era al desenvolupament del nostre
estatut amb la Llei dels consells insulars; és a dir, la definició
d’aquests ens com a ens de la comunitat, amb competències,
capacitat normativa, capacitat autoorganitzativa, i suficiència
financera. I això s’ha complert, jo diria, d’una manera quasi
absoluta. Lamentablement pesa encara una amenaça
d’inconstitucionalitat. La suspensió s’ha aixecat,
afortunadament, però queda encara una amenaça, com si ni tan
sols de l’organització interna d’aquesta comunitat el Govern i
aquest parlament en fossin plenament i absolutament
responsables. La Llei de consells, s’ha dit avui matí també, és
una fita important a la jove història d’aquesta comunitat, que
permet l’acostament al ciutadà dels centres de decisió, però
també dóna a cadascuna de les illes la possibilitat de donar un
tractament més ajustat a aquelles problemàtiques que tenen
solucions diferents per diferents territoris. Com he dit abans,
haurem de tenir la paciència mediterrània de les ones, i esperar
que el Tribunal Constitucional reconegui a aquesta comunitat
que a través del seu estatut pot organitzar la seva estructura
interna com millor trobin els seus representants.

Però també amb aquesta acció s’ha intentat resoldre els
deutes històrics, econòmics, amb aquests consells insulars, i
fins i tot les mesquineses passades en aquest procés de
transferències que s’havia duit a terme. Dotar-los de la seva
autosuficiència financera per complir els seus deures amb els
ciutadans era una obligació d’aquest govern, que jo crec que
ha complert de manera satisfactòria; i resoldre d’una vegada per
totes amb una llei de finançament dels consells, jo crec que
tancarà i posarà una fita històrica en el devenir institucional
d’aquesta comunitat.

I l’altra peça important de l’entramat institucional: els
ajuntaments. L’anunci de la creació d’un fons de cooperació
municipal, amb una dotació inicial de 6 milions d’euros no és
una manera menyspreable de dir que els ajuntaments importen
a l’equip de govern. Jo crec que la finançació dels ajuntaments
no és una responsabilitat del Govern d’aquesta comunitat
autònoma, però jo crec que aquesta contribució no només pot
ajudar a resoldre determinats problemes econòmics, sinó que
sobretot demostra una voluntat d’aquesta manera d’entendre
la política, la política pròxima als ciutadans, que són els que
necessiten que els resolguin els problemes. I a més, crec que el

moment processal allà on això es fa, és notablement significatiu.
Avui tots els ajuntaments estan amenaçats, com estam
amenaçades les comunitats autònomes, amb una llei
d’estabilitat pressupostària, que de manera greu limita la seva
capacitat d’endeutament; tenen congelada la seva participació
al 14% de la despesa pública; tenen congelat el fons del
programa de cooperació econòmica i local de l’Estat, mentre
d’altra banda han de gastar més d’un 30% del seu pressupost
en competències impròpies, i encara no tenen molt clar com
se’ls compensarà la pèrdua de l’Impost d’Activitats
Econòmiques.

Jo crec que una anàlisi d’aquesta part -important jo crec- de
l’acció de govern, ens dóna clarament quines són les fites, i
quin és el camí que ha emprès el Govern d’aquesta comunitat.
Jo crec que dotar i dir que es dota de competències als diferents
nivells administratius no és debilitar necessàriament cadascun
d’ells. No és antitètic parlar d’ajuntaments forts, consells forts,
Govern fort. Voler significar que cedir competències a altres
institucions és debilitar aquella que les dóna és -crec jo- un
signe de realment debilitat.

Passarem, doncs, en aquest moment a analitzar les
polítiques sectorials. Jo crec que l’embolcall garanteix que
caminam, o volem caminar si ens deixen, cap a una protecció del
que ha de ser l’acció de govern sense tuteles, i amb la
suficiència econòmica necessària per dur-les a terme. L’anàlisi
de les polítiques sectorials jo crec que ens dóna una idea clara
que s’ha donat prioritat decididament a aquelles polítiques que
constitueixen l’estat del benestar en els països del nostre
entorn. I dins aquest marc de les nostres competències,
aquestes polítiques que influeixen directament en la qualitat de
vida dels ciutadans, i incideixen de manera notòria en la
cohesió social, qui ha merescut aquesta acció preferent són
l’educació, la sanitat, les polítiques de serveis socials,
l’habitatge i l’ocupació. I aquestes han estat les preocupacions
que com a socialistes sempre hem defensat.

L’educació d’aquesta comunitat en aquests moments es
troba immersa en una problemàtica que s’inicià no fa gaire anys,
i és la presència d’alumnat procedent d’altres territoris, i a més
en un nombre considerable. Res té a veure amb la immigració
que es va poder produir altres anys, eren alumnes que
procedien d’un mateix país, amb una mateixa cultura, i
procedents d’un mateix sistema educatiu. Ara els alumnes
procedeixen de llocs molt diversos, tenen altres llengües, altra
cultura, altra religió, i procedeixen o no d’un altre sistema
educatiu. Per tant, es presenten als nostres centres educatius
unes necessitats educatives desconegudes fins ara, i que és
necessari donar-los resposta de manera adequada. Jo crec que
els recursos dels quals s’ha dotat als centres educatius tant
públics com concertats, fan pensar que existeixen els
instruments per a aconseguir-ho, i poden permetre una atenció
prou significativa a aquest alumnat, que jo crec que se’l pot
qualificar amb necessitats educatives especials. No obstant
això, jo crec que és important dedicar un especial esforç a la
formació del professorat, i sobretot als equips directius dels
centres, perquè disposin en aquest assumpte en concret de les
estratègies convenients per fer eficient l’esforç pressupostari
que sense cap dubte s’ha duit a terme.
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I una altra àrea a la qual voldria fer un especial esment és a
l’increment important de cicles formatius, i sobretot el contacte
que s’ha tengut per l’establiment d’aquests amb els agents
socials a l’hora de planificar aquestes accions de formació
professional. Malauradament, feia uns anys es va abandonar
aquesta implicació de la patronal i els sindicats en aquest
assumpte, i això, la nostra experiència demostra que és
imprescindible, per dos motius jo crec que prou (...). Un és el
permanent procés d’adequació de la formació professional i del
món real, del mercat laboral i del mercat tecnològic. És
imprescindible el contacte entre aquells que formen els
empleats, i aquells que n’hauran de ser els empleadors. I crec
que una fita important en aquesta actuació de la formació
professional va ser la fira celebrada a les instalAlacions de la
Ifebal al curs passat, perquè això dóna transcendència i eleva
la consideració social que entre els nostres ciutadans té la
formació professional, i mostra els ventalls de possibilitats, i
permet als pares una elecció més acurada. 

Jo crec que un repte de la nostra societat és -i ho apuntava
el president a la seva intervenció- que tenim un mercat laboral
excessivament actiu, i això va en detriment de la formació
integral dels nostres alumnes. Això a la llarga és dolent; la
capacitació professional no arriba en el seu termini, i per tant els
alumnes al final tenen mancances que, si les coses van mal
dades, poden significar al final la seva exclusió social.

Afortunadament tenim un sistema educatiu, emmarcat a una
legislació que permet una flexibilitat notable, i així podem
treballar per acostar aquest sistema educatiu, aquella feina que
fan els nostres centres, a la realitat de les nostres illes; una
legislació jo diria que de les més modernes d’Europa en aquest
sentit, i que esperem -i realment quan dic això, no en tenc una
excessiva confiança- que no sigui modificada per una altra
vegada tornar a la legislació exhaustiva des del butlletí oficial
del que ha de fer l’últim mestre de l’última escola d’aquest país.

Un altre element també important a l’hora de valorar l’acció
en matèria educativa del Govern és l’important volum econòmic
que s’ha destinat a la construcció de nous centres. Crec que
per una part ens hem de felicitar que això sigui així. Per una
altra, hem de lamentar dues coses: una, que alguns d’aquests
centres que s’estan construint en aquest moment ja haurien
d’haver estat construïts en el moment de produir-se les
transferències, i així consta en els documents del Ministeri
d’Educació i Cultura; d’una altra, alguns centres que ara
s’estan construint, haurien d’haver vengut finançats, al marge
de la transferència del cost efectiu, perquè això suposava
l’aplicació d’una llei que no s’havia acabat, i que per tant ni
formaven part del cost efectiu, però sí que eren necessaris per
acabar d’implantar aquesta llei, per la qual cosa el Partit
Socialista presentà en el Congrés dels Diputats una proposició
de llei, que no va ser acceptada pel Govern de l’Estat.
Lamentablement ho hem de pagar nosaltres, però bé és que hi
hagi hagut la voluntat política de pagar-ho, perquè això al final
va en benefici dels nostres joves i dels nostres infants.

I en matèria universitària crec que també és important el
finançament de les estructures que feien falta. Una universitat
sense unes instal Alacions adequades difícilment pot dur a terme

una mínima feina científica i educativa. Si nosaltres volem un
centre universitari d’excel Alència, haurem de dotar
d’instalAlacions i d’equipament suficient perquè el professorat
i l’alumnat puguin desenvolupar les activitats que li són
pròpies. Però a més, la inversió feta en aquest camp d’una
banda té una component social jo crec que important, si la
suplementam amb una política de beques adequada. Permet per
una part una millora de la comp etitivitat de la nostra societat en
el seu conjunt, si té professionals capaços. D’una altra banda,
he dit amb una política de beques adequada també és una forma
de cohesió social i de solidaritat.

L’altre gran puntal de l’estat de benestar és la sanitat. He
posat davant l’educació, perquè d’aquesta en tenim les
competències plenes, i naturalment el seu volum pressupostari
és més important. En aquest moment, però, per a mi seria més
important la sanitat; però en qualsevol cas és un tema puntual,
i que no afecta el conjunt dels diputats. Però bé, la sanitat jo
crec que ha merescut i està mereixent una acció important des
del Govern, esperant i preparant aquestes transferències que
han de venir, i no com es feia a la legislatura passada -i alguns
diputats ho recordaran- d’aquella partida centmilionària que
apareixia cada any al pressupost de la comunitat autònoma, que
deia “preparació de les transferències, 150 milions de pessetes”.
Mai no vàrem saber en què es gastaren, mai no ho vàrem saber,
perquè a més no és que s’hagués de preparar moltes coses,
simplement s’havien de tenir uns estudis prou acurats per saber
en què es gastaven els doblers, i què és el que feia falta.

Però és que en sanitat també ens trobam amb un problema
semblant al d’educació: que hi ha coses que estan acabades, hi
ha un cost efectiu clar, què cobren els metges, el personal
sanitari que en aquest moment està fent feina; però què
costaran aquelles coses que estan mig en marxa i encara no
estan acabades? Per tant és molt important, i a això jo crec que
des del Govern se li està dedicant una tasca important, aclarir
bé per quant es transfereix aquesta competència, perquè una
vegada feta, com deia qualcú en aquesta cambra, podem
aprovar totes les resolucions en aquest parlament demanant
que es (...) les transferències. Cartes a la mare superiora. “Santa
Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita, t’ho has quedat per
aquests doblers i t’aguantes”. Per tant, que no ens passi el que
comentava abans en matèria educativa, que quedin coses poc
fermades, perquè tenim actuacions que en el moment de la
transferència el seu cost encara no estarà totalment consolidat,
i per tant ens podríem agafar les mans.

Però no només ens hem d’ocupar d’allò que ha de venir.
Mentrestant la Conselleria té unes competències clares, unes
competències que ha de complir, i jo crec que està complint de
manera prou satisfactòria. L’existència dels PAC mòbils fins a
un nombre de 22 jo crec que permeten acostar l’atenció
sanitària a aquelles persones que es troben a una distància
considerable, tenint en compte que a aquesta illa no hi ha cap
distància molt enorme, però a una distància prou important per
a l’atenció de les seves malalties. Jo crec que aquest és un
esforç pressupostari digne de tenir en compte, i crec que és una
voluntat precisament d’aquelles persones que tenen més
dificultats per poder accedir a la sanitat, perquè se’ls pugui
atendre d’una manera jo crec que prou digna, i la seva salut
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estigui salvaguardada. A això hem d’afegir ja no PAC mòbils,
sinó PAC fixos. La millora dels existents i la construcció de
nous, jo crec que fa que el sistema sanitari en aquesta
comunitat es trobi en una situació jo crec que prou
satisfactòria.

Però aquí on hi havia una mancança, jo diria que molt
important, en aquesta comunitat, era en el sistema psiquiàtric.
Tenim una antiquíssima instalAlació, que no complia allò per la
qual cosa avui hauria de servir, i jo crec que la decisió d’utilitzar
aquestes instalAlacions per donar resposta a un fet que cada
vegada és més notori, l’allargament de la vida no sempre du
com a conseqüència l’allargament de la qualitat de vida. I
malauradament, l’envelliment de la població provoca, ha
provocat i està provocant, i mentre no hi trobem solucions
millors, està provocant l’increment de malalties com és
l’Alzheimer, o com són altres demències senils, que precisen
d’una atenció no només per allò que representa la dignitat del
malalt, sinó també per les conseqüències de les famílies que han
d’atendre aquestes persones. És per això que la decisió de la
transformació de l’antic hospital psiquiàtric en un centre
psicogeriàtric sigui una decisió jo crec que digna de tota
alabança per part dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat, i sobretot per aquells que es veuen afectats amb una
situació d’aquestes.

L’habitatge també és una peça clau a l’estat del benestar
dels nostres ciutadans i ciutadanes, sobretot per dos
colAlectius, que són els joves i les persones amb pocs recursos
econòmics i que volen accedir a un habitatge, realment el
suport de les administracions públiques és enormement
important. 

I jo crec que aquí, haver passat d'un compliment del 4 i
busques l'any 1999, del Pla quadriennal 88-2001 fins a un 90 i
busques per cent a principis d'aquest any, és, jo crec que digne
que es consideri que el Govern té interès que es compleixi un
pla d'aquest tipus.

Jo no crec que fos ineficiència el no compliment dels
terminis dels plans anteriors, no era ineficiència, jo crec que era
ben intencionat , que es creia poc en l'habitatge social, que
l'important era la promoció pública i que, per tant, no importava
fer esforços per complir això.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vagi acabant, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, perdó, Sr. President. Bé, veig que el temps se m'acaba,
voldria, per tant, dedicar, no podria ser d'altra manera, al procés
de canvi de model territorial que aquest govern ha dut i està
duent a terme. Crec que aquest és un tema que hem d'abordar
amb serenor, i l'hem d'abordar també com una política de pacte,
de suma de voluntats, on cadascun haurem de cedir alguna
cosa i cap no veurem complertes totes les nostres aspiracions.
I ho hem de fer seriosament i sense demagògies. No podem
demanar de manera urgent i accelerada a alguna institució

d'aquesta comunitat que es resolguin els problemes de les
indústries en sòl rústic, quan durant setze anys aquest que ara
ho demana no va fer res perquè això no es produís o, no només
no va fer res, sinó en qualque cas ho va alentar de manera
notòria.

Jo crec que nosaltres tenim clar com, en aquest moment, i
una vegada transferides aquestes competències, queda el marc
en aquesta comunitat autònoma, una distribució competencial
al nivell legislatiu que li dóna la capacitat de fixar els límits de
creixement i la capacitat poblacional, els ritmes anuals perquè
aquest límit s'arribi a assolir, les normes que assegurin la
protecció dels espais naturals i garanteixin la supervivència del
sòl rústic, dedicat a l'agricultura i a la ramaderia, i finalment
normes que garanteixin la sostenibilitat sobre les accions al
territori.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, ha d'anar acabant la seva intervenció.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Dues paraules. Als consells, per altra banda, els correspon
en exclusiva, perquè així ho ha volgut aquest parlament,
l'ordenació dels seus territoris dins el marc que apuntàvem
abans, la qual cosa permet que dins una unitat de criteri
general, cadascun pugui adaptar-se a la seva realitat que
territorialment és prou diferent.

Sr. President, jo per concloure, si em permet, de la vostra
intervenció queda clara una cosa, es pot estar en contra d'allò
que feis o a favor d'allò que feis, però el que queda clar és que
feis i, per tant, alguna declaració que no es fa res, crec que està
fora de termini. I per això, no és estrany que la dreta d'aquesta
comunitat no estigui gens satisfeta, la dreta és partidària de
deixar fer, no de fer, de deixar fer, la dreta pensa que si plou
tothom tendrà aigua, i si algú no en té, pitjor per a ell; i
nosaltres, Sr. President, som partidaris de recollir aquesta aigua,
de canalitzar-la i de dur-la a qui li faci falta.

(Remor de veus)

La dreta creu que la diferència és el motor del progrés, hi ha
d'haver diferència perquè la societat camini, i l'exclusió social és
el que se'n diu un dany colAlateral inevitable. La dreta, Sr.
President, utilitza la termodinàmica dels processos irreversibles,
nosaltres volem processos reversibles i que no generin, que no
(...) la societat creant descohesió. Allò que la dreta pena que és
un producte lògic i, per tant, inevitable de sensibilització, per a
nosaltres és un preu que consideram insuportable.

Caminin, per tant, Sr. President, vostè i el seu govern, en la
línia que heu marcat , perquè així, no només tendreu el suport de
la força política de la qual ara em pertoca ser el portaveu, sinó
d'una immensa part d'aquesta societat mallorquina, menorquina,
eivissenca i formenterera, que veuen, en aquest projecte que
encapçalau, una guia cap a un futur esperançador.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista.

Sr. President del Govern, té la paraula per replicar.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bé, en primer lloc, agrair als distints representants dels
grups parlamentaris que han intervengut ara, la seva
intervenció, i voldria començar pel Sr. Ferrer de la COP de
Formentera.

Bé, des que vàrem arribar el nou govern, jo crec que hem
tengut una cosa molt clara, que era la necessitat que d'una
vegada per totes, s'arreglàs la situació de discriminació
històrica de Formentera, i crec que ja hem començat a donar
passes molt importants, jo crec que hi ha hagut, el primer de tot
i el que és bàsic, una molt bona coordinació amb l'ajuntament,
una molt bona coordinació amb el Consell Insular d'Eiv issa  i
Formentera, i això sense cap dubte ni una dóna unes grans
possibilitats d'actuació, perquè si les institucions saben unificar
esforços i energies, sense cap dubte ni una les coses surten
molt millor.

Hi havia temes pendents importants, l'abocador de
Formentera era realment un lloc problemàtic, problemàtic
d'estètica, de lixiviats, de brutor, era realment una situació que
ja s'allargava massa en el temps i que, per tant, necessitava
solucions. Aquesta és una qüestió que aquest govern, amb la
colAlaboració de l'ajuntament i del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, ja ha solucionat. També és ver que s'han realitzat,
en temes d'educació i en moltes altres qüestions, també
importants esforços, instalAlacions esportives, tota una sèrie de
rehabilitacions de camins, etc.

Un dels temes important era tot el relacionat amb la
seguretat a les platges, i Formentera va ser un dels llocs pioners
en aquesta qüestió, un tema que el Govern de les Illes Balears
impulsa a nivell de totes les Illes perquè sense cap dubte cada
any són moltes les víctimes, és molta la gent que mor a les
nostres platges i, per tant, era un tema de seguretat i una
qüestió fonamental a la qual li havíem de sortir a camí. Es va
aplicar de forma pionera a Formentera i sembla que dóna molt
bons resultats. És d'aquestes qüestions que de vegades deim,
en relació amb el turisme no feim suficient, però és d'aquestes
qüestions que són bàsiques, perquè sens dubte aquestes
coses són les que donen seguretat a la gent que ens ve a
visitar, element principal perquè, a la vegada, aquesta gent
quedi satisfeta i, per tant, perquè repeteixi. Aquesta qüestió de
seguretat en un sentit ampli també és un tema importantíssim ja
que ens diferencia moltíssim de molts d'altres destins que són
competidors nostres.

En matèria de sanitat, vostè em parlava de l'Hospital de
Formentera, hi ha hagut tota una sèrie de reunions, hi ha hagut
una comissió per analitzar aquest tema, jo crec que ha quedat
ben clara quina era la postura del Govern de les Illes Balears en

relació amb aquesta matèria, una postura de demanar que
realment es faci una instalAlació que doni resposta a les
necessitats de Formentera. Vostè em posava l'exemple que les
dones puguin parir allà a Formentera i puguin tenir els seus fills
allà, nosaltres creim que hem de defensar, tant davant l'Insalud
com en relació amb les transferències que això sigui així. Altres,
quan arribaven eleccions defensaven que es fes a Formentera
un hospital perfectament condicionat i ara quan manegen
l'Insalud tenen una altra forma de veure les coses. En aquest
moment feim feina amb l'Insalud per tal de treballar el que ha de
ser la futura transferència, sembla que hi ha avanços ja
importants, però també és ver que ens queda per discutir un
tema molt important, que és el de les inversions, que no deixen
de ser polèmiques en aquesta comunitat autònoma, perquè jo
encara me'n record d'algun debat de la comunitat on se'ns
demanava a veure si nosaltres havíem posat els famosos, no sé
si eren, 200 milions per a l'Hospital d'Inca, i jo no he vist que
això de l'Hospital d'Inca avançàs molt després que nosaltres
hàgim anat posant tots aquests doblers.

(Remor de veus)

No només aquesta ... ja que veig que aquest tema al Grup
Popular li agrada, explicaré que no només és el tema de
l'Hospital d'Inca, sinó que hi ha moltes altres qüestions,
aquesta reforma de Son Dureta que va i ve i que no arribam a
saber si es farà mai, encara que això no té res a veure amb
Formentera, només era perquè, com que veia que el Grup
Popular comença a agafar ambient, era per mantenir-lo en
tensió, no fos cosa se'ns adormin.

Vostè, llavors, em parlava del transport marítim,
efectivament, jo crec que s'ha fet un esforç per la conselleria i
també per l'ajuntament, per tal d'intentar donar una solució a tot
el relacionat amb les mercaderies, hem estat parlant amb les
empreses, hem estat parlant també conjuntament amb la PIME
de Formentera, i, per tant, s'han dut a terme unes gestions amb
implicació de tothom. Sé que la quarta o cinquena reunió que ja
s'ha fet es va fer fa molt poc, i que ja s'ha quedat per a una
propera reunió, no sé si és per dia 26 o 27 de novembre, on ja
les empreses es varen obligar a dur tota una sèrie de propostes,
així com també el Govern de les Illes Balears, estudià temes de
taxes i altres qüestions. Bé, només vull dir que crec que tot
d'una que tenguem resolta aquesta qüestió tan important per a
Formentera, per a una illa que pateix aquesta triple insularitat,
ens hem de posar tot d'una a parlar del transport de viatgers i,
com que nosaltres hi tenim competències, veure com podíem
dur a terme algun tipus d'obligació de servei públic en relació
amb aquest tema, sobretot en relació amb l'hivern, en relació
amb poder, de qualque manera, assegurar que a l'hivern no hi
hagi reduccions de certs viatges que són estratègics i
necessaris per a l'illa. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser
el camí i, per tant, això és la feina que hauríem de fet. Tot d'una
en haver acabat el tema de les mercaderies, posar-nos a parlar
d'aquestes altres qüestions.

Bé, em sap greu que vostè a qualque departament hagi
trobat manca de diàleg, jo crec que tots els departaments estan
oberts al màxim de diàleg, i, sobretot, crec que de vegades hi ha
alguns temes que necessiten més debats que els altres, però
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crec que l'important és que aquestes coses, al final, acabin per
consens i si parlam en aquests moments de tot el relacionat amb
ses Salines d'Eivissa i Formentera, crec que ha acabat per
consens i crec que han tengut un bon final, que això, per altra
banda, és l'esperit d'aquest pacte, aquesta idea i aquesta
capacitat de diàleg i d'arribar a acords. Qualque vegada se'ns
diu que feim un poquet massa de renou, però benvingut aquest
renou si al final serveix per donar solucions a les coses i si al
final també serveix per implicar la ciutadania en aquests debats
que tenim, a altres fèiem poc renou i també fèiem poques coses.

El Sr. Buades, representant d’Els Verds d’Eivissa, em
plantejava tota una sèrie de qüestions i la veritat és que em
preocupa un poc aquesta visió catastrofista de tota la situació,
a pesar que jo compartesc amb vostè que hi ha molts temes que
encara ens queda molt de camí per fer i per tant hi ha moltes de
qüestions a les quals encara els hem de donar solucions que en
aquests moments encara no tenen. De totes maneres, sí que
pens que ja hem començat a mostrar exactament quines són les
polítiques que volem dur a terme, quin és el canvi de model que
volem dur a terme i, per tant, quina és la vertadera alternativa a
les polítiques que es feien amb anterioritat. A qualque moment
vostè m’ha dit, fins i tot el Partit Popular ja està a favor
d’aquest canvi, això deu ser a Eivissa, perquè aquí, quan parlam
de moratòries o quan parlam de normes urbanístiques no
n’aproven ni una, supòs que això deu ser en aquella altra illa,
cosa que tampoc no m’han arribat aquestes notícies, per tant,
no ho he acabat d’entendre massa.

Bé, vostè em feia un parell de preguntes, que jo crec que
també valen per a les preguntes que em feia el Sr. Grosske, i em
demanava damunt una sèrie de temes: a veure si hi hauria
reforma de les directrius d’ordenació del territori. Bé, les
directrius d’ordenació del territori ja s’han començat a reformar
i per tant ja han iniciat el procés de reforma, i per tant, la
voluntat d’aquest govern és dur a terme aquesta reforma de les
directrius d’ordenació del territori; per tant, la meva resposta és
que sí que hi haurà reforma de les directrius d’ordenació del
territori. Però també voldria deixar clar que aquestes directrius
d’ordenació del territori, igual que els plans territorials, seran
fruit d’un consens de totes les forces polítiques, com no pot ser
d’altra manera. El pacte progressista és fruit d’un consens de
totes les forces progressistes, i per tant, el desenvolupament
del pacte i d’aquestes qüestions tan importants també han de
ser fruit d’aquest pacte amb totes les forces que donen suport
a aquest govern.

També voldria dir i deixar ben clar que he explicat en moltes
ocasions, que aquesta era la legislatura dels consells insulars,
i per tant faig comptes donar la importància que pertoca als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori i
urbanisme, entre d’altres coses perquè ells són els que tenen
les competències perquè els ho hem donat fa poc, sense
perjudici que jo tengui ben clar que nosaltres també tenim tota
una sèrie de competències molt importants en relació a aquest
tema. No ho deia per això, ho deia en el sentit que crec que és
molt important que tots aquests instruments i tots aquests
projectes es facin molt consensuats amb els distints consells
insulars, perquè pens que és l’única manera d’avançar en
solidesa i garanties en aquests temes tan importants. Per tant,

dos instruments força importants: directrius d’ordenació del
territori, per una banda; i per altra banda, els plans territorials de
cada una de les illes que, en aquests moments, ja s’estan
desenvolupant.

Em demanaven també si tendrien les DOT determinacions
sobre regular a la baixa el ritme de creixement. Bé, jo vull
recordar que aquesta és una de les qüestions que figura al
pacte i que per tant també és una de les qüestions que figura a
la proposta que de moment ha fet aquest govern. També em
demana a veure si el Govern implementarà mecanismes de
t ractament d’allò que se’n diu falsos urbans. Jo el que voldria
dir és que a la llei que en aquests moments ja està elaborada per
part del Govern ja hi ha alguns mecanismes per tal de tractar
aquests falsos urbans; ja distingeix molt clarament entre urbans
consolidats i urbans no consolidats, i en aquests urbans no
consolidats les tracta quasi com si fossin urbanitzables. Per
tant, tenen tota una sèrie de distincions molt clares respecte
dels urbans que són consolidats. He de dir que fins i tot en
aquests urbans es podria arribar a les desclassificacions, sense
oblidar que això pot donar lloc a fortes indemnitzacions, i que
per tant crec que és un tema que s’ha d’analitzar amb
tranquilAlitat i s’ha d’estudiar tot allò que sigui necessari.

Vostè també em demanava si hi hauria programació de
llicències i jo li dic que el Govern treballa també en un decret
per tal que existeixi aquesta programació.

Per altra banda, quan xerràvem de territori, el Sr. Sampol
també ha parlat una mica d’aquest tema, també el Sr. Grosske
em demanava, en relació amb la disciplina urbanística, si
crearíem qualque tipus de mecanisme que de qualque manera
impulsi aquesta disciplina urbanística. Jo en aquesta matèria el
que vull dir és que crec que el Govern ha de donar el màxim
suport als consells i als ajuntaments en aquesta matèria; fa molt
poc que hem passat la competència d’ordenació del territori als
consells i crec que són ells els que han d’arbitrar aquesta
matèria, sense perjudici que, com suposa, el Govern de les Illes
Balears donarà el màxim suport a tots aquests tipus de temes
que, crec que tots coincidim, són lacres que hauríem d’intentar,
entre totes les institucions, acabar amb elles.

Llavors, el Sr. Buades també em demanava si hi hauria una
major implicació de l’administració ambiental dins els plans
t erritorials i em deia que a Europa ja s’havia començat a fer
coses en aquesta matèria. En relació a aquest tema l’únic que
puc dir és que el Govern aplicarà totes les directives europees
que existeixin en aquesta matèria, però a la vegada voldria
insistir, crec que hauríem de començar a posar-nos el xip que els
consells insulars són majors d’edat i que per tant tenen unes
determinades competències i les han de poder exercir amb
tranquilAlitat, sense perjudici que, com li dic, el Govern de les
Illes Balears, en allò que són les seves competències, no n’ha
de defugir cap ni una, i per tant aquesta és la nostra voluntat.

Vostè em parlava també de matèria d’habitatge. Crec que en
habitatge el Govern de les Illes Balears ha fet una aposta
importantíssima, crec que en matèria d’habitatge hem canviat de
forma important el que es venia fent en aquesta comunitat. Ens
hem trobat amb tota una sèrie de dificultats, la primera és que
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el Pla estatal d’habitatge ha estat realment un desastre, és a dir,
en aquests moments el compliment del Pla estatal no és massa
bo a nivell de tot l’Estat, precisament perquè duim, a més,
quatre anys on el preu dels habitatges s’han disparat de mala
manera. Jo només vull posar damunt la taula un tema i és que
en aquests moments estam amb uns preus bàsics, el que
anteriorment es deien mòduls, d’unes 125.000 pessetes, quan
realment el preu de l’habitatge aquí és de 200 i busques de mil
de pessetes, així és molt difícil tirar endavant una política
d’habitatge i sobretot intentar que els privats s’impliquin en
aquesta política d’habitatge. De totes formes, el Govern de les
Illes Balears, canviant objectius i esforçant-se en aquesta
matèria, crec que ha tengut molt bon compliment del Pla estatal
i que per tant ha tret uns resultats crec que molt importants, no
són abastament, perquè les peticions sempre es multipliquen
per un caramull de gent que demana habitatge i que, per tant,
no donam a l’abast, però sí que realment s’ha fet una bona feina
en aquesta matèria.

Però jo el que li volia dir és que, precisament dins aquests
canvis d’objectius, a una de les coses que se li ha donat més
importància de tot és a la rehabilitació d’habitatges, que era,
crec, el que vostè em plantejava. Vostè, per tal de defensar el
que no facem malbé més territori, em deia que era necessari
impulsar polítiques de rehabilitació d’habitatge i també posar
en funcionament tots aquells habitatges que en aquests
moments no hi estan. Bé, jo li puc dir que amb aquests canvis
d’objectius bàsicament el que hem fet ha estat això, ampliar els
objectius en matèria de rehabilitació, i per tant, dins el que és el
Pla estatal, ampliar aquests objectius, però, a la vegada fer un
decret propi d’aquí que complementi les ajudes o que
complementàs les ajudes d’aquest Pla estatal a fi que realment
la gent hi pogués accedir més fàcilment; a més que el nostre
decret també preveia fer altres coses fora del Pla estatal. Això
ens ha duit a què, de conjunt amb totes les actuacions de
rehabilitació, estiguéssim envoltant les 3.000 i busques
d’actuacions, la qual cosa crec que és un avanç important
respecte del que es feia en aquesta comunitat.

Ahir també vaig anunciar que el Govern de les Illes Balears
estava a punt de treure un decret d’habitatge per a ajudes
bàsicament a l’adquisició d’habitatge ja existent, cosa que crec
que també va exactament en el mateix sentit al qual vostè es
referia. I a la vegada aquest decret també permetrà donar
subvencions als promotors que facin habitatges, per destinar-
los a lloguer i sobretot per destinar-los a lloguer de gent jove.
Una altra de les línies que durà aquest decret serà ajudar a
l’estalvi energètic, cosa que crec que també és una qüestió que
a vostè el preocupa i que per tant crec que també, i com a mi
que em preocupa, també és un tema interessant.

Per tant, en matèria d’habitatge crec que feim esforços molt
importants, crec que es donen passes importants i com que era
un tema que tant l’havia tractat vostè com el Sr. Grosske, crec
que valia la pena que ens hi returàssim una mica.

El Sr. Grosske també es referia a la política de sòl. Crec que
quan nosaltres arribàrem al Govern realment el Govern o l’Ibavi,
en aquest cas, tenia poc sòl i del poc que tenia molt d’aquest
estava sense gestionar, això vol dir tenir tota una sèrie de solars

a certs indrets de ciutat, on, perquè realment això fossin solars,
s’havien de fer tota una sèrie d’actuacions de plans especials
o plans parcials, etc. El que hem fet ha estat posar-nos a
gestionar totes aquestes qüestions, he de dir que els
ajuntaments, l’Ajuntament de Palma en aquests moments, dóna
una bona resposta en aquesta matèria, però a la vegada, a més
que hem fet això, he de dir que -no sé si xerr jo sol o he de xerrar
amb set o vuit-...

(Remor de veus i de fons)

Jo el que crec és que si n’hi ha cap que no li agradi..., és bo
de fer.

Per tant, en política de sòl, com li deia, el que hem ha estat
posar-nos en contacte amb tots els ajuntaments i he de dir que
ja dels habitatges que en aquests moments es programen un
50% del sòl ja ha estat adquirit per aquest govern, la qual cosa
crec que és un avanç, encara que, efectivament, haurem de
donar més passes i jo crec que la llei del sòl que volem aprovar
ja preveu tota una sèrie de mecanismes, precisament per crear
patrimoni públic del sòl i que per tant podrà donar sortides a
totes aquestes qüestions.

Per altra banda, tant el Sr. Sampol com el Sr. Grosske també
han dedicat un temps a parlar de tot el tema econòmic, de les
qüestions de la immigració, tota una sèrie de temes que crec
que són importants i que crec que ahir vaig donar la direcció
per la qual crec que haurien d’anar. El Sr. Sampol deia que ell no
acabava de veure molt clar aquesta idea de xerrar de sostre de
població i sobretot deia que no era a través d’aquest sostre de
població que acabaríem amb la vinguda de més gent, i que, per
tant, del que havíem de xerrar era de moderar el creixement
econòmic.

Bé, en definitiva, crec que amb aquestes qüestions del que
es tracta és de donar un impuls important a l’economia
productiva, i crec que aquesta és la millor resposta que podem
donar en aquestes matèries; aquella economia vista com a
alternativa al que és l’especulació i feines que crec que en
aquests moments ja feim, ja ho feim en matèria de turisme, ho
feim diversificant i per tant donant un impuls molt important a
altres sectors que, per desgràcia, no han anat tan dinàmics en
aquesta comunitat com és el sector del turisme.

Dir que en matèria de turisme crec que la idea és caminar cap
a la qualitat, tant el Sr. Grosske com el Sr. Sampol en parlaven;
crec que es tracta de substituir un poc allò del “tot més” pel
“tot millor”, i per tant crec que en aquests moments totes les
polítiques que duim a terme, tant des de la pròpia conselleria,
en matèria de crear el sistema de marques, en matèria de crear
una web, en matèria de donar més informació als nostres
empresaris, com tota la feina que es fa des de la Conselleria
d’Indústria en aquella idea d’internacionalitzar les nostres
indústries, i per tant en aquella idea de crear nous mercats i
millorar les nostres exportacions; com també tota la feina que es
fa des de la Conselleria d’Agricultura, una Conselleria
d’Agricultura on tota la seva actuació està basada en declarar
aquesta activitat com a una activitat totalment de caire
estratègic, tant des del punt de vista social com cultural, com
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paisatgístic i d’ordenació econòmica i d’ordenació del territori,
amb uns objectius fonamentals d’aconseguir rendibilitat de les
explotacions, amb una aposta molt important per la qualitat com
a element diferenciador; aplicant polítiques de
desenvolupament sostenible, i sobretot també aconseguint
també aquesta diversificació de l’economia dins el món rural.

Crec que aquesta és la millor manera d’actuar i sobretot fer-
ho amb la gent, amb els sectors. Molt aviat la conselleria
celebrarà el congrés rural, on hi haurà participació, precisament,
de tots els distints sectors. Per altra banda, he de dir que des de
la Conselleria de Comerç i Indústria també s’ha fet feina
d’aquesta manera, i per tant amb l’ajuda i amb la connexió
permanent amb tots els distints sectors. Crec que aquesta és
l’única manera de sortir al pas de tots aquests greus problemes,
per una banda les actuacions que duim en matèria d’ordenació
del territori, i per altra banda, donar un impuls decidit a tot allò
que significa economia productiva.

Per altra banda, el Sr. Sampol em parlava també de totes les
deficiències i també parlava el Sr. Grosske de totes les
deficiències en matèria de finançament, i per tant també
d’aquella necessitat de fer una defensa del règim especial.
Quant a finançament, ja sabem que l’òptim és el concert
econòmic que té el País Basc i que, si realment aquest país un
dia ha de ser federal, a més de tenir un Senat, també convendrà
que tots els territoris tenguin la mateixa manera de finançar-se;
perquè, com molt bé deia el Sr. Sampol, el finançament és
precisament allò que dóna vertadera autonomia. I el que ens
demostra que encara no tenim vertadera autonomia és que
l’Estat ens planteja una determinada fórmula i quan veu que
surt molt ens diu, idò ara hi hem de posar una barrera, i en lloc
de donar-nos-en 30.000 ens en dóna només 9.000, això és el que
demostra que no som una vertadera autonomia; sense perjudici
que tots coincidim en què les Illes Balears s’ho mereixien
perquè eren molts d’anys d’anar a la cua de tot, son molts
d’anys d’anar a la cua en matèria sanitària, en matèria
d’educació i en moltes altres qüestions.

En matèria de règim especial l’únic que els puc dir és que
hem enviat prop de setanta cartes als distints ministeris perquè
s’acompleixi, el darrer que hem fet ha estat anar al Defensor del
Poble perquè aquest ens ajudi a tenir relacions amb Madrid,
perquè ens doni una mà per poder tenir relacions amb Madrid
i per tant per poder tenir respostes de tantes i tantes qüestions
que estan sense resposta. He de dir que encara falta una
comissió mixta per constituir-se, però també he de dir que de les
comissions mixtes que hi ha constituïdes la veritat és que els
fruits han estat molt pocs, sense perjudici, també ho vull deixar
ben clar, que no es perd per part del Govern de les Illes Balears,
que ha fet els seus deures; que des del seu moment ha nomenat
tots els representants de les distintes comissions i que fins i tot
hi va ficar representants de l’oposició, del Partit Popular. La
veritat és que algunes s’han constituït molt recentment, però
encara, com deia, ens en queda una i el funcionament de les
que estan constituïdes he de dir que és molt deficient, fins i tot
en algunes, he sentit que es parlava de carreteres, és molt difícil
reunir-la precisament per parlar de tots els problemes que tenim
de carreteres, i hem tengut un munt de dificultats per poder
tenir aquestes reunions i per tant perquè això fos eficaç i es

poguessin arreglar algunes qüestions que nosaltres voldríem
que s’arreglassin, però que també hem començat a comprovar
que no hi ha la més mínima voluntat d’arreglar-ho. I no perquè
no siguin arreglables els temes que tenim de carreteres, sinó
purament i simplement perquè aquest govern no és del mateix
color polític que el Govern de l’Estat. I ho dic tant clar com
sona, perquè és així i perquè tenim moltíssims d’exemples, en
temes de carreteres, que ens ho demostren de forma molt clara.

Per tant, el règim especial té moltíssimes de possibilitats;
només en matèria de turisme hi ha prop de 90.000 milions de
pessetes presentats en projectes, presentats pel conseller de
Turisme als distints directors generals, al darrer, al Sr. Costa,
aquest senyor que sempre ens fa tanta de propaganda aquí a
les Illes Balears. I també he de dir que ja aquests projectes,
almenys l’enunciat de tots ells, jo, quan em vaig reunir amb el
President del Govern de la nació, també vaig tenir ocasió de
presentar-los-hi. Per tant, aquesta és la situació del règim
especial, una situació que he de dir que no és massa favorable,
però que també he de dir que nosaltres seguirem fent tota
aquella feina que sigui necessària per tal que puguem arribar als
acords i que aquesta comunitat autònoma no es quedi sense
tots aquells doblers que són molt necessaris aquí, però que, a
més, li pertanyen; és a dir, perquè si realment en aquests
moments no es tramiten aquestes qüestions és un afront
importantíssim que es fa al Govern de les Illes Balears.

Donar també les gràcies per la seva intervenció a la
diputada del Grup Mixt, la Sra. Munar. Dir que, efectivament,
crec que hem avançat de forma molt important, jo diria que de
forma històrica en matèria de consells insulars, crec que
l’aprovació de la Llei de consells insulars, a pesar que tengui
un recurs i a pesar d’inconstitucionalitat és una llei molt bona
i era una llei molt necessària, no ho era menys fixar d’una
vegada per totes, dotze anys després, del que realment hauria
d’haver estat, un sistema definitiu de finançament dels consells
insulars que els doni aquesta autonomia financera i sobretot la
capacitat de gestió i de poder afrontar tots els seus distints
problemes.

Dir que també crec que són avanços importants les
transferències que s’han fet tant en ordenació del territori com
en benestar social, així com també les que es faran en carreteres
i esper que molt aviat les d’educació i esports, són avanços
importantíssims que duen camí, allò que nosaltres sempre deim,
que els consells insulars siguin realment els vertaders governs
de cada una de les illes. Uns consells insulars que, com deia jo
ahir, volem que siguin comunitat i que per tant tenen un paper,
segons el nostre Estatut, protagonista; cosa que en èpoques
anteriors mai no se’ls havia donat.

I quant al Sr. Crespí, també agrair-li la seva intervenció. De
fet, crec que ha comentat el discurs d’ahir, sense cap dubte ni
un coincidim en tot i que, efectivament, crec que és molt
important la necessitat de donar una empenta al que és el
funcionament àgil de les distintes institucions. Per això ahir
remarcava molt la importància del Senat, importància perquè en
aquesta Espanya s’ha impulsat, durant l’època de la
democràcia, una important descentralització, però que en
aquest moment ens adonam que falten elements que ajudin a
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què aquesta descentralització funcioni de forma àgil. I ahir deia
que aquests elements que fan falta als que més perjudiquen és,
precisament, a una comunitat autònoma com les Illes Balears;
com més petit ets, menys pes tens a nivell de l’Estat i per tant
menys pes tens a l’hora de les relacions bilaterals. Altres
comunitats autònomes tenen molt fàcil tenir relacions bilaterals
amb el Govern de l’Estat.

Per tant, nosaltres hem de ser els primers interessats a què
hi hagi un funcionament àgil, on ho haguem de suplicar la
nostra presència a determinats despatxos o àmbits, sinó que
realment això estigui perfectament coordinat i per tant tenguem
àmbits clars on defensar els nostres drets, la nostra diversitat,
i com no, també unificar polítiques i colAlaborar amb les altres
comunitats i amb l’Estat. Per això jo li donava molta
importància, igual que també donava molta importància ahir a
aquesta possibilitat que els governs de les comunitats
autònomes tenguin participació dins el que és el Consell de la
Unió Europea, i per tant, quan es tractin assumptes, puguin
participar en la delegació, assumptes d’incumbència o de
competència de les distintes comunitats autònomes o relacionat
amb les competències d’aquestes comunitats autònomes, que
hi pugui haver dins la delegació espanyola representants
d’aquestes comunitats autònomes.

He de dir que totes aquestes qüestions estan aturades,
sempre les aturen els mateixos perquè no hi creuen, i jo crec que
això realment és no entendre o no voler entendre la importància
de la descentralització que hem fet, i sobretot la importància del
que significa un Estat d’autonomies com el nostre; i jo crec que
bastaria mirar altres estats a nivell d’Europa que estan tan
descentralitzats com el nostre, però que tenen un vertader
funcionament federal i tenen tots aquests organismes i tenen
totes aquestes possibilitats de poder actuar. I això fa que les
relacions entre les distintes institucions siguin més àgils, siguin
més lleials i estiguin dins un ordre i, com deia, no ens vegem
obligats per parlar amb segons qui a quasi haver-ho de
suplicar; que hi hagi àmbits on realment tots hi puguem
participar.

Dir que coincidesc també plenament amb tota la intervenció
del Sr. Crespí quant a la importància capital que tenen totes les
polítiques que duim a terme de cohesió social; polítiques que
en molts de casos eren assignatures pendents i que són molt
necessàries a una comunitat autònoma com la nostra. Sobretot,
crec que s’ha fet, s’ha donat un impuls importantíssim, i ja ho
deia jo ahir, a tot el relacionat amb l’educació. L’educació
representa quasi el 40% del pressupost de la comunitat
autònoma i estam intentant fer una feina dirigida a millorar la
quantitat, perquè ens falten moltes d’infraestructures, però, a
la vegada i al mateix temps, també la qualitat perquè ens
faltaven molts de serveis i moltes millores per poder oferir una
millor qualitat.

En matèria d’educació dir que també hem fet un esforç
importantíssim en la Universitat i també hem fet un esforç
importantíssim, vostè també en parlava, en relació amb la
formació professional, que són quasi a prop de 26 cicles més els
que s’han creat en matèria de formació professional i de cada
any va creixent.

Per acabar, només dir que he d’agrair la colAlaboració de
tots, les aportacions, les crítiques, tot allò que han dit, perquè,
sense cap dubte ni un, tot serveix per millorar feines, per
millorar polítiques del Govern. El que he de recordar és que
totes aquestes forces polítiques vàrem ser capaços de fer un
pacte, a través de tenir una gran capacitat de diàleg i de
consens, i per tant també estic convençut que sabrem resoldre
totes aquestes grans qüestions que fa un poc vostès
m’exposaven aquí, tant en temes de territori com en altres
qüestions.

El tema del territori era i és una qüestió fonamental d’aquest
pacte; crec que s’ha de culminar dins aquesta legislatura i crec
que tots hi estam perfectament d’acord. Crec que en aquests
moments hi ha una voluntat clara, per part de tots els partits
que conformen i que donen suport a aquest pacte, d’arribar a
un gran acord damunt aquesta qüestió. Crec que hi ha d’haver
plans territorials i directrius d’ordenació del territori, però també
pens que hi ha moltíssimes matèries que l’important no és
incidir en l’instruments que s’empri, sinó que realment
l’important és tirar endavant aquest model que estic convençut
que, amb els instruments que ja tenim realitzats, entre tots
serem capaços de tirar endavant.

Per tant, agrair-los, com deia abans, les seves aportacions
i sobretot la feina que dia a dia estam fent perquè aquest pacte
segueixi donant les solucions que crec que necessiten els
nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Grups que vulguin
intervenir en contrarèplica? Sr. Buades, d’Els Verds d’Eivissa,
Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Tornam aquí per completar la nostra
exposició d’avui matí i responent un poc a les precisions del
President del Govern, que és President també amb el vot d’Els
Verds de totes les Illes. Jo crec que hi ha camins que no duen
enlloc, Sr. Antich, amb Els Verds, des del punt de vista de la
majoria que tenim; un mètode que és l’estigmatització dient que
feim discursos catastrofistes no du enlloc, li està dient a una
persona que ha estat expulsada repetidament del pacte i seguim
aquí tan tranquils; vull dir, això no du enlloc, és un camí estèril,
no l’intenti.

Jo simplement li llegiré el que deia un diputat d’una altra illa,
que també era molt catastrofista, diumenge passat, que era En
Joan Francesc López Casasnovas, un dels millors oradors i
polítics que ha tengut aquesta cambra autonòmica, diumenge,
a un diari d’aquí, deia: Que, segons l’INE, la població de les
Illes Balears ha crescut un 11'21% en quatre anys 96-2000,
85.000 persones; per illes: Formentera, 17'48%; a Eivissa,
13'62%; Mallorca, 11'14; Menorca, 8'51. Però que la projecció de
l’Institut Nacional d’Estadística ens du a l’any 2005 a un
creixement del 24'8% des de l’any 96. Jo no sé si el Sr. López
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Casasnovas és catastrofista, però aquí hi va aigua, aquí hi van
serveis socials, aquí hi va educació i aquí hi va on volem anar,
no?

En segon lloc, hi ha una altra xifra, que no s’ha desmentit
perquè no se n’ha desmentida cap del discurs d’Els Verds, i és
aquest famós 7% de dinamisme constructor que seguim
mantenint el darrer trimestre, que ho va dir vostè. Jo crec que
això és molt representatiu de la realitat, aleshores hem d’anar
alerta a confondre desitjos que expressam de vegades en
discursos, allò que deim, amb allò que realment passa. I convé
que ens graduem tots, ens facem una revisió ocular tots, també
Els Verds, de veure a quin país vivim, i el país on vivim és un
país de grues on la gent normal té problemes d’habitatge; el
medi ambient va així com pot, fent un pet per aquí i un pet per
allà i sortint fum per allà on pot i mentrestant tots deim que es
compon. Aquesta és la situació i per a això ens paguen els
ciutadans, per intentar ser imaginatius, consensuar coses i
trobar solucions a les coses. Però això no és catastrofisme, això
és mirar amb les ulleres de la realitat allò que passa.

En segon lloc, vostè diu que el PP voldria canviar coses;
miri, el PP va haver de fer unes DOT, que no són bones, les va
haver de fer perquè no li va quedar més remei; perquè hi va
haver unes manifestacions en el desembre, en el gener, en el
novembre de l’any 98 i 99 a Maó 5.000 persones; 30.000 a
Mallorca; 12.000 a Eivissa, i clar, això va generar un clima on
ningú pot ser políticament correcte si diu que està contra el
medi ambient o està a favor de construir més, ningú ho dirà,
com ningú dirà que li interessa tirar bombes atòmiques. Això
s’ha convertit amb el políticament correcte, però el mèrit no és
aquest, ni del PP, ni nostre, ni de tots els partits de la majoria;
el mèrit seria que a part de dir això i anar tots aquí, fer alguna
cosa que demostràs que el canvi és un altre i que la direcció és
clara i que la ciutadania ho pugui entendre i no perdre’ns en
l’embolic de mesures que es diuen.

En tercer lloc, Els Verds veim amb preocupació l’aparició
d’una espècie d’estament, al marge del sistema polític establert
a una democràcia normal, que és que resulta que tenim el
Parlament, tenim el Govern, tenim els consells i hauríem de fer
una espècie de coordinadora de consells, parlament i govern en
matèries com ordenació del territori. Jo li voldria recordar que
les directrius són una llei del Parlament, que ningú va transferir
els grans eixos, les grans coordenades de l’ordenació del
territori a cap consell, això no vol dir que no se’ls hagi de
consultar, només faltaria, sinó que se’ls va transferir una altra
cosa, que són els plans territorials i qualque pla sectorial. Però
fer deixadesa de les competències balears que té aquest
Parlament i té aquest Govern en matèria de grans coordenades
de territori, tenint en compte que almanco hauria de tocar els
mateixos temes, almanco que en temps del PP, és a dir, no
només urbanisme, sinó també aigua, residus, energia, etc., seria
un pas endarrera molt preocupant per a Els Verds.

En tercer lloc, crec que valdria la pena, vostè ha dit una cosa
que agraïm, que hi haurà un decret properament perquè la
programació de llicències sigui possible, i això és una novetat
des del punt de vista que és públic i que és oficial i això és bo;
però ens ha parlat dels urbans i que ja es fan l’avantprojecte de

llei del sòl i a part de les DOT es diu que no tot serà el mateix
tipus d’urbà, sinó que hi hauria un urbà no consolidat
equiparable, més o menys, a un urbanitzable, això està molt bé.
Però això és un tema relativament menor, és un avanç, però
relativament menor davant el que vostè ha tocat i no ha entrat
a fons, que són les possibles urbanitzacions per rescatar
urbans per passar a rústic. I Els Verds, i vostè ho sap, quan hem
pogut i ens hi hem esforçat i avui ens seguim esforçant, el que
volem és que precisament sigui legal: primer, que sigui
concebible i practicable el pas d’urbans amb garrovers o
ametllers, que deia el Sr. Grosske, passin a rústic, amb un
mecanisme, on el Govern ajudi els consells que ho vulguin fer
autònomament. Perquè què passa? El PP va dir que els
urbanitzables, alguns, podrien ser ajudats a passar a rústic amb
ajuda del Govern, però si la nostra reforma de les DOT, si es fa,
que esperem que sí, vostè ha dit que sí, es fa però no preveu un
mecanisme d’ajuda per part del Govern, financer m’estic
referint, especialment als consells, què farà a Menorca o
Pitiüses amb pressuposts generals de 6.000, 7.000 milions? No
es podran atrevir a fer una planificació territorial que inclogui
una vertadera desclassificació important, rellevant dels sostres
de creixement.

Jo crec que això és un tema molt important, i Els Verds fa
estona que en parlam d’això. Per exemple, quan l’ecotaxa, vàrem
presentar una esmena, que en ares del consens retiràrem, creim
que ja estaria bé que una part de l’ecotaxa anàs a finançar
rescats d’urbans que són urbans sobre el paper i que són una
espasa de Democles davant la nostra qualitat de vida i damunt
el nostre, diríem, model turístic. Nosaltres aportam solucions
quan ens deixen, quan ens criden, quan ens ho comenten, tal
vegada no tenim la raó, però ja està bé, no? Vull dir, una mica
de respecte a aquest nivell.

Un altre tema que voldríem tocar, el tema de l’habitatge.
Efectivament, jo crec que vostè ho ha dit, vostès estan a la
transició d’un model que han gestionat que no ens agrada a
cap de nosaltres i que aviat hi haurà coses. El que està clar però
són dues idees que li llanç, és que el còmput global no hi pot
haver metres quadrats perduts per la política pública
d’habitatge en zones no urbanitzades, encara que hi hagi petits
arreglaments a qualque zona de rústic o qualque zona
d’urbanitzable, però globalment no podem perdre més sòl. I en
canvi tenim un enorme volum d’habitatges desocupats o
d’edificis per reconvertir turísticament o residencials on s’hi
podria treballar comprant, i no només rehabilitant, sinó ofertant.
I sobretot que primera compra o lloguer? Lloguer. Quins són els
estàndards de lloguer que tenim en aquest país? Baixíssims,
comparats amb Alemanya, Catalunya, etc. La gran prioritat és
el lloguer per a primera residència. I això crec que es pot
guanyar i no és estrictament rehabilitació, i està molt bé el que
s’ha fet en rehabilitació i està molt bé sentir que hi ha decrets
que milloren notablement l’accés a l’habitatge a determinats
colAlectius ciutadans.

I per resumir, ja al final, ens ha preocupat el que no s’ha dit,
és a dir, vostè em diu, hi haurà reforma de les DOT, però jo no
li demanava això. Jo li deia, hi haurà reforma abans que
s’aprovin els plans territorials? Aquesta és la pregunta exacta,
abans que s’aprovin, i vull dir, no els tres de cop, sinó un per
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un i abans del primer, per entendre’ns, que quedi clar. N’hi
haurà o no n’hi haurà? Evidentment que s’ha de consultar, no
només amb els consells, sinó amb tots els partits de la majoria
a Balears, a Eivissa i Formentera, a Menorca i a Mallorca, però
també amb els partits i també amb els socis de govern. O resulta
que només existeix la realitat dels consells, que és una relació,
diríem, de conseller del ram a nivell balear directament amb
presidentes de consells i s’ha acabat el nivell polític? Jo crec
que hi ha d’haver els tres nivells.

Segona cosa, li he demanat: quedarà despenjada qualque
part del territori en aquest procés, ens podria donar un forat
entre la reforma de les DOT i que caigués o no la moratòria
balear o mallorquina o això? No ho sé, però ja li he dit les dades
d’alguna part del territori, com les Pitiüses, són preocupants per
la seva pròpia realitat, no perquè ho digui jo.

El tema del rústic, volem pensar, encara que no s’ha dit, que
qualque avanç hi haurà. I el tema que es diu de l’administració
ambiental, tot això està molt bé, però jo li posava una pregunta
concreta: si hi ha una concurrència de competències
ambientals, per exemple en tema d’aigua, que són clarament
balears i d’administració ambiental, amb concurrència de plans
territorials, que són clarament dels consells, qualque mecanisme
s’haurà d’arbitrar perquè aquell que té la competència de pla
territorial hagi de consultar com a mínim amb l’administració
ambiental, la que té la competència al dia d’avui i està en el
p rograma de govern, què passarà amb això? No fos cosa que
qualque pla territorial permetés un creixement del 5 o del 10 o
del 15% a determinat tipus de sòl i que llavors no tenguéssim
aigua i que l’administració hidràulica ni ho hagi sabut. Això ens
pot passar si no ho preveiem.

I tampoc no se’ns ha dit res de parcs i tot això, a part de dir
al discurs d’ahir que no es preocupin els propietaris que els
compensarem. És a dir, la política de parcs no és una política
per amagar, ja ho vaig dir l’any passat, la política de parcs és
una política per presumir, per invertir i per començar a xerrar de
milers de milions i treballadors i tot això. I això no ho tenim
garantit, hi ha hagut un petitíssim avanç, que passarem de 199
a uns 650 milions de pessetes, multiplicarem per quatre la
superfície protegida, si s’aprova, que no ho hem sentit, en
començar aquest any els traspassos que tenim pendents. Però
quan haguem fet tot això estarem a la meitat d’Andalusia, que
està al 16% de superfície terrestre protegida. Vull dir: qualque
cosa més haurem de fer i donar-li la importància que té, perquè
vull recordar que això era la política de polítiques; a Els Verds
ens bastaria que fos política, punt, no importa donar gran
rebombori, fer coses.

I ja per acabar, tres cosetes, que són: nosaltres hem
demanat des d’Els Verds i des de les Pitiüses específicament si
hi ha regions dins la comunitat ultraperifèriques o no, i això, no
tenc temps, com sap vostè, per explicar-ho tot, però és evident
que si agaf les dades balears que ha publicat el nostre govern
i miram, per exemple, places amb residències socials i miram el
que ens queda amb la Llei de benestar social i miram l’acord
que nosaltres hem intentat retreure amb vostès, a Eivissa
estarem a anys llum del que tenen altres illes, proporcionalment,

i això no pot ser. Vull dir, hem d’exercir de president a totes les
illes, a les quatre.

En el tema de sanitat, jo he dit: si ens equivocam en la
transferència de sanitat serà pitjor que l’equivocació que vàrem
cometre, entre cometes, tots, quan es varen les d’educació com
estaven. I si ens equivocam de 12 o de 15 o de 20.000 milions
els que ho pagarà serà el pressupost de tota la comunitat
autònoma, i ens costarà escoles infantils, que ara només tenim
200 milions al cap de tres anys per invertir-hi, etc. Ens estam
jugant això. Què passa amb aquestes competències, a quin
nivell està i què podem esperar? I evidentment ho demanam al
nostre Govern, com en altres àmbits que hauria de demanar a
Madrid, però alerta a equivocar-se en això, perquè deixarà
marcat tot el pressupost de la comunitat autònoma, entre això
i educació es menjaran, com és lògic, gairebé tres quartes parts
del pressupost. I si ens equivocam aquí seran equivocacions de
desenes de mils de milions tal vegada.

I ja deia, per acabar, el tema de l’ecotaxa, jo ja no sé si dir
res; vull dir, no sé si passar la cortina i ja està, però qualque
cosa hauríem de saber. Si s’aixeca en el febrer, màxim març, la
suspensió del Constitucional, si en començar la temporada
turística l’aplicarem o no? I si li pareix bé, li he demanat que
l’administració ambiental, perquè l’ecotaxa això d’eco no venia
per economia, se suposa, sinó per ecologia, qualque cosa ha de
tenir a veure amb el seu instrument ge gestió, que és un
reglament que avui ha sortit o ahir al BOIB a exposició pública,
i que Els Verds l’hem llegit amablement a través d’Internet, però
clar, per això no importava estar a la majoria del Govern, per
saber les coses via Internet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del grup d’Els Verds
d’Eivissa. Altres grups que vulguin intervenir? Sr. Grosske, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que sacrificaré un parell de minuts del meu temps per fer una
mica de pedagogia política al Grup Parlamentari Popular.

(Remor de veus)

Això és un debat entre grups parlamentaris que interlocuten
amb el President del Govern. Evidentment podríem parlar a una
altra banda, a la cafeteria, a una reunió de partits, però ho feim
aquí perquè creim en aquest Parlament i en la seva funció; per
això som aquí, perquè creim en la virtualitat d’aquest Parlament,
en la virtualitat de la solemnitat que dóna el Diari de Sessions ,
a l’hora que tothom plantegi les seves posicions davant els
ciutadans, davant la resta de grups i que s’adquireixin els
compromisos que s’hagin d’adquirir respecte al futur de la
governació de la comunitat per part del President del Govern.
Evidentment aquest diàleg de les forces polítiques amb el
President del Govern inclou les forces polítiques de la majoria,
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les forces polítiques que estan al Govern; de la mateixa manera
que quan governava el Sr. Matas sortia la Sra. Salom, en
representació del Grup Parlamentari Popular. I hagués estat
absurd i ridícul que des d’aquests escons s’hagués dit: i per
què no ho xerrau a l’executiva del partit o al grup parlamentari?
És exactament el mateix.

Per tant, aquí estam diversos grups parlamentaris, en
representació de diverses forces polítiques que ens vàrem
presentar a les eleccions, explicant a la cambra i al conjunt dels
ciutadans la nostra posició de com veim la comunitat, i quan
nosaltres feim propostes al President del Govern, lògicament és
per aconseguir un compromís del President del Govern respecte
de determinades qüestions que ens preocupen especialment, i
que aquest compromís s’adquireixi en el marc solemne d’aquest
Parlament i del conjunt dels ciutadans. Tanc el parèntesi de la
pedagogia, el que no hagi entès ja que es compri un manual.

Al voltant d’aquesta qüestió, la veritat és que, bé, el
President, respecte dels sis punts que ha plantejat el Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista ha donat resposta només parcial
a uns quants. I jo quasi aprofitaré per beure aigua, perquè si els
torn a repetir i están en otra cosa; hombre, de colegas
tranquilos, pero vaya.

(Rialles i remor de veus)

El tema del territori. Bé, efectivament hi ha un compromís
clar respecte del tema de les directrius, i les directrius crec que
s’han de reivindicar no per una qüestió de qui té competències
sobre què, crec que això és una lectura molt roí de la qüestió;
crec que a la Llei d’ordenació del territori d’aquesta comunitat
autònoma està clar el paper de tothom i les diferents figures de
planejament territorial; i les directrius d’ordenació del territori,
com el seu propi nom indica, és la figura que aprova aquest
Parlament per dotar d’unes determinades directrius el conjunt
de la comunitat autònoma. Per tant, és l’instrument per garantir
la coherència del model territorial de les Illes Balears i que,
efectivament, no siguem unes Illes Balears de quatre velocitats
en matèria territorial. I a una darrera reforma, amb molt bon
criteri, aquest Parlament el que ha dit és que els plans insulars
i efectivament una sèrie de plans sectorials han de ser aprovats
pels consells insulars, perquè era absurd que els plans insulars
de les diferents illes fossin també aprovats pel Parlament, pel
Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit, crec que les coses estan clares, està clar
el tema de la moderació de la velocitat del creixement, el tema
que hi ha la voluntat política d’afrontar el tema dels falsos
urbans.

El tema de la disciplina urbanística. Bé, m’agradaria aturar-
me vint segons sobre el dramàtic de la situació, i són informes
que jo tenc en concret referits al Consell Insular de Mallorca,
però m’imagín que ens trobaríem amb situacions semblants a la
resta de les illes; es calcula que des de l’any 78 s’han atorgat
10.000 llicències en sòl rústic -tenc aquí apuntat- i que hi ha
30.000 edificacions fetes sense cap tipus de permís; és a dir,
10.000 amb llicència, 30.000 sense cap tipus de permís; i que, per
exemple, vuit de cada deu instalAlacions industrials, ubicades en

sòl rústic, tampoc no tenen les autoritzacions necessàries. Això
vol dir, naturalment, que el mecanisme del qual ens hem dotat
per garantir la disciplina urbanística no ha funcionat, no ha
funcionat a Mallorca, però tampoc no ha funcionat en el
conjunt de la comunitat. I lògicament, jo crec que, des del
Govern, des del Parlament, hem de mirar de solucionar aquesta
qüestió, que jo crec que és una preocupació generalitzada de
totes les forces polítiques amb una mica de sentit comú, i que
ho hem de fer amb cura de les competències municipals i de les
competències dels consells insulars. Però no basta dir que els
consells insulars facin allò que estimin oportú, perquè hi ha una
Llei de disciplina urbanística, per exemple, que és una llei que
depèn d’aquest Parlament, la modificació de la qual dependria,
eventualment, d’una iniciativa legislativa del Govern, que és la
que estableix l’actual status quo referit a la disciplina
urbanística. I també hi ha una Llei del sòl rústic que és la que
preveu, per cert és una de les coses bones de la Llei del sòl
rústic que va aprovar la majoria del Partit Popular, la possibilitat
d’una institució d’aquestes característiques amb caràcter
executiu.

Per tant, crec que no hem de passar tan ràpidament la pilota
als consells insulars, hem de saber si hem de desenvolupar la
Llei del sòl rústic, si hem de desenvolupar o modificar la Llei de
disciplina urbanística, d’acord amb les institucions municipals
i els consells insulars, per tal de garantir el tema de la disciplina,
que jo crec que tots en adonam que no té cap tipus de sentit
parlar d’ordenació territorial, ordenació en sòl rústic i menjar-
nos el tarro amb tota una sèrie de disposicions si tanmateix la
realitat pràctica va per un camí absolutament diferent de la
realitat normativa.

El tema del sòl rústic no s’ha esmentat per part del President
i efectivament a mi m’agradaria que figuràs, igual que ha parlat
del tema de la velocitat de creixement, parlàs del tema del sòl
rústic.

Hi ha el tema d’una proposta que jo he fet de la implicació
financera del Govern en els processos de desclassificació i
rebaixes de densitat impulsades per part dels ajuntaments. Crec
que això és important, hi ha uns precedents en aquest sentit
que és, per exemple, el tema d’Es Canons. El tema d’Es Canons,
quan es començar a afrontar a l’anterior legislatura, es va
generar una dinàmica per la qual el consell insular, ajuntament
afectat i Govern balear, en diferents proporcions, s’implicaven
financerament per tal de donar sortida a aquesta qüestió. Crec
que ara tenim altres espais molt semblants amenaçats, en fi, amb
altres peculiaritats que ara no s’hi pot entrar, per exemple, Cala
Carbó. I crec que hem de, simplement, contemplar la possibilitat
d’establir un instrument d’aquestes característiques a la
legislació territorial.

Bé, el tema de l’habitatge. Crec que queda clar el compromís
del Govern relatiu a la constitució d’un patrimoni suficient de
sòl públic, a través de la llei del sòl i dels acords amb els
ajuntaments, fonamentalment.

El tema d’espais naturals, es dirà per què ha de sortir
aquesta qüestió? Crec que és important que en aquests
moments de la legislatura, en aquest moment del procediment,
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diríem en llenguatge administratiu, hi hagi una manifestació de
voluntat per part del President del Govern en aquest debat de
la comunitat de dur endavant els compromisos programàtics del
99 en matèria d’espais naturals, i no crec que sigui ni tan sols
necessari entrar en majors explicacions.

Quart punt que he esmentat és el tema de la Llei general
turística, que no tenc record que s’hagi esmentat a la
intervenció del President. És un tema que es plantejava al
programa de govern del 99, a més, plantejant-se la seva
modificació amb caràcter immediat, crec que era el terme que
emprava el programa de govern. Crec que també seria molt
important que avui el President del Govern manifestàs la seva
voluntat de dur endavant aquest compromís de modificació de
la Llei general turística en aquesta seu parlamentària i en aquest
debat de l’estat de la comunitat.

I després hi ha dues qüestions que poden semblar
retòriques, quan jo he plantejat aquesta reflexió transversal i
estratègica sobre els temes de protecció social i de reorientació
i reequilibri de la nostra economia. Però qui em conegui sap que
som una persona molt partidari de les polítiques transversals en
el si del Govern; crec que no hi ha res pitjor que una
fragmentació compartimentada, administrativa de la gestió
governamental que impedeixi afrontar problemes que, en
definitiva, requereixen d’això; és a dir que turisme, que
economia, que innovació tecnològica a un moment determinat
puguin dissenyar les seves polítiques d’una manera conjunta
i que, a la vegada, en matèria de protecció social i de lluita
contra l’exclusió social o de lluita a favor de la cohesió social,
com es vulgui plantejar, treball, benestar social, sanitat i
educació, en els àmbits que corresponguin a aquesta qüestió,
puguin tenir també un àmbit de reflexió. Perquè crec que hem de
fer política pensant en el llarg termini, ho he dit avui matí a la
meva intervenció; a mi l’experiència del pacte de progrés, entès
com una espècie de parèntesi aïllat, 99-2003, el que els
historiadors d’aquí a cinquanta anys podrien dir el quadrienni
p rogressista, doncs no em sembla una experiència
excessivament interessant; a mi em sembla interessant un
projecte de reorientació de la política d’aquesta comunitat en
matèries de fons que ens permetin afrontar reptes de futur amb
una certa solvència.

I respecte del darrer punt, que és el tema del règim especial,
em don evidentment per contestat. Simplement vull remarcar
una qüestió: no crec que basti, ho he dit també avui matí, no
crec que basti la pressió del Govern. Aquí a Mallorca s’ha
constituït una plataforma ciutadana que va darrera d’un major
autogovern i que va darrera, entre d’altres coses, del
desenvolupament del règim especial. Crec que això ho han de
fomentar les forces polítiques, ja no dic el Govern, perquè el
Govern no ha de fomentar moviments socials.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, acab amb cinc segons. Però ho han de fomentar les
forces polítiques, perquè això és un problema de supervivència
per a la nostra comunitat. O obtenim recursos suficients per
reorientar la nostra economia i per fer sostenible el nostre model
de desenvolupament o ens trobarem amb dificultats molt
serioses en un futur no massa llunyà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. Presidente. Quería pedir la palabra por alusiones.

EL SR. PRESIDENT:

Lo siento, Sra. Salom, pero yo entiendo que no ha habido
ninguna alusión y por tanto no le concedo la palabra.

LA SRA. SALOM I COLL:

Hombre, el diputado Sr. Grosske ha citado con nombres y
apellidos a la Sra. Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Pido amparo a esta presidencia. El Sr. Grosske me ha citado.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sra. Salom. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bé, aprofitarem aquest torn per aprofundir en alguns
dels temes que ja hem exposat avui matí i llançar algunes
propostes. És a dir, la primera intervenció l’hem dedicada un
poc a ideologia política, perquè creim que aquest fòrum ho
permet una vegada a l’any, que els partits polítics, mitjançant
els grups parlamentaris, traslladem al Parlament i a la societat
les nostres inquietuds polítiques.

El President ha parlat, a la seva rèplica, que ha compartit un
criteri que s’ha de moderar el creixement i impulsar l’economia
productiva. Evidentment, jo pens, el nostre grup pensa, el
PSM-Entesa Nacionalista, que aquest creixement exagerat que
hem tengut aquest darrer temps fins i tot ha acabat per
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desbordar la capacitat de les pròpies empreses de Balears. Per
exemple, en el sector de la construcció, que és on hi ha hagut
el creixement més exagerat, s’ha vist com a un moment donat
entre iniciativa privada i obra pública no s’ha pogut satisfer la
demanda de necessitat d’obra que hi havia. I al final què ha
passat? Al final ha passat que aquesta oferta d’obra entre
pública i privada el que ha fet ha estat atreure grans empreses
de construcció, estatals o multinacionals, que al final, a un
moment en què hi hagi una petita recessió dins el sector de la
construcció, acabaran per fer la competència amb les empreses
d’aquí.

En definitiva, es tracta, amb aquesta moderació de què
parlàvem avui matí, de no tudar el potencial de creixement
econòmic que tenim per fer-lo més durador en el temps. Tothom
crec que ja és conscient que no hem d’hipotecar el futur
amenaçant fins i tot el turisme amb un creixement incontrolat
que consumeix recursos naturals.

Aquí, dins aquesta diversificació econòmica, voldríem
insistir en el paper estratègic que significa el sector agrícola i
ramader. Crec que parlava avui matí que s’està recuperant
l’orgull pels nostres productes agroalimentaris; crec que s’està
recuperant l’orgull fins i tot per la feina ben feta; és a dir, veim
com els fabricants avui de cada vegada tenen més cura no
només de la qualitat dels productes sinó de la presentació
d’aquests productes i s’està produint un fenomen
extraordinàriament positiu, i és la identificació de la gent amb
els productes de la seva terra. Això, no ho dubtin, suposarà un
alè d’aire fresc, especialment per a les empreses agroalimentaris,
que donarà a curt termini, de fet crec que ja està donant
resultats molt positius per a fora vila. Bé no es tracta de caure
en el xovinisme de pensar que tot allò nostre és millor, sinó
d’incorporar sistemes de qualitat en els nostres processos
perquè realment els nostres productes puguin ser competitius
i guanyar el mercat interior i l’exterior.

Hauríem d’aconseguir, amb el tema del sòl rústic, els
parlàvem avui matí de la necessitat que l’agricultura sigui
productiva, que els pagesos puguin viure dignament i
còmodament fora vila, i aquest crec que hauria de ser un dels
nostres compromisos. Mirin, els posaré un exemple que surt a
camí a tota aquesta polèmica que tenim sobre la venda de
finques, especialment a ciutadans estrangers; i els faré una
pregunta: no sé si s’han demanat mai per què una tenda de
Palma, del carrer més comercial, posem per exemple Jaume III,
per què una tenda que està valorada en desenes o centenes de
milions de pessetes no es ven, i mirin que només té uns quants
metres quadrats, però surt caríssim el metre quadrat; i per què
normalment no es ven o, com a mínim, no es ven així com s’està
venent la terra avui en dia? Senzillament, perquè aquells petits
metres quadrats són el sistema de vida d’una família i
l’esperança de vida dels fills d’aquella família. Aleshores aquest
concepte és el que hem d’intentar introduir dins fora vila; si
aconseguim que aquella finca rústica sigui el sistema de vida
d’aquella família que hi viu dignament i còmodament i
l’esperança de vida per als fills, aconseguirem que a pesar del
valor especulatiu, que en molts de casos ha adquirit la terra,
aquesta no es transmeti.

Bé, ha parlat també dins la rèplica, el President, que
comparteix la idea que el millor sistema de finançament seria el
concert econòmic i també la voluntat d’avançar cap a un model
més federal. Bé, avançar cap a un model federal o confederal, en
el nostre cas, suposa un grau de consens important entre totes
les forces polítiques i crec que aquí s’ha de produir un debat a
nivell d’Estat entre partits nacionalistes i partits estatalistes,
d’àmbit estatal, per dir-ho de qualque manera. Bé, crec que aquí
s’està produint un efecte positiu, crec que el fet de governar, fa
uns anys el Partit Popular i avui el PSOE, ha canviat molt la
mentalitat dels partits estatals a les Illes Balears. Em pareix que
ja no fa molt, no sé si els vaig contar una anècdota, crec que sí,
però la repetirem: crec que els passa des del Govern que ens
adonam del que patim de la marginació del Govern de l’Estat, i
ho retratava aquesta anècdota que els deia. Un alt càrrec del
Partit Popular em contava un dia, em confessava que deia que
quan tornava de Madrid d’una negociació, en arribar a Palma,
en davallar l’escala de l’avió no besava en terra, però quasi, i
que interiorment cridava: independència. Això m’ho, no, no el
veig aquí, no ho posaré en un compromís.

Bé, crec que això, no sé si és el mateix que degueren cridar
el Sr. Quetglas i el Sr. Mesquida l’altre dia, quan sortiren de la
reunió amb el Sr. Álvarez Cascos, que té 6'8 bilions de pessetes
per a un pla ferroviari i que a Balears dedica zero, i quan, a més
de dir-los que hi havia zero pessetes, els va dir: però vostès es
poden beneficiar de la tecnologia de l’AVE. No sé què
degueren pensar, però crec que ho podrien pensar. Bé, a la
reunió també hi havia el Sr. González Ortea; el Sr. González
Ortea no degué pensar res. No, dic que no degué pensar res
perquè el Sr. González Ortea és enginyer de camins, i ara faré
una broma als enginyers de camins, i els enginyers de camins
calculen, no pensen. És una broma, i li deman perdó, Sr.
González Ortea. Per exemple, calculen que la distància més
ràpida entre dos punts és l’autopista, però no pensen que
l’autopista consumeix el triple de territori, que no permet fer
passos perquè els pagesos vagin a les seves finques i totes
aquestes coses.

(Remor de veus)

Bé, m’he atrevit a fer una incursió dins el món dels
enginyers de camins i ja veuen que m’anatemitzen. Bé, però què
podem fer -bromes a part, bromes a part, perquè crec que
aquest debat mereix que intentem alçar un poc el to- per
mantenim la nostra identitat, avançar cap al ple autogovern i fer
passes cap a un vertader federalisme o confederalisme a nivell
d’Estat espanyol i europeu? Jo crec que podem adquirir uns
compromisos des d’aquí i s’haurien d’adquirir uns
compromisos per influir dins les respectives forces
nacionalistes a les quals hi puguem tenir una certa ascendència.
I faré una sèrie de propostes.

Pensam, des del PSM-Entesa Nacionalista, que és
imprescindible reformar l’Estatut d’Autonomia per equiparar-
nos a les nacionalitats històriques, això permetria assumir la
resta de competències importants, com ordre públic, agència
tributària, presons, etc. Segon, un tema que ja s’ha aprovat,
encara que no amb els vots del Partit Popular, però la defensa
del concert econòmic com el model de finançament autonòmic
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ideal. En tercer lloc, establir com a prioritat la necessitat
d’incorporar els colAlectius d’immigrants. D’una banda, amb
polítiques socials que facilitin la seva integració social, i d’altra,
amb polítiques d’integració a la nostra comunitat cultural. I en
aquest sentit veim important, i és una proposta que llançam,
que per a l’any 2002 seria important completar el Pla lingüístic
d’actuacions urgents, amb una campanya institucional de
foment de l’ús de la llengua catalana a tots els àmbits socials de
les Illes Balears. I també veim molt important la necessitat
d’impulsar un nou model, d’impulsar un model audiovisual
propi per a les Illes Balears, amb l’objectiu de promoure més
presència de la nostra llengua a mitjans de comunicació,
especialment audiovisuals, públics i també privats. I en aquest
sentit seria important posar les primeres passes cap a una
televisió autonòmic, com a un instrument imprescindible per
vertebrar el país i cohesionar la societat.

Bé, Sr. President, senyores i senyors diputats, les
referències a Madrid durant ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vagi acabant, per favor, que el seu temps ...

EL SR. SAMPOL I MAS:

És que cada vegada m’agafa quan m’acomiado, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

A veure si és ver que s’acomiada aviat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, perdoni i moltes gràcies per la seva benevolència.
Aquest debat i segurament encara tornaran a sortir, d’una
manera reiterativa, les alAlusions a Madrid. I efectivament,
comprenc que s’inquietin o que es molestin quan a un debat de
l’estat de la comunitat autònoma de les Illes Balears es fan
tantes alAlusions a Madrid, però això només demostra una cosa
i és que aquí encara tenim molt poca autonomia i que les grans
decisions o, millor dit, que en aquest moment els grans
problemes que tenim els ciutadans de les Illes Balears depenen
més del Govern central, del Govern de Madrid, que no de les
institucions de les Illes Balears. I això indica que encara estam
molt enfora, no de tenir un estat federal o confederal, sinó fins
i tot de tenir una vertadera autonomia.

Esperem que a propers debats ja no parlem de Madrid i això
voldrà dir que tendrem una plena autonomia. No sé si serem un
estat, un estat federal o confederal, això sí, però sí que hauríem
de ser un estat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, té
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Avui de matí, segons m’informen,
el ministre de Foment, Sr. Álvarez Cascos, en el Senat ha
manifestat que, segons la seva opinió, la declaració d’interès de
servei públic de les comunicacions aèries a les Illes Balears ens
perjudicava i que per tant no n’era partidari. Bé, crec que aquí
poden passar diverses coses: el Sr. Álvarez Cascos n’ha sortit
del pas d’una manera que en aquell moment li ha paregut; dues,
el Sr. Álvarez Cascos es pensa que som beneïts; tres, el Sr.
Álvarez Cascos ens estima molt a nosaltres i odia als canaris;
una d’aquestes coses ha de ser, perquè si realment una mesura
d’aquest tipus ens perjudica, per què a les Illes Canàries
existeix? És que hi ha una mania contra els canaris i un amor
especial cap a nosaltres? O ens pren per beneïts?

Crec que ens trobam amb una situació enormement curiosa
i complicada en aquesta comunitat, a més d’allò que parlava a
la meva primera intervenció, de les nostres singularitats, una
llengua pròpia, etc., en tenim una altra, que crec que es basaria
en el següent, avui de matí el Sr. Sampol feia una mica de broma
en aquest tema. Bé, resulta que aquí hi ha un procés electoral
i aquella persona que en aquest moment hauria de seure en
aquest moment, per una opció personal i perquè li ofereix el
President del Govern, se’n va a fer de ministre; està molt bé, no
és la primera vegada que passa això aquí. Però, a diferència
d’altres moments, segueix exercint com si fos aquí i resulta que
tenim un plus d’oposició, a més de la lògica i normal i fantàstica
que fa el Grup Parlamentari aquí Popular, en tenim una altra que
actua a un altre nivell. No faltava més, no faltava més. Però clar,
han de reconèixer, Sr. González Ortea, que vostè té una ajuda
inestimable; home, fer una oposició assegut aquí i a més tenir
el Govern de la nació que li dóna suport, home, així no val, així
no val.

(Remor de veus)

No ens passava això a nosaltres, no ens passava això a
nosaltres. Mirin, mirin, si qualcú qualque dia escriu -Sra. Salom
demani la paraula i si li donen, vol que l’alAludeixi un poquet
més i podrà sortir? No, no ho faré, no es preocupi.

(Rialles)

Bé, mirin, vostès s’han aturat cinc minuts a reflexionar
damunt la història del règim especial de les Illes Balears? Perquè
és una cosa de què realment es dugui a qualque càtedra
universitària, no sé exactament de què, no sé, de psicologia, no
ho sé, per suposat d’alguna càtedra molt especial. Mirin, resulta
que vostès, el seu grup parlamentari, presenta aquí un projecte
de llei, que és aprovat en aquest Parlament, que és un règim
fiscal especial. Molt bé, el Partit Socialista diu que no hi està
d’acord i el vota en contra; bé, passa el temps, les tramitacions
en el Congrés dels Diputats són lentes i arriba al Congrés dels
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Diputats a un moment on ja no governa a Madrid el Partit
Socialista, sinó que governen vostès. Uep, aquí passa qualque
cosa! Davant la situació de veure que allò no anava endavant
perquè era un doll no només intern espanyol, sinó fins i tot
d’impossible dur a terme amb la tendència comunitària de nous
privilegis fiscal, vostès comencen a tirar cables i nosaltres,
possiblement de manera una mica innocent, vàrem picar,
reconec que vàrem picar i vàrem oferir tota la colAlaboració per
dur endavant una llei que, d’una manera decidida, clara,
resolgués els temes de la insularitat, dels perjudicis que
provoca la insularitat. I vostès, el seu grup parlamentari, de
manera prou deslleial, prou deslleial, en el moment 0, 0, jo diria
més 1 ja, de tancar el registre en el Congrés dels Diputats,
presenten un conjunt d’esmenes que no eren les que s’havien
parlat aquí. I fan el seu règim especial, el seu, que nosaltres,
perquè era millor que la llei anterior, a la qual hi estàvem en
contra, i qualque cosa podia suposar, i dic podia suposar;
nosaltres volíem que sup osàs, que hi hagués compromisos
ferms, no podrían, se hará, no, no, compromisos ferms; molt
bé, la votam a favor.

És a dir que tenim una llei que és la seva llei, que els obliga
a vostès i al Govern de l’Estat més que a qualsevol altre, perquè
és la seva. Podrien haver-la desestimada, podrien haver
presentat una esmena a la totalitat i esborrar-la, no, deixen una
cosa, deixen una cosa; vostès governaven aquí, clar, i ara ens
passam amb l’altra situació. Vostès no governen aquí, i clar tots
aquells podria, tots aquells condicions, tots aquells subjuntius,
bé, ara s’apliquen. Ara veim per què no hi havia el compromís
ferm de determinades inversions i de determinats calendaris,
vostès el que volien era tenir la possibilitat de si hi ha els meus
hi ha recursos, si no, no n’hi ha. I això no és deslleial amb
aquest govern que, fins i tot ho trobaria normal, miri, escolti,
com que aquests no ens agraden ni un duro perquè facin res,
però és que vostès perjudiquen els ciutadans d’aquesta
comunitat. Res té a veure el preu dels bitllets dels avions amb
la política que exerceix aquest govern, ningú criticarà aquest
govern perquè els bitllets costin més o manco, no depenen
d’ell, apliquin una normativa que vostès feren, que vostès
votaren i nosaltres també, però que vostès varen dur al
Congrés dels Diputats i resolguin els problemes d’aquest.

Perdonin, jo no tocaré temes làctics avui en aquesta
intervenció meva, vostè, no sé si és malpensat, però d’una altra
cosa n’hi sobra.

(Rialles)

Mirin, jo no record, i ja tenc un parell d’anys, mai una
situació, ja és que em costa trobar paraules per qualificar-la,
com és que per anar a parlar amb determinades autoritat s un
govern i un altre govern hi hagi d’anar qualque persona
interposada com a per obrir la porta. Un govern legalment
constituït, legítimament constituït, quan demana hora i va a
veure un altre govern legítimament constituït se suposa que no
hi ni notaris, ni acompanyants, ni ningú, ni celestines que
arreglen els assumptes, senyors. Però, per què s’enfada tant, Sr.
Font? No em diu que no malpensa, jo només li pregunt, jo em
pregunt si qualcú coneix un cas semblant en la història política

d’aquest país. Jo crec que no, Europa ja és molt gran i no tenc
tanta cultura jo, però d’aquí crec que no.

Mirin, si vostès realment volguessin ser una oposició clara,
...

(Aldarull, remor de veus i rialles)

Sr. Font, ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, guardin la deguda
compostura.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si vostès, senyors del Partit Popular, volguessin ser una
oposició clara a aquest govern, se limitarien a fer allò que
preveu el nostre Estatut, el nostre Reglament de la cambra, és
a dir, lluitar aquí amb propostes més adequades de les que du
el Govern i se limitarien a aquest tema. Actuar d’una altra
manera em pareix un ús absolutament pervers del poder i em
pareix, a més, un perjudici als ciutadans d’aquesta comunitat,
amb uns interessos per part seva molt foscos, però que jo estic
convençut que d’això els passaran comptes.

Moltes gràcies.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
President del Govern, té la paraula per contrareplicar i tancar el
debat.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Buades, em
sap greu si s’ha interpretat, quan vostè surt i diu a mi així
m’expulsen i així em deixen d’expulsar, jo no tenia cap, no
pensava en això ni era la meva voluntat; vostè de vegades se’n
va i llavors torna i jo estic més content quan torna i quan
realment les coses es tranquilAlitzen, és a dir, em fa molt més
content a mi quan torna.

Vostès m’ha plantejat tota una sèrie de temes, tot el
relacionat amb les desclassificacions; jo no he dit, tant quan
contestava a vostè com al Sr. Grosske, no he dit que jo no hi
estàs d’acord, l’únic que he dit és que era un tema com per
analitzar-lo amb una certa tranquilAlitat perquè podia implicar
molts de doblers i a aquesta comunitat autònoma, com vostè
sap, no ens en sobren molts, i que, per tant, convé emprar-los
bé i mirar bé cada una d’aquestes situacions, i per tant és un
tema a analitzar i a veure’l. I el que he dit és que amb la llei de
sòl urbà pareix que hi ha la possibilitat, amb aquestes dues
categories de sòl urbà, per tant consolidat i no consolidat, que
alguna d’aquestes categories ja es poguessin desclassificar. De
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totes formes és un tema a analitzar, anem a veure’l i anem a
analitzar-ho i sobretot a mirar molt bé quins poden ser els
efectes en aquesta qüestió.

En relació al sòl rústic, la voluntat del Govern és que hi
hagi, sobretot amb tot el relacionat amb les AIA, tota una sèrie
de proteccions dins sòl rústic que ja la deixada ben clara amb
l’inici de les directrius d’ordenació del territori. Per tant, aquesta
és la voluntat del Govern, com no pot ser d’altra manera.

Al Sr. Grosske, en relació al tema de la disciplina urbanística,
dir que jo no he dit que no haguem de tirar endavant tota una
sèrie d’instruments per millorar el funcionament, l’únic que he
dit és que crec que això s’hauria de fer dins els àmbits dels
consells insulars; independentment que s’hagi de modificar la
llei o s’hagi de fer el que s’hagi de fer, però crec que aquests
instruments, en aquests moments la disciplina urbanística és
competència dels ajuntaments i dels consells, independentment
que el que hi hagi hagut fins ara no hagi funcionat si realment
hem de crear una cosa nova anem a crear-la també dins aquests
àmbits, amb la distribució de competències que tenim en aquest
moment, independentment que haguem de millorar algun tipus
de fórmules d’actuació. Però anem a millorar-les dins aquesta
distribució de competències que ja tenim. No seria molt lògic
que haguéssim passat ordenació del territori als consells i
urbanisme també ho dugui als consells, i hi hagués un
organisme per damunt dels consells per gestionar aquesta
matèria. Crec que el lògic és que, analitzant molt bé les
competències dels ajuntament s i dels consells, en tot cas això
es faci des dels consells, si hi ha qualque fórmula per millorar
aquesta situació.

En relació als parcs, als espais naturals, bé, en relació a les
directrius, si les directrius es modificaran, jo entenc que les
directrius, efectivament, s’han de modificar abans que estiguin
aprovats els plans territorials, crec que això és el normal i el
lògic. Dir, en relació als espais naturals, que jo no és que no
tengui cap ganes de parlar d’espais naturals, tot a l’inrevés,
crec que precisament aquest govern ha fet uns avanços en
espais naturals com no s’havia fet mai. I tampoc, pareix també
que se’m diu: no, és que no n’ha xerrat molt i per tant en queda
qualcun per fer, i com que no l’ha anomenat pareix que hi ha
massa voluntat de fer-ho; no, és que ja n’estam tramitant
qualcun que no era al pacte, miri si hi ha voluntat. La voluntat
és total, el Parc de Llevant no estava dins el pacte, i l’estam
tramitant amb la voluntat ferma de tots els partits que estam al
Govern.

Igual tendrem voluntat de seguir amb la tasca d’aquells
objectius que ens vàrem plantejar en el seu moment en el pacte.
Jo voldria remarcar, molt clarament, en relació al tema d’espais
naturals que s’han fet avanços importantíssims, és a dir, xerram
que l’extensió que signifiquen els dos parcs que hem creat, o
els tres parcs que en aquests moments s’estan impulsant,
Llevant de Mallorca, Cala d’Hort i Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, és una extensió de 38.000 hectàrees; vull dir que
estam xerrant d’una extensió molt grossa, comptant tot el
terrestre i les marines. A més, hi ha tot allò de s’Albufereta de
Pollença, que es va declarar reserva natural i les Fonts Ufanes
com a monument natural, que fins i tot eren dues figures que a

les Illes Balears no existien, ni mai s’havia fet res absolutament.
Crec que aquest govern ha demostrat la voluntat de tirar
endavant totes aquestes qüestions també amb les inversions
que ha fet en Aubarca i es Verger i també en la proposta
d’aquest moment de voler adquirir finques a Eivissa i
Formentera i a Menorca. Per tant, crec que hi ha una voluntat
molt clara de tirar endavant totes aquestes qüestions.

Però és que relacionat amb espais naturals hem fet feines
molt importants des de la conselleria; tota la millora que s’ha
fet, per exemple, en relació als contraincendis també va en
benefici dels espais naturals d’aquest país. Vull recordar que
aquest és un tema molt perillós per als nostres espais i que hi
ha hagut un impuls importantíssim de millora de mitjans, sense
perjudici que mai no basta això si et trobes amb un any que
vengui a contravent. Dir que també en aquesta matèria és per
a nosaltres important que molt aviat, la conselleria la té molt
avançada, molt aviat es pugui aprovar la llei de biodiversitat,
que ha de ser un instrument bàsic per actuar en aquestes
matèries. Ahir ho deia, hem passat del que és la protecció, que
encara no hem acabat, ja a parlar de conservació i gestió
d’aquests espais naturals; hem passat a una segona fase i per
tant crec que tots els que conformam el pacte de progrés, totes
les forces polítiques és una idea que tenim molt clara, una idea
que l’hem anada empenyent de forma important i, efectivament,
Sr. Buades, enguany hem augmentat el pressupost. Jo no sé si
bastarà o no, però sí que és ver que els augmentam de forma
important, i si ens queda algun projecte fora d’aquest
pressupost que tenim, doncs ja mirarem, amb la conselleria, a
veure com li podem donar una mà i podem impulsar aquests
projectes. Però crec que hi ha hagut un avanç bastant
important.

De totes formes, en relació a allò dels consells, he de dir que
crec que aquest govern, Sr. Buades, ha fet un esforç
importantíssim per donar suport, per donar el paper que pertoca
als consells insulars. Ja ho he dit a l’altra intervenció, vull
recordar que en la transferència de benestar social, el que
normalment es gastava a Eivissa el cost efectiu eren 200 milions
de pessetes i a Formentera 0, i a Formentera ni un duro; i en
aquests moments xerram de cost efectiu més 400 milions més,
més un edifici d’una residència d’assistits de noranta places a
Eivissa i una altra infraestructura a Formentera; per tant,
qualque cosa canviam respecte del que hi havia anteriorment.
Estam xerrant de 211 milions de pessetes de cost efectiu a parlar
d’altres qüestions que crec que són bastant importants.

També crec que hi ha hagut un esforç, encara que sé que
mai no basta, i que també coincidesc amb vostè que a Eivissa
en segons quines coses duia un retard molt important, però hi
ha hagut un esforç en matèria d’educació; el conseller
d’Educació, en instituts i escoles, ha estat parlant amb els
ajuntaments i es duen ja a terme tota una sèrie de projectes, fins
al punt que en algun projecte, si no ho record malament, fins i
tot es va haver de conveniar amb el consell insular perquè
algun ajuntament no ho volia tirar endavant; i aquest govern i
el consell insular han fet els possibles perquè hi hagués
aquestes millores. Per tant, crec que aquest govern no té,
precisament, una vocació de voler ser un govern centralista,
quan xerram tant en carreteres com en benestar social respecte
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del que són les millores, precisament, per compensar totes les
deficiències històriques que hi havia. I jo crec que s’ha fet una
bona feina, no es pot xerrar d’un govern centralista quan és
l’únic govern que ha aprovat un sistema de finançament
definitiu per als consells insulars; quan és el Govern que ha
impulsat la Llei de consells insulars; quan és el Govern que ha
posat 7.000 milions de pessetes damunt la taula per millorar les
competències que venien exercint els consells insulars; no es
pot tractar aquest Govern de la comunitat autònoma de
centralista, perquè, si no, quin adjectiu li donaran els altres
governs? Jo no sé quin nom els haurà de dir, els haurà de dir
uns noms molt lletjos, i per tant crec que vostè hauria
d’entendre, i crec que ho entén, que realment hem fet un esforç
important.

Al Sr. Sampol dir-li que he escoltat amb molta d’atenció les
seves propostes. Dir que totalment d’acord amb això de
l’economia productiva, que algunes d’elles crec que,
efectivament, és a dir, el concert econòmic és en aquests
moments, pel que coneixem a nivell d’Estat, és el model de
finançament òptim, perquè és el millor i per tant crec que a
mesura que vagi avançant, i així em pareix que ho tenen acordat
els grups parlamentaris aquí, de la feina que tenen a qualque
comissió, el normal seria avançar cap a aquesta línia. Hi ha
altres temes que en aquests moments no estan dins el pacte,
estam totalment disposats i oberts sempre a parlar i a considerar
totes les seves propostes. De totes formes, em pareix que hi ha
algunes propostes que, atesa la situació, ja no xerr de les més
dures, entre cometes, sinó algunes de les més senzilles que crec
que serà molt difícil que puguin avançar, atesa la situació que
en aquests moments tenim. Jo veig amb molta preocupació que
organismes i instruments que ja tenim creats en aquests
moments, com són les conferències sectorials, com és el debat
en el Senat, com són tots aquests temes, veig amb molta de
preocupació que qüestions tan senzilles i tan necessàries per
a les comunitats autònomes no funcionin. Per tant, això vol dir
que hi ha una certa voluntat de no fer funcionar aquest tipus de
qüestions, perquè a la vegada no es creu en aquesta
descentralització i en l’Estat de les autonomies.

I em preocupa, i ho vaig dir ja l’altre dia, tot aquest concepte
de patriotismo constitucional, sobretot en el sentit que no
s’empri amb aquella idea d’interpretar la Constitució d’una certa
manera i sobretot d’enfrontar-la, per dir-ho de qualque manera,
a les autonomies. Jo crec en la Constitució, com no pot ser
d’altra manera, però em dóna la impressió, pels missatges que
ens arriben, que més que una defensa clara de la Constitució és
un posar fre una altra vegada al que ha de ser construir aquest
desenvolupament autonòmic, que tant ens ha costat a tots i
que ara seria l’hora en moltes de qüestions de rematar-lo i per
tant de donar-li agilitat.

I quant al Sr. Crespí dir que jo també coincidesc per complet
en què, efectivament ens trobam en una situació que jo crec
que tots, per tant tots els grups d’aquesta cambra, haurien de
fer un esforç molt important per intentar que una llei tan
important com el règim especial sortís i no estàs dormida al
Butlletí Oficial de l’Estat, la veritat és que fins ara els resultats
han estat molt pobres.

I jo, ja per acabar, agrair-los a tots les seves aportacions.
Com deia ahir, crec que aquest govern dóna resposta a allò que
li demana la ciutadania i que, a més, aquest govern dóna
aquestes respostes des del bon vent que li dóna que la
ciutadania sigui totalment favorable als grans objectius del
pacte que vàrem fer en el seu moment; els grans objectius que
no signifiquen res més que fer que aquest país tengui més
autoestima, que aquest país jugui el seu paper a nivell
d’Espanya, a nivell d’Europa i a nivell del món, que aquest país
sigui sostenible a nivell mediambiental i a nivell social i que, per
tant, sigui un país on hi càpiga tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Se suspèn la
sessió durant un termini de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió. Té la
paraula el Sr. José María González Ortea, portaveu del Grup
Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Vamos
a ver si empezamos el debate, Sr. Presidente del Gobierno,
vamos a ver si empezamos el debate si ha acabado ya el
consejo de gobierno, ha acabado usted de debatir con sus
consellers sobre lo que hacen en sus propias consellerías y
vamos a ver si empezamos el debate usted y yo, la oposición y
el Gobierno, que es lo que toca. Me decía un diputado, me
preguntaba esta mañana, ¿a qué discurso vas a contestar José
María? Y yo le dije, hombre, a cuál voy a contestar, al del
director del circo; no voy a contestar a los saltimbanquis, no
voy a contestar a los equilibristas, no voy a contestar a los
payasos, ...

(Aplaudiments)

... no voy a contestar a los subalternos, por bien que lo
quieran hacer; voy a contestar al director del circo, dicho todo
esto sin ánimo ninguno de ofensa. A mi me dio la metáfora el
Sr. Sampol, que dice que este gobierno ha hecho cosas
espectaculares, y hablando de espectáculo se me ocurrió lo del
circo. Vamos a empezar.

Decía el Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar, hace
unos días que, tras los últimos acontecimientos internacionales
se va a producir en nuestro mundo un cambio o unos cambios
sólo comparables, probablemente, a los que se produjeron
después de la Segunda Guerra Mundial. I no puedo iniciar hoy
este debate sin pensar en qué nos van a afectar a nosotros, en
qué van o pueden afectar esos cambios que se están
produciendo y se van a producir en el mundo, en qué nos van
a afectar en esta comunidad. Y la primera reflexión que debo
hacer es que los tiempos difíciles requieren gobiernos fuertes
y el suyo no lo es, Sr. Antich, el suyo no es un gobierno fuerte.
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El Gobierno de Baleares nace de un acuerdo de partidos
minoritarios todos, cuyo único denominador común es apear
del gobierno, desalojar al Partido Popular. Las diferencias
ideológicas y programáticas de unos y otros son manifiestas y
les obligan a elaborar un documento, el programa del pacto,
hecho aprisa y corriendo, en unos días, y en el que no queda
más remedio que acumular toda una serie de generalidades; ya
concretaremos, piensan más adelante, pero el problema es que
a la hora de tomar decisiones hay que tomar decisiones
concretas, y ahí empiezan los líos. Ese es el problema de
gobernar con siete programas distintos que se han tratado de
unificar en unos días y que han obligado al Gobierno a repartir,
además, por si fuera poco, las consellerias entre los diversos
participantes. Cada una tiene su parte y además sin relación de
unas con otras, funcionan por compartimentos estancos.

En Obras Públicas se elaboran proyectos que chocan
manifiestamente con Medio Ambiente; los de Medio Ambiente
tropiezan con los de Turismo; en Acción Social se vive de
espaldas a Sanidad, es algo que sabemos todos; y en Sanidad
de espaldas a Agricultura; por cierto que echado de menos al
conseller  durante todo el día. Es un gobierno sin cohesión,
desmembrado, incomunicado; es evidente que los grandes
proyectos capaces de hacer avanzar una sociedad de verdad no
los puede hacer en semejantes condiciones un gobierno. Y
debe uno preguntarse si efectivamente ese es el gobierno que
necesitamos en estos momentos y para el futuro.

Claro, decía Napoleón que cuando se hacen tonterías éstas
al menos deben dar buenos resultados, pero desgraciadamente
para nosotros eso tampoco ha sucedido aquí, basta oír su
discurso de ayer para darse cuenta. ¿En qué hemos mejorado en
estos dos años y medio de gobierno de usted, Sr. Antich?
Poner como ejemplo de lo hecho el escaso número de viviendas
subvencionadas, muy inferior a las necesarias, los puntos
negros eliminados en nuestras carreteras, cuando es terrible y
público y notorio el incremento de accidentes y de muertos que
hay cada año en estas carreteras, fundamentalmente desde que
están ustedes.

(Remor de veus)

La lucha contra la siniestralidad laboral, nos pone usted de
ejemplo la lucha contra la siniestralidad laboral, luego hablaré
un poco más y le daré algún dato. Ah, se ha multiplicado la
siniestralidad laboral hasta límites intolerables, a pesar de los
planes de choque, tantos planes de choque hacen ustedes que
se estrellan, Sr. Antich.

Y en cuanto a las reiteradas promesas de futuro, decir cosas
como es que se quitará la central de San Juan de Dios del Coll
den Rebassa, cuando le quieren meter un gasoducto por el
mismo sitio donde hablan de quitar la central; prometer
reducciones fiscales a los propietarios de fincas situadas en
áreas naturales. ¿Saben cuánto queda, de acuerdo con la
memoria de su presupuesto? El Sr. Mesquida lo debe saber,
¿sabe a cuánto toca a cada propietario, según lo que ustedes
dicen? A 2.700 pesetas, 2.700 pesetazas le tocan a cada
propietario de acuerdo con la reducción que ustedes proponen.

Y lo de proponer listas electorales paritarias, eso ya es de
nota. Y ¿por qué no cambia usted a su gobierno? Tiene tres
conselleres nada más de catorce miembros, ¿por qué no pone
usted siete y siete, por qué no empieza por ahí? Pero estamos
acostumbrados a sus promesas vacías, que son muchas, y a su
demagogia un poco barata, Sr. Antich.

Empezamos a hablar de promesas importantes: la ecotasa es
probablemente la primera y la más conocida. Su gestación se
convirtió en un calvario para todos ustedes que apoyan al
Gobierno, cada partido pensaba una cosa y finalmente el
proyecto de ley que vino al Parlamento y la ley que se aprobó
de la ecotasa, del impuesto turístico, llamémoslo por su nombre,
fue una caricatura de lo que ustedes proponían. El impuesto no
tenía que afectar a la población residente, se iba a cobrar a los
turistas nada más, se destinaría a la mejora del medio ambiente,
todo eso eran las promesas. Acabó siendo un impuesto que si
alguna vez llega a cobrarse, que no lo sabemos, será
exclusivamente a los hoteleros. Afectará a los residentes, ya lo
creo; dañará a los trabajadores del sector, al pequeño comercio
turístico, a los bares, a los restaurantes, a los souvenirs; y no
se sabe cuál será su destino. Porque, entre otras cosas, caben
compra de fincas, actuaciones sobre temas culturales,
patrimoniales, obras de cualquier tipo en zonas turísticas,
actuaciones sobre la agricultura, un montón de cosas. ¿Cuál es
el destino final de la ecotasa si un día llega a cobrarse?

Y por si fuera poco su elaboración y sobre todo la
publicidad que se dio, incluyendo encuestas chapuceras,
páginas en los diarios, anuncios en radio y televisión, que
costaron cientos de millones de pesetas; ahora resulta que la
ley es de dudosa constitucionalidad. Y además el Gobierno de
la comunidad anuncia a los hoteleros que la va a suspender y
a los sindicatos que no, que la va a mantener; y aquí en la
cámara, ni fu ni fa, algún día se aplicará. ¿Qué va a hacer usted,
Sr. Antich, con la ecotasa? Ya se lo preguntaba algún otro
interviniente.

En cuestiones medioambientales, la actuación estelar fue la
creación de parques naturales, nuevo calvario. Ni los partidos
del pacto, ni los sectores afectados están de acuerdo, pero se
zanja la cuestión prometiendo una ley de biodiversidad propia,
por cierto ayer habló de que estaba en elaboración, está
elaborada, se ha elaborado un borrador, yo lo tengo si quiere se
lo doy. Pero claro nadie está de acuerdo con el, tiene disparates
clamorosos, meten en un mismo saco todo tipo de suelo, afirma
la necesidad de proteger e inventariar una cosa que llama el
paisaje y que incluyen en su definición la sala comedor de una
casa, los dormitorios, esta cámara, esto es un paisaje de
acuerdo con la definición, si quiere se la leo está ahí y además,
entre otras lindezas, dice que el propietario de una finca que
quiere hacer una torrada o una merienda al aire libre en su
casa, en una finca, en cualquier clase de suelo rústico, tiene que
pedir permiso a la Conselleria de Medio Ambiente, con 30 días
de antelación, por lo menos, tiene que pedir permiso para hacer
una torrada en su casa al aire libre. Resulta inconcebible un
proyecto de ley que pueda decir mayores majaderías,
naturalmente ese borrador está retirado de la circulación de
momento, pero la Consellera de Medio Ambiente cuya falta de
sentido común ha quedado tan en evidencia sigue en el Govern
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empeñada en gestionar las propiedades privadas de los demás
claro, mientras que las fincas públicas compradas y anunciadas
a bombo y platillo, ni se hace nada, ni se facilita el uso y
disfrute de la gente común. Ahora la última en este tema, se
meten en los presupuestos del 2002, que acaban de entrar en el
Parlamento, una tasa de más de 97.000 pesetas por reportajes
fotográficos en espacios públicos, otra insensatez de un
Gobierno que está pagado, lógicamente, y que paga a revistas
y periódicos extranjeros para que reproduzcan las bellezas de
estas Islas y así conseguir un mejor turismo.

Hablamos de la legislación de comercio, aquí la
irresponsabilidad llega a límites increíbles. Se elabora un
proyecto de ley, una ley que luego se aprueba aquí,
manipulando miserablemente a los pequeños comerciantes,
haciéndoles creer que se tienen competencias para legislar, al
margen de lo dispuesto por las Cortes españolas, conforme a lo
que establece la Constitución y durante un par de meses se
acuden a cenas de homenajes, se hacen grandiosos discursos
sobre el apoyo del Gobierno de progreso al pequeño
comerciante local. Claro cuando el Estado la recurre, como es su
obligación, se hecha la culpa al PP y a otra cosa, con esa
irresponsabilidad uno se explica que tengamos el 30%, decía
usted ayer, de todas las leyes recurridas, ¿cómo es posible? Por
encima de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha,
de Asturias, de tantas comunidades que hay en España, que
son de signo distinto al Partido Popular y aquí resulta que hay
un 30%, ¿eso qué demuestra? Una sola cosa, Sr. Antich,
incompetencia, ineptitud.

(Aplaudiments)

Otra bandera de principio del pacto, el urbanismo y la
ordenación del territorio, la izquierda acabaría con las grúas,
también lo recordaba hoy el Sr. Buades, dos años y pico
después es obvio que no han acabado con las grúas, pero
desde luego se ha acabado con la paciencia de los ciudadanos.
Nos han dictado varias moratorias inconexas y hemos asistido
a una carrera por ver, quien de entre todos los partidos del
pacto aparecía en los ojos de la opinión pública como el más
proteccionista, como dice usted, lo importante es ser
proteccionista, lo de menos es como, el fin justifica los medios,
pero hay que ser proteccionista y por lo visto más que los
demás. Pero nadie ha dado un paso en el sentido de elaborar
normas claras, sencillas, comprensibles, todo es difícil de
entender, incluso por los técnicos urbanistas, no entienden que
han hecho ustedes y sobretodo todo es pasajero, ni siquiera
sabemos que si lo que se regula hoy sirve para hoy, porque
resulta que pasado mañana se vuelve a regular otra cosa con
carácter retroactivo, así que lo que hacemos hoy, de acuerdo
con la normativa de hoy, a lo mejor la semana que viene ya no
nos sirve. El resultado es que da la sensación de que se sigue
construyendo, que sigue habiendo el mismo número de grúas,
solo que ahora no lo puede hacer todo el mundo, de acuerdo
con unas reglas iguales, ahora hay que ser de los enterados, de
los listillos, de los espabilados, hay que ser, como usted
presumía alguna vez, Sr. Antich en esta tribuna, que usted era
el Presidente del Gobierno, porque era molt més viu que altres
y afectivamente me parece que para construir ahora, también

eso es muy importante, para la política urbanística hay que ser
més viu que els altres.

Hay una modificación de las Directrices de Ordenación del
Territorio, presentada y paralizada, también en este caso, cada
día sale alguno de los representantes del Gobierno, de los
consells insulares diciendo algo diferente, un día se hace la
modificación antes del plan territorial, otro día el plan territorial
antes de la modificación. Las consecuencias para la seguridad
jurídica de la comunidad y para la dinamización de la vida
empresarial de esta comunidad son demoledoras, mire el índice
de confianza empresarial, a usted que le gustan tanto los
números, se lo voy a decir, es un índice de confianza
empresarial que en octubre del año 99, ustedes acababan de
llegar, estaba en 41 puntos, en octubre del año pasado estaba
en -10, había bajado 51 puntos, eso es una caída en picado, no
quiero no pensar, no lo se porque no me ha llegado el dato,
como está ahora ese índice de confianza, pero debe ser terrible,
Sr. Antich, no se fían de usted, nadie se fía de usted Sr. Antich.
Dice usted constantemente que uno de los ejes fundamentales
de su política es dar seguridad a los ciudadanos, tiene un largo
camino por recorrer el Sr. Antich en materia de seguridad.

¿Qué me dice del contencioso abierto con el mundo rural y
la propiedad agraria? Pese a sueldos y subvenciones pagados
a algunos sindicalistas amarillos, ha costado la destitución de
un conseller, después de una tremenda manifestación, ha
mejorado el talante, eso nadie lo discute, del nuevo Conseller
de Agricultura, pero su Gobierno Sr. Antich, sigue sin dedicar
suficientes esfuerzos, ni recursos al campo y los que llegan, los
que conceden, llegan tan tarde a los payeses que ya no les
sirve. No se han acabado de pagar aún las ayudas de la sequía
del año pasado, este año no las hay, o no se sabe si las habrá
y estamos en noviembre con una sequía galopante y solo se
oye hablar a la gente del campo de atrasos, insuficiencias y
desiformación a lo que se refiere a todo tipo de ayudas,
cereales, transporte de piensos para el ganado, las almendras,
etcétera. Un día se dice que se creará una central lechera y al
día siguiente que una central de recogida, para la semana
siguiente volver a la central lechera y luego a la de recogida, de
momento no se ha creado nada, mientras tanto en las isla
mayor, en Mallorca tenemos ya solo 70 explotaciones lecheras,
la mitad de las que recibió usted en el año 99. También decían
que iban a crear cooperativas para servir combustible para la
maquinaria agrícola, el voluntarioso Sr. Vicepresidente del
Gobierno se ponía al frente del asunto, no se supo más de ellas,
tal vez en una próxima rueda de prensa sabremos que se van a
crear. ¿Qué pasa con la creación de un banco de tierras? Y lo
peor es que visto el presupuesto de agricultura del año que
viene, hay poco margen para la esperanza. A usted Sr. Antich
le gustaba mucho decir que en materia agrícola lo importante
era fets i poques paraules y la verdad es que hemos tenido
moltes paraules i pocs fets. 

¿Qué decir del mundo del turismo? Los enfrentamientos con
el sector son antológicos, en el año 99 le decía usted al Sr.
Matas, reprochándole en un debate primero del estado de la
comunidad sus discusiones con el sector turístico y le decía a
mi no me va a pasar lo mismo que a usted Sr. Matas, yo no
discutiré así con el sector turístico, efectivamente lo suyo ha
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sido distinto, no ha tenido nada que ver efectivamente. Un
ejemplo de lo que no puede permitirse un Gobierno, con un
sector que trabaja y genera puestos de trabajo, que genera
riqueza y que pagan sus impuestos, no puede aceptarse una
actitud de soberbia y menos aún en una comunidad en la se
vive del turismo y el turismo es fundamental, con las cosas del
comer no se juega Sr. Antich. Menos mal que se han pasado
diciéndonos, desde esos bancos de la izquierda, que nuestro
modelo turístico era malo, ustedes han sido incapaces de
cambiarlo en estos dos años y medio, afortunadamente, porque
nuestros son los Planes de Ordenación Turística, los POT,
nuestra es la Ley general de turismo, nuestros son los planes
de embellecimiento, nuestros los de desestacionalización,
nuestros los planes de calidad y nuestros los de
esponjamiento, nuestros también los principios insp iradores de
la promoción del sector, que han resistido incluso sus
despropósitos. Entre tanto en su balance de legislatura llevan
ustedes el aumento de la estacionalidad, la paralización del
esponjamiento, la disminución del gasto por turista, la denuncia
del sector sobre gastos injustificados y agujeros financieros en
Ibatur, las campañas de choque también en agosto a la
desesperada para tratar de paliar la nefasta imagen ofrecida
durante el resto del año, los constantes cambios de los
responsables en la Conselleria de Turismo, ante un clima de
desánimo generalizado, la acumulación de gastos y más gastos
en estudios a amigos y conocidos, quitándolos inclusos a los
que los venían realizandolo año tras año y la contratación de
bufetes de postín y de carísimos asesores de la península, cuyo
rendimiento resulta hasta ahora desconocido.

No podemos confiar en que ese repentino interés que usted
demuestra ahora por la opinión del empresariado de las Islas, al
cual reiteradamente su Gobierno ha engañado, despreciado e
incluso insultado, por parte de algunos miembros de su
Gobierno, así ha sucedido con propietarios agrícolas,
promotores, constructores, transportistas o comerciantes.
Todos los analistas políticos hace tiempo que anuncian que
está usted en medio de una operación de imagen, destinado a
presentarle en las próximas elecciones como el hombre
providencial, que representa los mejores valores de la izquierda
moderada, de la progresía dialogante y eficaz, es decir,
exactamente lo contario de lo que hasta ahora ha venido usted
demostrando, es esa la razón de todas las reuniones en su
despacho, foto incluida por supuesto, con sectores sociales,
los cónsules hoy, mañana los jueces y fiscales, pasado los
comerciantes, los hoteleros o los sindicatos. Ojalá me
equivoque y que todo eso sea algo más que imagen y que dé
usted un giro a su actitud, con quienes forman una parte
esencial para el impulso del bienestar de nuestra gente.

Y entramos en el victimismo, llevamos dos años largos en
lo que todo lo que no resuelve es por culpa del Gobierno de
España. El mensaje a los medios de comunicación a los
ciudadanos es machacón y es siempre el mismo, esto no está
resuelto porque el Gobierno de Madrid no quiere, así pasa con
las carreteras, con el agua, energía, transporte, sanidad,
formación, turismo con el medio ambiente, ¿quiere decirme para
que están ustedes si todas esas cosas las debe resolver
Madrid? La tremenda huelga del transporte, sufrida meses atrás
es un buen ejemplo, ustedes tienen todas las competencias en

la materia y ustedes debieron primero de todo haber tratado de
evitar la huelga, de resultados nefastos y luego actuar
consiguiendo que se cumplieran los servicios mínimos que
ustedes mismos dictaron, ignoraron las ofertas de colaboración
de la Delegación del Gobierno, pero claro una vez desbordados
no tuvieron el menor empacho en echarle todas las culpas,
Madrid lo tenía que haber solucionado. Lo mismo sucede con
los problemas del transporte aéreo, Madrid y solo Madrid es
quien debe resolver la papeleta, ¿recuerda usted cuando el
Gobierno anterior al suyo tuvo que afrontar una crisis parecida?
Tal vez no se acuerda, pero yo sí, nadie hablaba de Madrid y
sobretodo desde su partido, se exigía al Gobierno balear que
buscase soluciones y lo hicimos, era nuestra obligación y
cumplimos con ella, aplíquese la lección. Parece no servir de
nada que se haya dado un paso de gigante en la financiación
de la comunidad autónoma y que por fin después de 14 años de
padecer el desprecio de los gobiernos de Felipe González, los
de Aznar hayan dado un vuelco total a la situación, si ya en el
96 se consiguieron 40.000 millones de pesetas más para el
quinquenio hasta el 2001, ahora el aumento supera los 130.000
millones de pesetas, si contamos un período similar, son como
13 ecotasas.

 ¿Qué harán con ese dinero Sr. Antich? Se ha parado a
pensar que desde que usted gobierna ha dispuesto de casi
400.000 millones de pesetas, 400.000 millones de pesetas para
emplear en bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de
los ciudadanos, ¿en qué se le han ido Sr. Antich? Usted no es
el gobernador civil de Baleares, Sr. Antich, usted es el
Presidente de la comunidad autónoma, usted tiene
competencias y dinero para desarrollar esas competencias,
usted tiene la facultad de formar un Gobierno con las personas
que crea más preparadas, usted cobra impuestos a los
ciudadanos, usted elabora cada año un presupuesto en el que
decide lo que quiere hacer y qué, cómo y cuánto quiere gastar
en cada cosa, usted puede remitir proyectos de ley al
Parlamento, en los que se refleje su voluntad de atender a las
necesidades de la población de las Islas. Al Gobierno de
España se le puede y se le debe exigir cosas, pero de ningún
modo usted se puede cruzar de brazos y esperar que las
soluciones a los problemas vengan de fuera, su victimismo
resulta ya patético, si no sabe como hacerlo dejenos a
nosotros. Verá como arreglamos lo del transporte aéreo y todo
lo demás

(Rialles)

Hablaremos de otros campos, hemos citado el mascarón de
proa, los florones de este Gobierno, entraremos en otras política
muy interesantes para ver que han hecho, hagamos un examen.
Carreteras, en esta comunidad hay un déficit crónico de
inversiones en carreteras, tanto en construcción de nuevos ejes
viarios básicos, como en conservación y mantenimiento,
disponen ustedes por primera vez en la historia de esta
comunidad de 58.000 millones de pesetas procedentes del
Estado para gastar y se empeñan en desperdiciarlos, ¿es que
desde su coche oficial no ve usted Sr. Antich las interminables
colas de conductores desesperados en carreteras como la de
Inca-Alcúdia o la de Manacor? ¿No se entera que año tras año
vamos superando la tremenda lista de accidentes de tráfico y de
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víctimas? ¿Qué espera para volcarse a buscar soluciones? ¿Qué
tiene que pasar Sr. Presidente, para que ponga a trabajar a su
Gobierno, se deje de rosarios de rotondas y de monsergas de
t ráfico calmado y construya carreteras modernas, que aseguren
la fluidez del tráfico y la seguridad de los conductores?
Constrúyalas, no hable de ellas. Nosotros proponemos la
prolongación de la autopista del Arenal hasta Manacor, la de
Inca hasta Alcúdia y la de Palma Nova hasta Peguera, así como
la construcción del segundo cinturón de Palma, la variante de
Ferreries, el acondicionamiento de Mahón a Ciudadela, el
segundo cinturón de Ibiza, así como la carretera de San José a
San Antonio y la nueva carretera de Ibiza al aeropuerto, estos
son los ejes básicos, entre la financiación de Madrid y la que
podemos dedicar de los presupuestos de la comunidad,
podemos conseguirlo en poco tiempo, desde luego un
Gobierno del Partido Popular ya las tendría en marcha.

Otra materia en que su Gobierno ha encontrado una
oportunidad irrepetible es la del agua, el Ministro de Medio
Ambiente es un mallorquín dispuesto a reparar, de una vez por
todas, las carencias de abastecimiento de aguas de las Islas, si
usted quiere, tendremos además de la obra importante de
aprovechamiento de la fuente de La Costera, que gracias a Dios
está declarada de interés general y ha podido empezar el
Ministerio, un conjunto de desaladoras que aseguren en cada
una de las Islas y en cada área de consumo de ellas, unos
caudales suficientes y de gran calidad, el Gobierno central las
costea en su totalidad, ello lleva consigo en primer lugar
asegurar también los caudales necesarios para el sector agrario,
en segundo lugar permite recargar los acuíferos y evitar la
salinización de los pozos y finalmente sirve para liberar
recursos propios de la comunidad, para otros menesteres
igualmente muy importantes, como la limpieza de los cauces de
torrentes y la depuración, nada de todo ello se hace
suficientemente. Las desaladoras no son necesarias, a juicio de
los altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, prefieren
mirar al cielo y esperar que llueva. 

Para limpieza y adecuación de cauces no hay suficiente
dinero, así que una lluvia de otoño provoca inmediatamente
una inundación con resultados catastróficos para los campos
próximos, en cuanto a la depuración no se ha avanzado nada
por lo hecho con los Gobiernos populares, que construyeron
una gran cantidad de estaciones de tratamiento de aguas, el
paso siguiente era completar la red, mejorar su mantenimiento
y continuar con la depuración terciaria, de forma que el agua
resultante pudiera usarse, como decía antes para la agricultura
y para la recarga de las reservas subterráneas. Para este último
proceso se cuenta también con fondos del Estado, de Madrid,
12.000 millones, ya se lo dije el año pasado, no se utilizan no se
ha mandado un solo proyecto, no se ha gastado una peseta,
12.000 millones para regadíos con aguas depuradas. En materia
de depuración se ha retrocedido y cualquiera puede
comprobarlo, basta pasearse por las Islas para que los malos
olores de las depuradoras den un idea de su estado de
conservación, ni siquiera eso se cuida. Efectivamente nosotros
construiríamos las depuradoras de Andratx, Alcúdia, Ciudadela
y Santa Eulàlia, haríamos depuración terciaria y
aprovechamiento para cultivos en campos de su comarca en
Santa Eulàlia y Ciutadella para empezar, entre lo que Madrid

nos ofrece y lo que podemos poner nosotros, que tenemos que
poder podríamos tener en marcha unas obras que acabaran de
una vez por todas con las restricciones de agua que cada
verano se suceden en los pueblos de las Islas.

En cuanto a vivienda, como el propio Gobierno reconoce en
una de esas encuestas hechas por la fontanería del Consulado
del Mar, más o menos manipuladas, es un problema capital en
esta comunidad, precio del metro cuadrado de la edificación en
Baleares de los más caros de España, pero el resultado es que
por más planes que se nos anuncian y se nos anuncian
muchos, no se hacen más viviendas de protección oficial Sr.
Presidente, baratas y no se hacen más que las que pusimos en
marcha en Gobiernos anteriores populares, eso sí algunas más
que interesan a ciertos ayuntamientos que hacen de
promotores para fomentar el clientalismo electoral, se sigue sin
entender la rehabilitación, la rehabilitación precisa de un
mecanismo que no solo consiste en ayudar a quien rehabilita
su casa, consiste en ayudas a quien quiere comprar una casa,
un piso rehabilitado, porque eso pone en marcha y dispara a
los promotores privados en materia de rehabilitación, eso es el
avance en rehabilitación, siguen sin enterarse. Las viviendas de
alquiler que usted anuncia son una anécdota sobre las
necesarias, nosotros proponemos que se pongan en marcha
que vayan desde la decidida actuación en la construcción de
viviendas de protección oficial baratas, abaratando la
repercusión del precio del suelo y empleando en eso todos los
recursos que sean necesarios, ahora tienen ustedes más dinero
y una gran financiación, empleenlo, la promoción de viviendas
en régimen de alquiler y la actuación sobretodo decidida en
rehabilitación en gran escala. En este momento además se
anuncia que el Plan nacional de vivienda, que Madrid financia,
ustedes no suelen recodarlo, va a flexibilizarse y permitir
políticas más imaginativas, pónganse a trabajar, nosotros ya
hubiéramos empezado.

Otro de los temas del Gobierno son los transportes y
comprendo que el discurso se hace reiterativo, pero una vez
más debo señalar que tampoco aquí se ha avanzado y
nuevamente pongo por testigo al ciudadano, dos años y pico
después de tanto anuncio y tanta declaración y tanta rueda de
prensa a favor del transporte colectivo, lo único que se ha
hecho es terminar las obras que empezó el gobierno anterior del
tren entre Inca y Sa Pobla y la estación de autobuses de Palma
y lo que ya es para nota es lo de la manifestación, organizada
por ustedes, para pedirse a si mismos lo de hacer un tren a la
zona del Llevant, el Sr. Antich, con corbata y, naturalmente,
americana se presenta en el coche oficial en el golf de Pula y allí
se quita la corbata y la americana y se pone una camiseta y se
va a la manifestación con la gente de a pie, a pedirse a si mismo
hacer un tren, prolongar el tren; no se ha hecho un solo
kilómetro de vía y resulta que montan esa manifestación porqué
al final lo que quieren y lo que dicen es que eso: ¿quien lo tiene
que pagar? Naturalmente Madrid. Y a pesar de todo yo les
acompañé a Madrid para pedir dinero para los trenes y el
ministro Sr. Cascos se ha ofrecido se ha ofrecido a dárselo.
Espero que no sean tan torpes como para perder esta
oportunidad, yo estaba de testigo. A mi juicio es urgente llevar
el tren hasta Alcúdia, llevan dos años y medio haciendo un
estudio de viabilidad de Sa Pobla- Alcúdia, todavía no han
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acabado el estudio de viabilidad, acabar el tren que comunique
el eje fundamental de la Bahía de Alcúdia y la Bahía de Palma,
hay que acabar lo de Manacor, hay que hacer un transporte
integrado de autobuses en Mallorca, Menorca e Ibiza y el
estado ofrece dinero, no lo desaproveche.

Paso un poco por alto la cuestión energética, me temo que
aquí van a encallar también, ustedes están empecinados en una
única solución, cara y de discutible seguridad y eso me temo
que no augura una solución rápida y buena, paso también por
alto su inactividad total en un Gobierno verde, que por cierto
llamó la atención y mucho en el Ministerio de Economía, en la
Secretaria de Estado de Energía, lo poco que un Gobierno que
incluye verdes incluye a renovables, lo poco, prácticamente
nada. Pero no me quiero limitar un poco a infraestructuras y
paso un poco este tema porque el tiempo se acaba.

En temas sociales, que deberían de ser unos temas que un
Gobierno de izquierdas podría lucir, como algo de gran
realización y que usted ayer dándonos toda una serie de
números pretendió hacerlo, tampoco han avanzado ustedes. En
sanidad nos anuncian convenios para hacer centros de salud
25 o 26, porqué según la zona del discurso en una dice 25 y en
otra dice 26. Mire esos son convenios, pero centros de salud
hechos 3 y por cierto dos iniciados por el Partido Popular y ¿en
qué se ha avanzado en materia sanitaria? Por cierto no le
informan a usted, la Consellera de Sanidad no se lo ha contado,
el Hospital de Inca, el proyecto lo tienen en un cajón en la
Conselleria de Sanidad y en Madrid solo están esperando que
les den el visto bueno, están esperando por ustedes, ¿qué
hacen? Como siempre estar absolutamente parados. Nos
preocupan enormemente los problemas que puedan derivarse
del traspaso del Insalud, están también esperando que Madrid
les haga cosas, solo Madrid tiene que hacerles cosas y Madrid
les hace el Palma II, el Hospital de Menorca en Mahón, les va
a remodelar por completo el de Son Dureta y el de Ca’n Misses
en Ibiza...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea vagi acabant. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

 Sí, Sr. Presidente, enseguida acabo.

En cuanto a la tercera edad, ese es otro tema en el que me
gustaría señalar su poca, escasísima actividad. Ustedes hablan
de planes, planes muchos, pero hechos pocos. Hasta ahora
solo se ha hecho la residencia de Felanitx, una residencia por el
Gobierno Matas y pagada por el Gobierno Aznar y resulta que
ustedes tienen funcionando el 30%, ni siquiera la tienen en
completo funcionamiento, faltan 600 plazas de asistidos y
ustedes tampoco ofrecen soluciones. El Plan estratégico para
la tercera edad, un más que anunciaron ustedes, de momento
no se ha traducido en ninguna realización, no hay Sr. Antich,
ningún avance perceptible, pese a sus números inflados, ni en
materia de juventud, hay algunas cosas de deportes, el torneo
de ajedrez que hace un hotelero particular menorquín y que ya
me dirán en qué participan ustedes o el Triathlon de Ibiza, que

por cierto fue bastante escandaloso, supuso un viaje carísimo
a Canadá de un montón de gente, ¿eso es todo lo que hacen
ustedes para la juventud y el deporte? 

¿Qué han hecho en drogodependencias? Quedaron en
mandar una ley, hace dos años que está pendiente esa ley, no
la han mandado. ¿Qué han hecho en el asunto del maltrato a la
mujer? ¿Quiere que le lea también las propuestas de resolución
aprobadas por unanimidad de la cámara en el año 99 y el 2000?
Volveremos a poner otra en el 2001, con muy escaso éxito, pero
la aprobarán por unanimidad. Mire, Sr. Antich, le voy a decir ni
siquiera han sido ustedes capaces de adaptar todas las
consellerias a la Ley de barreras arquitectónicas, ni siquiera han
sido capaces de eso, resulta patético tener que decirselo,
cuando además han creado para satisfacer a los comunistas,
han creado una Conselleria de Bienestar Social, con sus
direcciones generales, sus altos cargos y que se niegan a
cerrar, a pesar de los traspasos a los consells insulares.

Educación, yo tengo poco tiempo, pero el año pasado me
dijo usted, no me habla de educación, le hablaré de educación.
Solo dos notas, luego si tengo tiempo hablaré más, libertad de
elección de centro, cada vez se retrocede más, todo son centros
públicos, ¿qué pasa que hace la gente? Cambiar su domicilio
para poder elegir el centro que quieren los padres y a pesar de
todo este año y cada año avanzamos en sentido negativo, cada
año hay más padres que no consiguen llevar a sus hijos al
centro. En esto también hay una cierta picaresca, en esto
también lo importante es ser molt viu, porque para este
Gobierno lo importante es ser molt viu.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea acabi. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

 Acabo Sr. Presidente. Por cierto lo de que van a dar 200
millones ahora para la enseñanza de 0-3 años, es de risa, harán
convenios con los ayuntamientos, solo el de Palma dedica 500,
no hagan ustedes el ridículo después de tanto tiempo de
anunciar que van a ocuparse de eso. Seguridad en el trabajo,
mire se incrementa de año en año desde que están ustedes. El
año pasado cada día 121 trabajadores diarios accidentados,
cada día del año 2000, incluidos domingos y festivos, 121
trabajadores diarios accidentados y este año suben un 18%
hasta ahora y los mortales son el doble de los registrados el
año pasado, eso sí, planes de choque todos los que sean que
lo que se consigue es que se estrellen.

Que voy a decir de seguridad vial, formación en materia
ambiental, incorporación de la población a las nuevas
tecnologías, no se ha hecho nada. Somos la última comunidad
de España en el euro y hemos creado una conselleria nueva,
han creado ustedes, la Conselleria de Innovación Tecnológica
y nos habla usted de grandes planes de I+D, por cierto también
con eso lleva dos años y medio, ni siquiera hemos sido capaces
de dar cuatro explicaciones del euro a nuestros comerciantes y
a nuestros industriales, estamos a la cola de España, ¿eso es
todo lo que hemos hecho en materia de innovación
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tecnológica? ¿Qué voy a decir en materia administrativa? Ni
reducción de burocracia, ni aproximación real de la
Administración al ciudadano, ni mejora de los sistemas de
información, ni traspasos de competencias a los ayuntamientos,
ni ley de capitalidad de Palma, nada de nada de nada.

En resumen y acabo Sr. Presidente, pasados estos dos
largos años, ¿dónde están las ilusiones y las esperanzas de los
que creyeron en las promesas de una nueva forma de gobernar
o en las del camino de la utopía, que usted insiste en repetir?
Su tiempo se agota, Sr. Antich y el ciudadano común de esta
comunidad no ha mejorado con ese tiempo y con su Gobierno,
el margen para la esperanza en el futuro que usted y las fuerzas
que le apoyan tienen, es muy escaso. Usted ha pretendido
gobernar contra el Partido Popular, todos ustedes han
pretendido gobernar contra el Partido Popular y el resultado es
que han gobernado contra los ciudadanos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Em satisfà veure que són feliços els diputats de l’oposició.
Sr. President del Govern té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, ara comença el
debat.

(Rialles i aplaudiments)

Que ara comença el debat ho ha dit el seu portaveu; per això
veig que aplaudien.

Bé, hem començat exactament igual que començam sempre,
no?, és a dir, amb quatre... -Sr. González Ortea, vostè no
canviarà mai- quatre insults: si payasos, si directors de circo, si
subalternos i tal. Això pareix allò que deia en Groucho Marx,
allò de “partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas
cotas de la miseria”, i efectivament, vostè com més va més s’hi
enfonya, dins aquesta història, més s’hi enfonya. Jo li
demanaria una altra actitud i que efectivament fes el que ha de
fer una oposició així com toca.

Llavors em continua amb aquesta llauna, que si el Sr. Aznar
va dir que “realmente se necesitan gobiernos fuertes”. Home!...

(Intervenció inoïble)

No, no, sí que ho va dir, sí que ho va dir, no, no,
efectivament ho va dir, el que passa és que què són gobiernos
fuertes? Gobiernos fuertes són governs que en quatre anys
tenen tres presidents? Això és un gobierno fuerte? Gobiernos
fuertes són governs que tenen en una legislatura prop de 30
consellers?, això són gobiernos fuertes? No!, això no són
gobiernos fuertes. Per tant, menys lliçons i menys històries, tot

això de si el tutti frutti, i si vostès..., i si no s’entenen, i, “claro,
la Conselleria de Turismo tiene que pedirlo a la Conselleria
de Medio Ambiente y a la conselleria” de no sé on, és a dir, tot
aquest tema que a vostè li agrada tant del barullo i de tota
aquesta història. Miri, un disc ratllat.

Què és el cert de tot això? Jo li diré què és el cert. Llei de
consells insulars; molta discussió, molt de debat, moltes
distintes interpretacions per molta de gent...; aprovada i en
vigor, aprovada i en vigor. Finançament definitiu dels consells
insulars; molt de debat, molta de discussió, renou, participació
de tothom...; aprovat i en vigor. 16 anys anteriors, fora, no, fora
aprovar. No, no, fora aprovar. Feia 12 anys que s’esperava
aquesta llei, aquest avant..., bé, feia 12 anys que s’espera
l’avantprojecte de llei, des de l’aprovació de la Llei de consells.
Fora aprovar. 

(Remor de veus)

No, no, tranquils, tranquils que ara em toca a mi, ara em toca
a mi.

Llei de comerç... No, no, a mi no em creixerà el nas, Sr.
Flaquer. Vostè no sé... Llei de comerç, que per cert llavors en
tornarem a parlar, molt de debat, renou, aprovada i recorreguda.
Llei de l’ecotaxa, aprovada i recorreguda. Llei d’ordenació..., la
transferència d’ordenació territorial i les transferències de
benestar social estan aprovades. Tot això que vostès diuen
tant, que aquest govern no governa, i que no fa no sé quantes
coses, aquest govern només en el Parlament ja ha fet tantes
iniciatives i tantes lleis com vostès en quatre anys, només en el
Parlament. Gobierno fuerte, gobierno fuerte. 

(Remor de veus)

Clar, gobierno fuerte, clar.

A més jo li deia que agafem qualsevol índex. Ahir jo li ho
deia: anem a agafar índex. Rehabilitacions: moltes més que en
l’anterior legislatura; habitatges: en aquesta legislatura en farem
moltíssims més que en l’anterior legislatura; centres de salut,
això que diu vostè: “No, es que sólo tienes convenios” i no sé
què; bé, home, ja els acabarem, els centres de salut, allò cert és
que en tenim en construcció i en conveni tants com vostès en
els quatre anys anteriors. Això és el cert. Doblers contra la
sinistralitat, molts més, a pesar que vostè digui que això puja
que tampoc no és vera, revisi les llistes aquestes que li han
passat, que les hi passen malament. Droga, 70% d’inversió
respecte de l’anterior. Gobierno fuerte. Ajuda a domicili un
30% més. Gobierno fuerte, Sr. González Ortea. Per tant, no em
vengui amb totes aquestes històries.

I quant a allò de renou i a allò que no ens entenem i tal, miri,
és que hi ha qualque moment que aquest govern, que està
conformat per no sé quants de partits -m’ha dit vostè- el que fa
és música celestial devora el que feien vostès a l’anterior
govern. O no recorda que perquè el Sr. Matas sortís president
varen haver de votar tres vegades? No ho recorda?, dues o tres
vegades varen votar perquè el Sr. Matas fos president. D’això
no se’n recorda; això era un gobierno fuerte. O no recorda
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aquells dos o tres diputats -encara n’hi ha qualcun per aquí-
que no asseguraven el vot del Partit Popular, no asseguraven
la majoria? És això un gobierno fuerte? O quan havien de votar
la Llei de sòl rústic, en Carlos Cañellas on va anar?, al dentista,
a la perruqueria o a Mururoa?, on era? És això un gobierno
fuerte? Home, no! Per tant, alerta en començar a riure’s dels
altres i a voler representar coses que vostè, Sr. González Ortea,
no està en condicions de representar. Per tant, més tranquilAlitat
en tots aquests temes.

És més, jo... Mirin, nosaltres per discutir i per debatre
necessitam ser dos; a vegades jo i el Sr. Grosske, miri, podem
tenir un posicionament diferent, o jo i la Sra. Munar podem tenir
un posicionament diferent, però necessitam ser dos. Vostès
amb un es basten: el Sr. Matas se’n va a Aragó i diu que les
dessaladores són..., bé, el dimoni; el Sr. Matas ve aquí i diu que
les dessaladores són la salvació de les Illes Balears. Amb un
l’armen, vostès, no importa cercar-ne dos, amb un l’armen, i per
tant si hem d’analitzar si aquell contradiu o deixa de contradir,
home, jo voldria recordar que em pareix que era dia 4 d’octubre
que surt el Sr. Flaquer i diu que el Sr. Antich és un president
dèbil, dèbil; dia 9 d’octubre surt el Sr. Font i diu que el Sr.
Antich és un dictador.

(Algunes rialles)

Com quedam?, perquè un dictador no sol ser dèbil, i un
dèbil no sol ser dictador. 

(Remor de veus)

No, no, això ho hem d’aclarir. Per tant vostès tampoc no van
molt fins amb totes aquestes històries. Per tant, alerta perquè...,
alerta amb això de fer tants de sermons.

El discurs d’ahir. En habitatges subvencionats vostès fan
molt més, la sinistralitat laboral s’ha multiplicat... No és vera,
tenim les xifres per aquí i no és vera. El tema del gasoducte que
vostè va dient... Miri, en el tema del gasoducte és que no hauria
de dir moltes coses perquè el conseller el va cridar, a vostè, a
una reunió abans d’anar-se’n cap a Madrid a la comissió mixta
a parlar de totes aquestes qüestions i vostè ni tan sols s’hi va
presentar, Sr. González Ortea, ni tan sols s’hi va presentar. A
vostè ni li devia interessar saber com anava aquest tema del
gasoducte, i convendria que n’aprengués una mica perquè
aquesta és una de les qüestions fonamentals d’aquest país, el
tema del gasoducte és una de les grans infraestructures que
necessitam en aquest país i a vostè ni l’hi va interessar, i a
Madrid tenen molt bé tota la documentació i saben molt bé que
el Govern de les Illes Balears ha fet les feines que havia de fer
en aquest tema.

I quin temps fa que en aquest govern parlaven de fer un pla
energètic? Un gobierno fuerte, el d’abans, en va parlar 13 o 14
anys; el veiéreu mai? Mai! Ara un govern dèbil com el nostre,
un govern que tot el dia discuteix, en dos anys ha aprovat un
pla energètic. Home!, anem a posar les coses al seu lloc, anem
a veure com anam parlant de tots aquests temes.

Reduccions fiscals. Ara resulta que el Sr. González Ortea
parla de 2.700 pessetes de les reduccions fiscals de les finques.
Serà segons el nombre d’hectàrees, però a més jo ahir ja vaig
anunciar que a més d’això hi hauria des de la Conselleria de
Medi Ambient, que a més també hi participaran altres
conselleries perquè això serà una cosa totalment transversal, hi
haurà..., just de la conselleria estàvem parlant de devers 200
milions de pessetes per a temes de tirar endavant tot aquest pla.
Però, clar, és que nosaltres, aquest govern és el primer que
pensa en els propietaris; durant tot el temps que hi varen ser
vostès l’únic que feren va ser posar limitacions i prohibicions,
limitacions i prohibicions. Els primers que pensen en els
propietaris i diuen que donaran doblers a la gent perquè
conservi, els primers som nosaltres, eh?, a vostès no se’ls va
ocórrer mai, vostès que els defensen tant, i que pareix que
vostès són els grans defensors de tota aquesta gent, vostès no
donaren un sol duro mai, i ara ha sortit aquest govern, que és
tan xerec, i tan dèbil, i tanta història, i resulta que es posa la mà
a la butxaca i aferra 200 milions perquè tota aquesta gent que té
tota una sèrie de prohibicions i que, per tant, no pot gaudir de
la finca realment com en pot gaudir altra gent, ve l’interès
general, ve el Govern de les Illes Balears i li dóna uns doblers
per ajudar a mantenir aquestes finques, i perquè aquestes
finques puguin tenir tota una sèrie de sortides, i perquè puguin
arreglar les parets, i perquè puguin arreglar les cases, i perquè
les puguin conservar així com toca, i vostès no en parlaren mai,
d’això, mai, ni un duro, zero, i llavors resulta que es presenten
davant ells i pareix que ells són els grans defensors de tota
aquesta gent. Home!, parlem seriosament perquè si no no ens
entendrem.

Ah!, i llavors befa, befa d’allò de hágalo usted en el
gobierno, esto de la paridad. Escolti, jo vaig fer la proposta. Si
vostè troba que no ha de prendre part en aquest tema no hi
prengui part. Si no es pot reformar la Llei electoral jo ja li dic
una cosa: escolti, el Partit Socialista aplicarà la paritat. 

(Remor de veus)

El Partit Socialista aplicarà la paritat. Que vostè no la vol
aplicar?, no l’apliqui. No, no hi ha res a dir. Home, no m’és cap
sorpresa, estava dins la foto que jo tenia de vostès.

Ecotaxa. Miri, el Govern no ha canviat d’op inió, el Govern
es va asseure amb els sectors, cosa que ha de fer, amb tots els
sectors, i no per fer-se fotos, amb tots els sectors perquè
efectivament havia passat allò de l’11 de setembre i el Govern
trobava que havia de tenir una trobada amb tots els sectors per
parlar de quina valoració feien ells d’aquests succeïts a nivell
internacional i quines implicacions i quins efectes podien tenir
aquí; per això ho va fer el Govern, i he de dir una cosa, que això
que a vostè li fa tanta gràcia, i ho rebutja i ho menysprea, això,
al sector, l’hi va agradar molt, varen trobar que estava molt ben
fet perquè era allò normal i allò lògic. Allò normal i allò lògic és
que un govern que té seny, que no és tan fuerte com els altres
però que és normalet, i que vol treure pit, i que vol estar damunt
les coses, i que vol fer feina, que aquest govern cridi els
sectors, s’assegui amb ells, en parli i, per tant, analitzi i els
escolti i analitzi quin tipus de polítiques convé tirar endavant si
realment creim que hi pot haver certs perills que puguem sofrir.
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Això és el que va fer el Govern, i en el transcurs d’aquesta
reunió amb el sector, el sector va posar damunt la taula una
sèrie de temes que el preocupaven i que creia que seria bo que
els pensàssim, tema de l’ecotaxa, tema de fer algunes
actuacions més conjuntes a nivell de promoció, i llavors també
ens parlà de les taxes aeroportuàries: tot el sector va trobar que
això de les taxes aeroportuàries era una aerotaxa. Per què no
l’he sentit, a vostè, amb tot aquest augment que es vol fer entre
bitllets, entre Ibèria i Aena, a veure si això no tirarà a baix tot el
nostre turisme? O sigui, que l’augment de l’ecotaxa havia de
tirar a baix tot el nostre turisme amb aquell informe que vostès
ens presentaren, etc., i ara resulta que l’aerotaxa, bitllets, taxes
portuàries, etc., puja exactament el mateix i vostès, com que ho
fa l’Estat, no diuen res absolutament. Home, a mi m’agradaria
que fossin un poc valents i que aplicassin exactament la mateix
vara d’amidar l’ecotaxa com a mínim també per a la famosa
aerotaxa.

Per tant, el Govern l’únic que va dir és que estava disposat
a parlar de tot, i el Govern és exactament el mateix. L’esperit de
l’ecotaxa era que si en un moment donat hi havia greus
problemes per al nostre sector no hi hauria cap tipus..., o per a
l’activitat turística, que el Govern no tendria cap tipus de
problema, el més mínim problema. Tan valent fa falta ser per
posar l’ecotaxa com fa falta, per si realment podem tenir
problemes a nivell turístic, deixar-la suspesa o modular-la.
Home!, només faltaria això, el que passa és que de totes les
xifres que nosaltres hem manejat fins ara no veim que estiguem
en un moment de gran crisi turística. Això és el que passa,
l’esperit de l’ecotaxa diu, en el reglament i a la llei, que hi haurà
participació del sector quan es prenguin decisions cada any
sobre quins han de ser els mòduls i quines han de ser totes les
històries. Aquest és l’esperit, i si en un moment donat ens
adonam que realment per una crisi, per no sé què, aquí hi podria
haver una gran baixada que podria crear problemes a la nostra
gent, idò mira, prendríem les solucions que haguéssim d’haver
de prendre, clar que sí!, però jo no he dit que ara estiguéssim en
aquesta situació. Per tant, alerta amb això.

I quant a allò de chapuceros i quant a tota aquesta història
-“porque ustedes son chapuceros con todo el tema de la
ecotasa  i tal- mirin, en onze anys el Tribunal Constitucional
s’ha carregat tres lleis, tres; dues de Balears: el joc i l’Isiquiema,
i totes dues les feren vostès. No ens diguin chapuceros a
nosaltres, si vostès tenen tots els rècords, tots els rècords,
tenen; no ens diguin chapuceros en allò de l’ecotaxa perquè
realment és mal d’empassolar això, és mal d’empassolar. “La
dudosa constitucionalidad, la va a mantener, qué va a hacer”
i tal. Idò miri, ja li ho he dit, tot això.

Llei de biodiversitat. Quatre acudits, quatre històries, però
bé, vegem, molt bé, hi ha coses que no li agraden de la Llei de
biodiversitat. Quan torni aquí digui’m si creu que en necessitam
una, de llei de biodiversitat, em digui a veure si creu que hem de
declarar espais naturals, a veure els espais naturals si pensa
com el seu ministre quan és aquí, que han de ser públics; quan
és allà -perquè si ho deia allà no sé què li dirien- diu que els
espais naturals han de ser en finques públiques i privades,
perquè allà és que no el respectarien, si ho feia allà, perquè tot
Espanya n’està ple d’espais naturals, i dirien: “Aquest ha

trabucat”, però clar, com ell no té cap problema ni un, no en té
ni un, de problema: les dessaladores a Aragó un dimoni,
“calientan el planeta” va dir, “calientan el planeta”; ara, aquí
és igual si ens encalentim.

(Rialles)

Aquí 15 dessaladores, aquí no hi ha cap problema, aquí 10,
12, 20, les que facin falta, de dessaladores. En Aragón
calientan el planeta. Home!, home!, és mal de veure això, eh?,
és mal de veure, Sr. González Ortea.

Manipulando a los pequeños comerciantes. Aquesta és la
imatge del Partit Popular, o sigui, uns empresaris que existeixen
des dels temps del temps en aquest país, uns empresaris que
s’ho han passat de pare a fill, uns empresaris que -ho he de dir-
van més vius que..., bé... Vostè creu, és a dir, el Partit Popular
pensa que és gent manipulable?; que els tenen per beneits, a
aquesta gent? Jo no, eh?, aquesta gent sap bé el que vol, i
aquest govern també, aquest govern vol defensar la xarxa més
important d’ocupació que hi ha en aquesta comunitat
autònoma, que són els petits empresaris, i per això hem fet la
Llei de comerç i vostès, que molts de copets a l’esquena i molt
“estam devora vosaltres”, però quan el Govern de l’Estat ha
vengut i ha posat un recurs vostès ni “mu”, vostès s’han posat
a favor del germà gran, han deixat tirat el germà petit. Vostès se
n’han anat al “primo de Zumosol” tot d’una, allà on fa ombra,
però al petit l’han deixat tirat. Nosaltres no, nosaltres no l’hem
deixat tirat i el continuarem defensant. 

I, per cert, tot això que la Llei de comerç és inconstitucional
i lo han hecho mal i tal, aqueixa cançó i aqueixa música no us
recorda res? Quan parlàvem de la Llei de consells insulars ja
deien el mateix: “lo han hecho mal, es inconstitucional” i tal.
Ve un acte del Tribunal Constitucional i l’aixeca; bé, de moment
l’aixeca. Home, un acte que si el llegeixes diu moltes coses, eh?
Si un és poc jurídic i el llegeix -si és enginyer no ho sé, però si
és un poc jurídic...

(Rialles)

...diu moltes coses, eh?, alerta, alerta.

30% de las leyes recurridas. Ja li he dit allò dels 11 anys. 

Normativas urbanísticas: moratorias, se sigue
construyendo, 16 años, és a dir, para construir ahora tienes
que ser importante... Bé. Home, està bé que vostè critiqui que
no li agradin les moratòries, o que no li agradi la manera com ho
hem fet, però que vostè pugi aquí i digui que ara per construir
has de ser important, volent suposar que qualcú dels que estam
a les institucions som capaços de donar informació, o fer, o no
sé què més, no sé què pensa vostè, a certa gent perquè es
pugui valer d’això a nivell urbanístic, vostè si ha de fer qualque
tipus de denúncia no l’ha de fer així, l’ha de fer d’una altra
manera, l’ha de fer directa, igual que nosaltres li feim amb el
Mapau, o igual que nosaltres li férem amb el túnel de Sóller,
perquè hi havia rotllo i hi havia marro, però vostès només
deixen les coses a mig dir per veure si creen confusió i creen
embull, i això no està ben fet, Sr. González Ortea. Si vostè creu
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que qualcú es beneficia de qualque cosa jo som el primer que
li deman que ho posi damunt la taula, perquè jo som el primer
que prendré resolucions sobre aquest tema perquè nosaltres hi
estam avesats. Quan nosaltres hem tengut problemes polítics
hi ha hagut gent que ha fugit del càrrec i se n’ha anat i ha
dimitit. Vostès encara en veig qualcun per aquí que..., bé, no ho
diré. No ho diré perquè..., no ho diré. 

(Remor de veus i algunes rialles)

Ho dic? No, no ho vull dir, ara no ho vull dir.

(Rialles)

Vegem, passem a un altre tema. No ho vull dir perquè la
diputada em cau molt bé. Venga, anem a un altre tema.

Seguretat jurídica. Aquí hi ha dos conceptes que són
importants: el tema de seguretat jurídica, que és molt important,
i és vera que si hi ha molts de canvis de normatives es pot crear
tota una sèrie de problemes i que jo crec que hi hem d’estar
molt damunt i que aquestes són qüestions importants. Però hi
ha un altre concepte, que es diu interès general; nosaltres
cream, segons el Sr. González Ortea, una mica d’embull amb tot
això de les moratòries i tal perquè, clar, crea inseguretat jurídica.
És una interpretació, per tant ho hem d’escoltar. Del 87 a l’any
1999 -el 87 es crea la Llei d’ordenació del territori, l’any 1999
s’aproven les Directrius; les Directrius s’havien d’aprovar a
partir de l’any 1988- del 87 al 99 el que hi ha és l’interès general
per terra. Vostès tardaren un caramull d’any a fer les Directrius
d’Ordenació del Territori i, per tant, tardaren un caramull d’anys
a prendre messions sobre el tema més important d’aquesta
comunitat, que era un creixement no sostenible, i això és el que
feren vostès. Per tant, entre seguretat jurídica i interès general,
nosaltres ja prendrem tot el que vostè ens diu, mirarem de fer-
ho millor, però, escolti, l’interès general prima qualque vegada
per damunt tots aquests temes i per a nosaltres és molt
important.

Confiança dels empresaris. L’altre dia érem al Diari de
Mallorca el conseller d’Hisenda i jo i s’entregaven uns premis
a empresaris, i hi havia representació de tots els empresaris. Ho
dic per allò de la confianza de los empresarios. S’entregaven
els premis; intervenció..., dins el jurat que donava els premis hi
havia un membre de la CAEB, que va fer la intervenció i va dir
que les Illes Balears en aquests moments passaven fins i tot per
davant Catalunya en la creació d’empreses. Per tant era la
comunitat autònoma, en aquests moments, més emprenedora de
tot Espanya. No hi deu haver molt poca confiança en aquest
govern si aquesta comunitat autònoma és la que té més
emprenedors d’Espanya ara, no quan vostès hi eren, ara; també
quan vostès hi eren perquè la nostra comunitat autònoma
sempre ha estat un lloc d’emprenedors, però que en aquest
moment, segons la representant de la CAEB, fins i tot teníem
nosaltres molt més emprenedors que la gent de Catalunya. Per
tant, tot això que em conta vostè que ha caido la confianza i
totes aquestes coses no crec que passi aquí en aquesta
comunitat autònoma.

Quant a allò de la pagesia, ja és un poc gros. Miri, el
conseller no hi és, i aprofit per dir-ho, perquè és a BrusselAles
per uns temes que no podien passar del dia d’avui; per tant, és
a BrusselAles i és a fer feina. Jo esper que vostè li ho perdoni.
Quant als temes d’agricultura i de la pagesia jo el que vull és
recordar que aquest govern ha posat molts de doblers damunt
la taula, i la veritat és que esperàvem que Madrid també en
posàs qualcun. El conseller d’Hisenda l’altre dia em contava
que el conseller d’Agricultura tornava a ser amb el conseller
d’Hisenda per dir-li si es podia desembutxacar 100 milionets
més de pessetes que ens havien de venir del Govern de l’Estat
i que ara no ens enviaven. Per tant, alerta, alerta que el Govern
de l’Estat quan nosaltres hem tengut problemes en aquesta
comunitat, quan hem tengut problemes en matèria de sequera,
en matèria de vaques boges, etc., nosaltres haguéssim volgut
tenir un suport molt més gran del Govern de l’Estat. Qui ha
posat 2.000 milions de pessetes pel tema de la sequera és el
Govern de la comunitat autònoma, és a dir, aquests que no fan
res són els que han posat 2.000 milions, i dels 2.000 milions ja
n’hi ha devers 1.700 o no sé quants de pagats, devers 1.700 de
pagats, ja n’hi ha. Per tant, alerta.

I allò de la central lletera tampoc no és una cosa..., alerta
amb això de cuatro amigos perquè és un tema molt fort. El
Govern participa en la central lletera i està oberta a tothom, i per
tant està totalment oberta, no em parli de cuatro amigos.

Tot això que em diu del Sr. Matas, que jo li deia que no
puede aceptarse esta actitud de soberbia i tal, jo no me’n
record de res, de tot això. M’ha fuit, no me’n record. 

Modelo turístico, que tot això era seu i tal, bé, miri, jo crec
en aquests moments feim totes les polítiques que hem de fer,
que són precisament polítiques per caminar cap a la qualitat, i
crec que aquesta és la feina i jo crec que en aquests moments
en matèria de turisme precisament a l’empresariat no li havien
posat vostès mai tantes possibilitats. Avui precisament això
que diu del que és recollir la informació i les dades, etc., això
que aquí també ha dit vostè, Sr. González Ortea, porque ahora
tenían que dárselo a un amigo i tal, és la primera vegada i
nosaltres ho hem fet per concurs, això, ho hem fet per concurs
i ho ha guanyat qui ho ha guanyat, i en aquests moments qui
recull la informació de com estan els mercats, etc., és un senyor
que ho ha guanyat per concurs, i això de cada vegada treu
molta més informació. Abans només sabíem quants de viatgers
arribaven; ara ja sabem quants de turistes, i esperam molt aviat
poder saber si aquest turista realment va a un hotel o no va un
hotel, i tot això és informació que donam als empresaris. I saber
com està el mercat alemany, i saber com està el mercat anglès,
i que els hotelers no hagin d’haver d’anar a la fira de Londres
i a la fira de Berlín a esperar que els majoristes els ho contin,
sinó que ja puguin tenir informació des d’aquí per saber com
està, perquè no fos cosa que el majorista els espanti i els digui
que han d’abaixar preus... Totes aquestes coses són
preocupacions que ha tengut aquest govern.

Aquest govern, miri si vostè estava preocupat per tot el
tema del turisme que no va crear ni una web. La web del
Govern, la web de turisme estava dins el govern mateix, i ara
s’ha creat una web que en el mes de setembre hi varen passar
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unes 400.000 persones, i es tragueren 40.000 còpies de la web.
Per tant, té una importància, i a la vegada feim feina en tot el
que són marques perquè el mitjà i petit empresari pugui
defensar-se davant el mercat, trobar nous mercats, perquè el
petit i mitjà empresari pugui tirar endavant, i a la vegada això
ajuda a diversificar, i a la vegada això ajuda la qualitat, i aquest
és el camí que nosaltres volem tirar endavant.

Per cert, en temes de turisme ens podrien ajudar més, també,
des de l’Estat, independentment dels temes de règim especial,
independentment dels temes de règim especial. En aquests
moments la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a
plans d’excelAlència de l’Estat té el mateix tracte que la Rioja; la
comunitat autònoma que té quasi un 20% del turisme
d’Espanya té el mateix tracte quant a plans d’excelAlència que
qualsevol altra comunit at autònoma. Un, n’hi toca. Home!, i
això ho fan..., i per què no diu qualque cosa a aquests seus, a
veure, que això no és normal? Però això ho aguantam, i per tant
no em digui que vostès ho fan tan bé, quan realment els altres
ens adonam com van totes aquestes històries.

Victimisme del règim especial. Per cert, amb això del règim
especial jo tenia un paperet per aquí, que estava bastant bé, no
sé... Amb això del règim especial, miri, nosaltres hem fet totes
les actuacions que havíem de fer quant a intentar treure tot allò
que fos possible treure. Hem constituït les comissions mixtes,
encara en falta una per constituir; les comissions mixtes són
molt difícils de fer reunir, nomenaren que hi hagués
representants de vostès, hem escrit devers 70 cartes. Hem fet
una feinada en relació al règim especial, fins que ens cansarem
una mica, i fa poc vàrem enviar al Defensor del Poble el tema,
dient que se’n riuen de nosaltres. Se’n riuen de nosaltres. El
Defensor del Poble ens va fer una primera carta, i ens va dir “no
em contesten del Ministeri. Ho tornaré a provar i ho tornaré a
demanar, però els del Ministeri no em contesten”. Ara ens ha
escrit una segona carta, i ens ha dit que efectivament ara ja els
han contestat des de distints ministeris. El que passa que diu
que ara el que els contesten no els basta, i els demanen més
informació. Però hi ha un paràgraf que d i u  “Asimismo, se le
comunica que, ante la tardanza en recibir el informe del
Ministerio de Medio Ambiente, se ha solicitado que sea
remitido urgentemente”. L’únic que no havia enviat la carta era
el ministre de Medi Ambient, que ens ha de salvar, el ministre
de Medi Ambient, el ministre d’aquí, que és el que ens ha de
salvar. Idò l’únic ministeri -no, no, carta del Defensor del Poble,
no me l’he inventada- l’únic ministeri que no ha enviat els
deures fets al Defensor del Poble, el ministre de Medi Ambient.
Molt malament, digui-li quan el vegi, quan el vengui aquí a
manar, a dir “ara aquest mes has de fer això”, digui-li, “no anam
gens bé, Jaume”.

Huelga de transporte. Home, això de huelga de transporte,
és un poc fort que vostè surti dient que nosaltres vàrem
“desoír” allò que ens va dir la Delegació del Govern. Això, com
a mínim, és un poc fort, i no ho vull dir d’una altra manera. Miri,
aquest president es va passar dos dies sense dormir, i totes les
reunions amb la delegació de Govern, i totes les reunions que
hi va haver, les vaig seguir ben de prop, i sé el que va passar,
com també sé el que deien els empresaris que tenien els
autobusos. A Menorca els autobusos sortiren molt més prest

perquè els empresaris a un cert moment varen tenir seguretat,
i la policia els va acompanyar. Els d’aquí no varen voler sortir
perquè no tenien seguretat, perquè no tenien seguretat no
varen voler sortir, i llavors ens... no, no, però jo no... Nosaltres
encara no tenim policia, Sr. González Ortea, qui la maneja és un
altre, a la policia. Per tant, alerta amb aquest tema, que no es va
perdre per nosaltres. I escolti, crec que la delegada del Govern
va intentar fer moltíssimes coses, per donar solució a aquest
tema, però el que deien els empresaris era això. Per tant, alerta,
perquè...

130.000 milions, “¿qué van a hacer?” 130.000 milions, ja
està, ja han fet la suma, 5 anys, 130.000 milions, la comunitat
autònoma ja te... L’únic que té de bo això és que vostè em
demani a mi ¿qué va a hacer? amb 130.000 milions, que són 5
anys, la qual cosa vol dir que vostè té ben clar que jo hi estaré
aquests dos, més tres més, com a mínim. Per tant, això ja té una
cosa bona. Ara bé, amb els 130.000 milions de pessetes, pareix
mentida que vostè em demani, tal i com està l’estat d’aquesta
comunitat autònoma, que em demani a veure què he de fer. Faré
escoles, faré I+D, faré benestar social, faré habitatges, faré
espais naturals, dessaladores, depuradores, faré tot el que farà
falta. Home, és que hi ha moltes coses que haver de fer, amb els
130.000 milions. Una comunitat autònoma que està per baix de
tots els índexs, si fins fa dos dies som la comunitat que tenim
menys finançació, si estam 43.000 pessetes, o 42.000, o no sé
exactament quantes, per baix quant als alumnes a educació, en
comparació amb les altres comunitats autònomes. Si som la
comunitat autònoma amb menys llits hospitalaris. Si som la
comunitat autònoma..., què li he d’anar a contar? I vostè em
demana què faré amb els 130.000 milions!? No són aquests que
em preocupen. El que em preocupa és que aquests 130.000
milions són 9+24 o més no sé quants. Els que em preocupen
són els que no ens han arribat, que amb la fórmula només del
sistema de finançament ens tocaven 30.000 milions de pessetes,
i només ens n’han enviat 9.000. Aquests em preocupen, i
aquests són els que l’haurien de preocupar. No passi pena, que
amb aquests hi ha molta cosa a haver de fer. I llavors em diu ¿se
da usted cuenta de que usted ha manejado 400.000 millones?
I en 16 anys què han manejat vostès? Feim el compte? No em
surten els comptes a mi. A mi no em surten els comptes. No em
surten els comptes.

Carreteras. El tema de carreteres necessita menjar a part. El
tema de carreteres sí que és una qüestió que jo crec que li hem
de donar la seva importància. Ens parlen que de carreteres no
hem fet res, i tal. Jo no hi entraré; hem acabat algunes
carreteres, hi ha projectes de carreteres fets. És ver que vostè
li diu a això rotonditas, y cuatro rotondas, y cuatro historias.
Home, hi ha rotondes..., dues diu vostè, molt bé; idò escolti,
aquestes dues rotondes, s’ha aturat mai a pensar els accidents
que hi havia abans que hi fossin? Sap quin temps fa que les
demanaven aquests dos pobles, a aquestes dues rotondes, que
vostè pels diaris se n’ha rigut tant? Ho sap, a Algaida, a davant
la gasolinera quants d’accidents hi ha hagut? O a Campanet, ho
sap, quants n’hi ha hagut? Feia molts d’anys que les
demanaven aquests dos pobles. Això deu ser una cosa
pareguda, Sr. González Ortea, exactament paregut, que quan jo
era batle d’Algaida, i quan es feien aquests pavellons
esportius, que feien aquests pavellons d’educació, resultava
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que des del 91 ho tenien demanat Alaró, Maria de la Salut i
Algaida, i ara els hem hagut de fer, i des del 91 estaven
aprovats, el Govern d’aquí no posava els duros. A veure si deu
passar qualque cosa d’això, que hi havia alguns pobles que
anaven una mica enrere perquè els posassin a la mateixa alçada
que els altres, a veure si hi deu haver qualque cosa d’això.

Però bé, jo deia això de carreteres perquè vostès l’altre dia
varen anar a veure el Sr. Cascos. Home, no va deixar de ser bo,
això del Sr. Cascos, perquè quan li donaven l’explicació el Sr.
Quetglas i el Sr. Mesquida, em conten que el Sr. Cascos va dir
que això de les autopistes no ens havia de preocupar, que ho
passàssim per un páramo. I tots dos quedaren així: un
páramo?, i nosaltres no en tenim, de páramos. Nosaltres tenim,
jo que sé, comellars, puigs, tanques..., d’això sí que en tenim,
però páramos... encara ho cercam. I ho he cercat al diccionari,
perquè he dit “vull saber què és, això del páramo”, perquè jo
no ho sabia: “lugar sumamente frío e inhóspito”. Jo vaig dir
“serà difícil això de passar-ho per un páramo. Aquí no n’hi ha,
de páramos”. Això és una cosa pareguda a allò del tren, aquella
impressió que et diuen que ara et posaran el tren d’alta
velocitat, i tu dius “a Alcúdia no l’aturarem”.

Bé, però aquí hi ha un tema que és el principal. Deixem-nos
de castanyes, amb això; aquí hi ha un tema que és el principal.
El principal és que nosaltres ens n’anam a Madrid, deim que no
estam d’acord amb el conveni de carreteres, i se’ns diu que el
Ministeri només fa autopistes, només fa carreteres segures. El
Sr. González Ortea aquí ens diu: “ hombre, rotonditas,
chapuzas. Esto no tiene seguridad...”, no sé quantes històries;
i que, clar, això no és possible, que en tot cas miraran a veure si
ens poden canviar algunes coses, però això no és molt segur,
però que si realment volem fer carreteres, qui les tria són ells, i
que el Estado purament i simplement finança aquest tipus de
carreteres. Bé, idò ara els contaré una història, de l’Estado. Sé
cert que els agradarà.

Resulta... No, un moment, serà interessant .  El Estado
d’Alacant a Cartagena -hi ha els plànols i la memòria. Ho tenim
tot- a l’any 1990 volia fer una autopista, i hi va haver tota una
sèrie de gent que va protestar, hi va haver molta resposta, i per
tant el Ministeri es va tirar enrere, i a l’any 1997 el Ministeri va
aprovar uns estudis nous, amb unes alternatives a l’autopista
o a l’autovia. Això va dur que el Ministeri actual i la Generalitat
Valenciana firmassin un conveni allà on qui programaria
aquesta nova carretera alternativa a l’autopista seria la
Generalitat Valenciana, el Sr. Zaplana; la Generalitat Valenciana
era la que deia com volia la carretera, i qui pagava era Madrid.
Quan havien de fer l’autopista varen fer fins i tot un prospecte,
de l’autopista. La mostraven que era una cosa guapíssima, i una
autopista, i que bé, varen fer un prospecte. Però clar, què passa
ara? La carretera nova què és? La carretera nova és una vía
parque, que és exactament el mateix, és exactament ben igual
que nosaltres hem dissenyat per Manacor. És exactament el
mateix que nosaltres volem fixar ara com a desdoblament, amb
la seva vorera, amb una mitjana d’un metre, amb un carril bici....
Exactament el mateix, Sr. González Ortea. Ens prenen el pèl. A
Madrid ens prenen el pèl. Home, si ens fan anar a Madrid i
vostè ens acompanya, i resulta que al Sr. Zaplana, perquè... li
paguen; i a nosaltres, que crec que tenim tant de dret com el Sr.

Zaplana, ens envien a... Malament. Per tant, això és molt
demostratiu de quin és el tracte que ens dóna Madrid en totes
aquestes qüestions. Això és molt demostratiu, i això és molt
greu. És molt greu. Ni deu ser tan chapuza, perquè a la
Generalitat Valenciana l’han triada com a carretera; ni és de
rebut que el Ministeri a nosaltres ens digui unes coses, i als
altres els digui una altra. 

Per tant, en aquesta matèria jo crec que queda ben palès
quina és l’actuació del Ministeri. I això també ens demostra molt
clarament exactament tota la resta. Vostè em parlava de
dessaladores, que nosaltres no volem les dessaladores, i que
per tant hi ha tots aquests problemes d’aigua. Aquest govern
té molt clar quines són les solucions. Aquest govern ha arribat
dues vegades, una a Madrid amb el Sr. Matas a un acord, i una
altra vegada a través de la Comissió Mixta, que per cert, perquè
aquest president va fer una roda de premsa, se’ns va dir que
l’acord s’havia espenyat; o sia que perquè jo vaig sortir en roda
de premsa, resulta que es va anteposar el fet que sortís en roda
de premsa a dir que estava content, es va anteposar a allò que
demanen els ciutadans i ciutadanes, que és que els solucionem
els problemes.

Però li vull dir una cosa, en tema de dessaladores, no ens
faci propostes aquí, que vostès construirien, i farien, i no sé
què. Miri, el Ministeri ha vengut, ens ha demanat per fer una
perforació a Alcúdia per una dessaladora; va venir, als dos dies
nosaltres li donàrem l’autorització, que això és molt important
per tota la zona del nord, perquè sempre me l’han demanada. Fa
dos mesos que tenen l’autorització, i encara no han començat
el clot. Per tant, no és el Govern de les Illes Balears que atura la
dessaladora d’Alcúdia. Si hi ha qualque batle aquí d’aquella
zona, que se n’assabenti ben assabentat: no és el Govern de les
Illes Balears, no som el Govern anti no sé quantes de coses. I
en aquesta, ja havíem quedat d’acord fa molts de mesos, a
l’hora de firmar el conveni. El que passa és que el Sr. Matas no
vol firmar convenis. A l’Estat -cosa que també tenc per aquí-
s’han firmat devers 500 convenis; els ministeris amb les
comunitats autònomes han firmat devers 500 convenis. Ara
resulta que el Ministeri de Medi Ambient és el més gandul,
perquè només n’ha firmat 5, dels 500. Per ventura és per això
que no vol firmar amb nosaltres, perquè no vol rompre aquest
rècord que té, de no firmar convenis. Però jo crec que hauria de
fer un esforç, perquè aquesta comunitat autònoma ho
necessita, i per tant seria molt important. Nosaltres estam
complint amb tot allò que hem de complir. Nosaltres hem fet les
expropiacions del torrent de Manacor, i ell ja pot començar a fer
l’obra del torrent de Manacor quan trobi. Nosaltres en aquests
moments estam treballant amb totes les expropiacions de la
Costera. En lloc de donar-nos tantes lliçons, més valdria que en
aquests moments ens ajudàs amb tot el tema de depuració
d’aigües, que tenim moltes qüestions a haver de resoldre, i que
són molt importants per a tots els ciutadans i ciutadanes, i
nosaltres estam fent esforç. I li he de dir que quan varen sortir
els fons de cohesió, nosaltres a l’Estat li vàrem presentar per
valor de 18.000 milions de pessetes en matèria de depuració
d’aigua. Quin ha estat el resultat? Zero pessetes. No ens ha
donat ni una pesseta, i dins el projecte de conveni hi ha tota
una sèrie d’actuacions en depuradores que el Sr. Matas, com
molt bé deia el Sr. Sampol avui, si realment actuava per
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prioritats, abans d’anar a fer passeigs marítims per no sé on, li
convendria més, per les restes de costa que ens queden, li
convendria molt més dur-nos doblers per fer aquestes coses
que són molt necessàries i que són molt importants. Per tant,
seria molt interessant que ens donàs tot això.

Quant a habitatges, clientelisme electoral, temes de
rehabilitació; miri, nosaltres crec que estam fent una bona feina
en matèria d’habitatge. Crec que se li està donant molta
importància al tema de rehabilitació; de fet podem complir el Pla
estatal, ja ho he dit a la meva anterior intervenció, gràcies al fet
que hem canviat objectius de nova construcció i els hem passat
a rehabilitació, perquè tenim greus problemes de sòl, que en
aquests moments intentam arreglar. De totes formes hi ha un
problema molt greu en matèria del decret d’habitatge que vostè
em deia que l’Estat amb el nou pla d’habitatge volia ser molt
més flexible, i que per tant volia obrir més tota aquesta qüestió.
El cert és que de moment qui coneix aquest pla són els
promotors, les comunitats autònomes encara no ho hem vist,
no sabem res absolutament, i per tant efectivament nosaltres
creim que ha de ser molt més flexible, i sobretot ha de donar la
cara en el tema d’habitatge, perquè el que no pot ser és que els
preus estiguin prop de 200 i busques de mil, no sé si 230 o
240.000 pessetes el metre quadrat, i aquí l’habitatge de
protecció oficial se’ns doni a mòdul de 125.000 pessetes. Així
no hi ha cap privat que pugui fer habitatge. Hi ha una fórmula,
que és que et declarin municipi singular, aquesta comunitat
autònoma ho ha demanat per tres vegades, i el Ministeri ni ha
contestat. Hem sabut que no ens la volia donar perquè el
senador d’aquesta comunitat autònoma va anar al Senat al Sr.
Cascos a demanar-li, i va dir que no ens hi declararia. Hi ha
Madrid i Barcelona que hi estan declarats; i si et declaren
municipi singular, pots augmentar els preus un 30%. I això es
deriva de l’article 9 del Pla estatal, que el que diu és que en cas
que hi hagi comunitats autònomes que el preu de l’habitatge
pugi molt, el ministre podrà prendre resolucions, i augmentar
l’ajuda quant a aquestes comunitats autònomes. Per aquí
tampoc no ens han ajudat.

Quant a transports, “los ciudadanos no han visto
ninguna...” no hem fet res, quant a transports. En aquests
moments hi ha ja la diagnosi del que ha de ser el Pla de
transports. Nosaltres feim comptes de fer-ho, ja ho veurem. Jo
record que un dia ho vaig demanar aquí, en aquesta mateixa
cambra, i el president era un altre que no era jo, i qualcú li va
demanar a ell, i va dir que en unes quantes setmanes estaria fet
el Pla de transports. El que passa és que no ens va dir quines,
perquè encara ara no hem tornat a saber res absolutament. En
aquest moment s’està fent el Pla de transports, però hi ha més
coses en matèria de transports. El tren, molt bé, nosaltres vàrem
acabar el de sa Pobla; ara se n’ha anat el diputat i batle, però i
que l’havíem de deixar fora acabar, al de sa Pobla? És que
vostès el varen inaugurar i no arribava a sa Pobla. Fins i tot per
inaugurar-lo -vostès se’n recorden- varen haver de posar via
damunt un pont, que llavors havien de llevar aquest pont, i
havien de tornar a posar la via, i això ja ho vàrem haver de fer
nosaltres. Vostès foteren l’endomassada, i nosaltres vàrem
haver de tornar a llevar. Perdoni per la paraula, si he ferit la
sensibilitat de qualcú, deman disculpes; però era així. Vostès
feren tota aquesta operació per inaugurar-ho. Hem arribat allà,

en aquests moments la nostra idea és en el 2003 poder arribar
a Manacor, i hi ha tota una altra sèrie d’estudis de viabilitat. Per
tant, al tren li estam donant molta d’importància.

Però hi ha un altre tema que també era molt important per a
la gent. Quan nosaltres arribam a aquest govern, trobam tota la
gent de Palma i la gent que arribava dels pobles esperant els
autobusos en el carrer. I si tenien ganes d’anar al lavabo,
havien d’anar a un bar. I ara tenen una estació, i l’ha feta aquest
govern. Per tant, s’ho apuntin. Aquest govern, que diuen que
no ha fet res, com a mínim ja ha fet l’estació de Palma. També
vàrem, no sé si acabar o començar i tal, la d’Inca, que també ha
quedat bastant bé, que jo crec que ha quedat bé; una estació
intermodal, moderna; i hi ha una altra sèrie de projectes que
també van en aquesta direcció. Jo crec que quant a transports
no ens poden dir que nosaltres no estam fent feina.

I quant als temes socials, jo crec que ahir, tothom va dir que
vaig xerrar molt i que vaig ser molt llarg, i crec que vaig donar
una explicació molt important de tots els temes socials,
començant per l'educació, que crec que mai no havia tengut una
empenta tan important com aquesta, ara no sé si he sentit que
deien que en el tema d'educació ara resulta que hi ha molts de
problemes i tal, què hi devia haver abans, perquè en aquesta
comunitat autònoma només el temps de la República i el temps
del pacte de progrés s'ha començat a tractar l'educació així com
toca, nosaltres hi ha aferrat 10.000 milions més per a inversió de
nous centres, 10.000 milions hi hem posat, se n'han adonat per
devers Eivissa, amb totes les necessitats que hi havia
d'instituts, i per Marratxí i tota una sèrie de qüestions. A
Marratxí ara el feim, a l'institut, qualque diputada la vaig sentir
dins aquesta cambra dir que l'institut de Marratxí ja estava fet
de més de tres o quatre any, fa tres anys que ho va dir, però ara
el feim, nosaltres, tot això que era virtual, ho feim nosaltres ara,
per tant, no em digui que en temes d'educació no feim feina, en
temes d'educació en general, en temes de formació professional,
25 cicles més, un caramull d'alumnat més a formació
professional, 3.000 milions més en matèria d'universitat, amb
tota una sèrie d'edificis importantíssims, com dret i
econòmiques, el multidepartamental, l'any que ve farem el
concurs per fer la biblioteca paranimf, hem augmentat beques,
no em digui que no feim esforços en això. I 200 milions de
pessetes serà poc per 0 a 3 anys, però és una eternitat respecte
del que vostès hi posaven, és una eternitat, vostès hi posaven
zero, per tant no em digui que troba poc això del 0 a 3 anys.

I quant a innovació tecnològica, que ens digui que en dos
anys ens retardam molt, quan en aquest moment ja estan a punt
de l'aprovació de tots aquests plans, jo només li vull recordar
una cosa, Andalusia, crec que va pel tercer pla, ja d'innovació
i R+D, Catalunya es planteja el quart pla de R+D i tal, i què
feren vostès durant setze anys? Quan altres comunitats ja
duien dos plans, vostès encara ni hi pensaven, en aquestes
coses, i ara ens diuen a nosaltres que nosaltres anam a poc a
poc, és un poc fort, i clar que anam enrera en aquests temes,
però no hi anam per culpa nostra, enrera, hi anam perquè vostès
no feren els deures i ara nosaltres ho hem de fer tot en una
vegada, i això costa.
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Ja per acabar, vostè em diu "usted ha gobernado en contra
del Partido Popular", jo no he governat en contra de ningú.
Miri, aquest pacte progressista té més vots que el Partit
Popular, més diputats que el Partit Popular i maneja totes les
institucions autonòmiques d'aquest país, per tant no em torni
a treure si aquest pacte o si aquesta gent o si tal, vostès
tendran molts de vots, però recordin, recordin, ningú no va
voler pactar amb vostès, i si continuen així, em sembla que això
serà, en tornar-hi, serà exactament igual. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González i
Ortea, té la paraula per replicar.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente del Gobierno, no
podré contestarle a todo lo que usted ha dicho, me es
materialmente imposible en diez tristes minutos que me dan,
pero mire, por lo menos le diré algunas cosas.

En primer lugar, no he pretendido insultarle ni a usted ni a
nadie, ser director de circo, ser payaso o ser equilibrista, no veo
nada insultante en eso, a mí miembros de su gobierno me han
llamado cosas bastante peores, después de ir a ayudarles, con
toda mi mejor voluntad, a Madrid, después de eso, algún
miembro de su gobierno me ha insultado públicamente, y sin
ninguna duda.

Mire, crisis de govern, voy a decirle una cosa en materia de
crisis de govern y en materia de gobiernos fuertes. "La
conversación se inició con el enfrentamiento entre Aina Salom
y Rodrigo de Santos, según Antich, no podemos andar a gritos
por la Plaza de España, pero otros conseller  debían tomar nota
de la combatibidad de Aina. Con toda ingenuidad pregunté a
quién se refería, me dijo que se trataba de Josep Antoni Ferrer,
titular de Obras Públicas, fue la primera media docena de
alusiones denigratorias, todas ellas se centraban en la
incompetencia del menorquín, incapaz, siempre según el
president, de sacar adelante ninguna de las tareas
encomendadas. Me sorprendió la virulencia de los ataques",
por ahí sigue. También le sorprendió al mismo periodista que
escribe esto oírles decir que Misericordia Ramon iba a ser
reemplazada, se mostraron desconsiderados con ella, y la
acusaron con crudeza de mala vendedora de una conselleria
bombo, eso usted y sus colaboradores.

"Antich arremetió también contra el PSM, con más acritud
que contra el PP, está convencido de que ambos pactaran ..."

(Rialles per part de l'intervinent)

"Mostró una disociación asombrosa de su vicepresidente
Sampol, se equivoca en todo lo que hace, su propio partido
habrá puesto el grito en el cielo por las torres del recinto ferial",
¿y por la Ley de comercio, Sr. Antich, también habrá puesto el
grito en el cielo?, "se equivoca en todo lo que hace", y usted,

supongo, cuando lo apoya. Eso es un gobierno poco fuerte,
por cierto y por agotar el tema de comercio, "Sampol reconoce
que la Ley de comercio aprobada hoy choca con la legislación
estatal", no es una irresponsabilidad, aprobar una ley que se
sabe que choca con una legislación que la Constitución
protege, ¿no es de una gran irresponsabilidad?, ¿no es engañar
a los pequeños comerciantes?

Siniestralidad laboral. Mire usted, accidentes laborales, son
datos de la conselleria del Sr. Grosske, año 99 al año 2000,
crecen accidentes sin baja un 9,46%, con baja un 11,34, en total
un 10,85. Es decir, durante el año pasado, cada día en esta
comunidad autónoma, que usted preside, se accidentaron 121
trabajadores, es una cosa publicada por la Conselleria de
Trabajo, de manera que si no son buenos los datos, entonces
reclame usted a su conseller. Y hoy aquí, persona que discutía
con usted, discutía virulentamente, pueden volver a discutir
sobre los datos. 

Mire usted, divergencias, volvemos otra vez al tema de las
divergencias y al tema de las moratorias y al tema de los
gobiernos fuertes. "El PSM" -le leo cuatro titulares, nada más,
no todos, tengo muchos, ¿eh?, peo unos pocos, con eso damos
una idea. "El PSM critica el plan territorial de Munar y le
recuerda que necesita sus votos", "Antich no cede ante Unió
Mallorquina y mantendrá las DOT pese al riesgo de gobernar
en minoría", "Munar pide al Gobierno sosiego para aprobar las
restricciones urbanísticas", "cruce de advertencias y reproches
entre el Pacte a pocas horas de votar la moratoria", "Sampol
asegura que la moratoria no aumenta la protección del
territorio", no aumenta, era la moratoria del Consell Insular,
claro, "las diferencias en el pacto amenazan con bloquear las
normas territoriales", no quiero seguir porque se me acaba el
tiempo leyendo esto. 

Por cierto y hablando de moratorias anteriores, alguna en la
que usted y su actual conseller de Obras Públicas tuvo alguna
participación, le recuerdo que el Tribunal Superior de Justicia
de Baleares anuló la moratoria del Consell que desclasificó 77
urbanizables, fue una de las cosas que ustedes hicieron con el
primer pacto de izquierdas que montaron en el Consell Insular
de Mallorca en la legislatura anterior, el Tribunal Superior de
Justicia se lo echó abajo. Eso es lo que da de sí su competencia
haciendo legislación y legislación urbanística en concreto.

Otra cuestión, Sr. Antich. También me plantea usted lo de
que nosotros nunca pusimos ni una peseta, nunca pusimos
una peseta para ayudar a los propietarios de fincas. No se
entera usted de nada, es que sus conceller no se lo dicen. Mire,
Sr. Antich, eso que yo antes decía, que han puesto 11 millones,
600 y pico mil pesetas, y que dividido entre los 4.000
propietarios que dicen ustedes que va a ayudar, 4.000
propietarios de fincas en áreas naturales de especial interés, es
un plus de 2.700 pesetas, más o menos, por propietario, como
media, sobre una cosa que está en las directrices de ordenación
del territorio que aprobamos nosotros; por gastos de
conservación y mejora en áreas de suelo rústico protegido,
nosotros lo pusimos, ustedes lo que han aumentado son 2.700
pesetas, por propietario, según dicen ustedes mismos, porque
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eso está en la memoria que nos ha remitido la Conselleria de
Hacienda con los presupuestos.

Mire, en cuanto a lo de los empresarios, esto me ha dejado
estupefacto. Resulta que, vamos ha sido un trato y una
consideración con los empresarios y una buena relación y una
buena armonía con el empresariado extraordinaria, los
empresarios están encantados con ustedes. Cañellas, se refiere
al Presidente de la Federación Hotelera, denuncia la política
sucia del Govern contra los hoteleros en los últimos años.
Grosske carga contra los grandes hoteleros y llama a
movilizarse a favor de la ecotasa. Cumbre turística en Berlín, del
empresariado, contra la mala imagen de Baleares. Pero, no, es
que quería, porque no son sólo los hoteleros, qué va, los
empresarios denuncian que la reforma urbanística es
inconstitucional; la CAEB augura una crisis económica y más
paro por la moratoria, etc.; no le voy a leer más. ¿Para qué? Pero
si lo sabe toda la comunidad, pero si no estoy diciendo nada
nuevo; han levantado en armas a todo el empresariado, han
conseguido ustedes lo que no se había conseguido jamás en la
historia de esta comunidad, que es que todo el empresariado de
todos los sectores se unan para decir y protestar de las cosas
que está haciendo este gobierno. Y me cuenta usted que hace
reuniones con el empresariado y que, prácticamente, le felicitan,
¡por favor!.

Mire, turismo. Por cierto, temas aeroportuarios, ahora sacan
ustedes de la manga el tema recurrente, como no saben qué
hacer con esto de los aviones, porque no lo saben solucionar,
se sacan de la manga reivindicaciones, siempre contra Madrid,
claro, y entonces de ver si se participa en la gestión de los
aeropuertos de Baleares. Y les dice el Presidente del Fomento
de Turismo, el Presidente del Fomento de Turismo les manda
una carta, a mí también me la ha mandado, y le dice:
“Entendemos que cuestiones tan importantes no pueden ser
tratadas con urgencia y mucho menos con frivolidad. En este
sentido, lamentamos tener que recordarle que la reivindicación
de la gestión de nuestros aeropuertos quedó empantanada tan
pronto como el Govern tomó el relevo del Fomento y la Cámara
de Comercio en este tema”. Quedó empantanada con el Govern,
como todo queda empantanado con el Govern. Pues bien, salto
algún párrafo, “Desde el verano del 2000, el Govern ha
mantenido un silencio absoluto, hasta que le pareció oportuno
sacar el muerto del armario para mezclarlo con la crisis de las
compañías aéreas tras el 11 de septiembre”. Todo eso se lo dice
el Presidente del Fomento de Turismo, no se lo digo yo;
evidentemente esto es lo que hacen ustedes.

Tasas aeroportuarias. ¡Qué Dios nos coja confesados si
tienen que ponerlas ustedes! Miren, tienen ustedes ahora
mismo un buen lío en Menorca con las tasas portuarias de
Ciutadella; de las tasas del puerto de Maó se ocupa la
Autoridad Portuaria, pero de las tasas del puerto de Ciutadella
se ocupan directamente ustedes porque dependen de la
comunidad autónoma. Son un 46% más caras las de Ciutadella
que las de Maó. ¿Es eso lo que van a hacer, para eso quieren
ustedes gestionar los aeropuertos de Baleares, para poner las
tasas aeroportuarias un 46% más caras de lo que las tiene el
Estado en este momento?

Tema de carreteras. Por cierto, Sr. Antich, mire usted, de
Alicante a Cartagena yo he ido por autopista porque hay una
autopista, parte por cierto de peaje y parte libre, de manera que
no me venga usted a contar historias. Y si lo que me saca usted
son planitos de no sé qué carreteras, yo le voy a sacar uno
suyo; porque claro aquí no estamos para juzgar lo que hace o
deja de hacer el Sr. Zaplana, aquí estamos para juzgar lo que
hace usted; mire este plano que tengo aquí, porque me lo
recordó cuando ha sacado usted ese, éste es fácil de recordar,
esto es Mallorca, no es Alicante ni Murcia ni Cartagena, esto
es Mallorca; bueno, éste es un mapa que se ha repartido a los
turistas, visitantes en general, y no sé si también a los nativos,
a mis manos ha llegado desde luego, en el que se ponen las
carreteras saturadas y las alternativas a las carreteras
saturadas. ¿Sabe usted cuál es la carretera alternativa para ir de
Inca a Alcudia que, claro, la pone como saturada, ya lo creo
que está saturada, sabe por dónde recomiendan a la que vaya?
Por Caimari, Selva, Lluc i Pollença.

(Rialles i aplaudiments)

Esto está en ese plano. Hay otros ejemplos, hay otros, pero
bueno, tengo tan poco tiempo, me parece que unos segundos,
que ya lo tengo que dejar.

Mire, vivienda. Vivienda tengo aquí los datos, ustedes,
programa 99, voy a ceñirme al 2000, que ese lo han hecho
ustedes entero. Fíjense, grupo C, que son las viviendas en
régimen especial, las baratas, las de 11, 12 millones de pesetas,
las que realmente son para gente que no llega a más; ¿sabe cuál
es el nivel de realización de Baleares en el año 2000? Esto son
cuadros oficiales enviados por el ministerio, el 2,80%. Su
conseller, el nuevo, que ahora hace una rueda de prensa cada
día, porque le han dicho que el problema del otro es que
comunicaba mal y entonces él comunica cada día, está siempre
comunicando; bueno, pues dice no sé qué de que si ahora han
hecho más del 100%; el 2'80%, está aquí, es un cuadro oficial de
viviendas de régimen especial, las baratitas.

Bueno, yo creo que con ese repaso va usted ya bien
servido. Había algunas otras cosas por aquí, pero no tengo
tiempo. Mire, lo del páramos y los trenes de alta velocidad no
se lo pudieron decir los consellers, yo no me puedo creer que
el conseller de hacienda y el de obras públicas le hayan
contado a usted esa milonga o que usted sea tan torpe de
entender que un tren, que es lo que ofrecía el ministro Cascos,
de emplear aquí, inmediatamente dar fondos para tecnología de
alta velocidad consista en poner un tren de alta velocidad.
Mire, entre otras cosas, nos dijo que haría, que estaban
haciendo ya, en marcha, dos trenes en Canarias, uno en
Tenerife y otro en Gran Canaria, norte-sur; como usted
comprenderá, no en trenes de alta velocidad, y eso lo
entendimos perfectamente los tres, porque no hace falta ser tan
listo ni estudiar en Salamanca para entender eso. Usted no se
quiere enterar o lo quiere caricaturizar, porque a usted le va muy
bien enfrentarse a Madrid. Se lo dije personalmente y ahora se
lo digo públicamente: usted ha conseguido durante estos dos
años y medio enturbiar completamente las relaciones con
Madrid, a usted le ha interesado eso, enturbiar las relaciones;
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porque eso, en definitiva, lo que pretende con eso es una cosa
muy simple, justificar su absoluta incapacidad de gobernar.

Y mire, y con esto acabo, Sr. Presidente, su conseller de
Hacienda decía el miércoles, 3 de enero de 2001, hace unos
meses, un párrafo que vale la pena recordárselo, porque su
conseller de Hacienda es de lo más sensato de su gobierno, lo
cual no es tampoco decir demasiado, pero es hombre sensato;
y su conseller de Hacienda decía, textualmente le leo: “Creo que
debemos hablar menos de Madrid y poner los medios para
resolver nuestros problemas, con independencia de las
reivindicaciones justas que nos corresponda plantear”.

Estoy al cien por cien de acuerdo. Para eso contará usted
con todo el Grupo Popular, con los 28 diputados, para hacer
victimismos y justificarse con chistecitos de trenes de alta
velocidad y de páramos en Mallorca, Sr. Presidente, para eso no
cuente con nosotros. Y tampoco creo que cuente usted con los
ciudadanos de la comunidad, porque al final la realidad se
impone, Sr. Antich, y en el 2003 todos esos planes y todas esas
ruedas de prensa quedarán muy bien, y sus chistes
seguramente serán muy graciosos, pero la gente seguirá sin
carreteras y seguirá sin centros de atención a la tercera edad y
seguirá sin libertad para elegir el centro educativo; y seguirá
con planes de transportes en los que hacen ustedes
diagnósticos que tienen mucha gracia, porque hace 30 años
que hay ese diagnóstico.

Mire, el Plan de transportes, una de las últimas ruedas de
prensa de su nuevo conseller comunicativo, decía en esa
diagnosis dos cosas, fundamentalmente: primero, que los
autobuses en Baleares son muy viejos, son más viejos que en
la península, tienen como media 13 años. Eso se sabía hace 30
y 40 años.

(Aldarull i remor de fons)

Y la segunda cosa que dice el diagnóstico, que no sé
cuantos millones habrá costado, es también de antología, la
segunda cosa que dice el diagnóstico es que hay un gran
número de líneas regulares de autobuses en Baleares. Éstas son
las dos grandes conclusiones de ese diagnóstico que comunica
tan bien su conseller de Obras Públicas y que no sé cuánto ha
costado.

Pero para ese viaje no se necesitan alforjas. Y vuelvo a
decirle, usted hará todos los chistes que quiera, pero la realidad
se impone y aquí la realidad es muy pobre y juega en su contra,
Sr. Antich.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular. El President del Govern té la paraula per contrareplicar
i tancar el debat.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, he
començat l’altra intervenció dient allò dels insults, vostè ha
sortit i m’ha dit que no l’insultàs i el darrer que fa és dir-me:
espero que usted no sea torpe; és a dir, ho dic perquè se
n’adoni exactament del que diu quan és aquí dalt.

Quant als accidents de treball, nosaltres, els números que
tenim per part de la Conselleria de Treball és que, per primera
vegada, rebaixam el tema dels accidents de treball. Una altra
cosa és el tema dels accidents mortals que, efectivament,
enguany hi ha una situació difícil, hi va ser l’any passat, hi va
ser el 98, vull dir que una altra cosa són aquests, que són
menys número perquè són una altra cosa, però que també són
molt importants. Però la tendència general i global és que baixa,
jo no tenc cap interès a dir-li a vostè si és així o no, miri, li dic el
que em diu la conselleria. De totes formes he de dir una cosa:
baldament no aconseguim rebaixar tot el que haguem de
rebaixar perquè vivim uns moments on hi ha hagut moltíssima
de feina en aquesta comunitat autònoma, on ha pujat
moltíssima de gent, s’ha afiliat molta gent a la Seguretat Social,
per tant allà on ha fet més feina molta més gent que a altres
temporades i que això fa que sigui més dificultós rebaixar això,
perquè vostè sap que aquesta és una comunitat autònoma amb
molta d’estacionalitat, i per tant l’ocupació encara és precària,
és temporal en moltes d’ocasions i tal, i que per tant això du
que hi hagi tot aquest tipus d’accidents; com a mínim aquest
govern ha passat de 18 milions que vostès s’hi gastaven a 400.
Jo no sé si encertarem o no encertarem, però com a mínim
demostram una voluntat de donar una solució a una cosa
d’aquestes que és tan important; vostès ni la voluntat, ni la
voluntat, perquè nosaltres tal vegada ho feim malament, tal
vegada ens equivocam, però com a mínim hi posam 400 quilos
per intentar donar una solució a totes aquestes qüestions;
vostès 18 milions de pessetes. A vostès els era completament
igual, vostès ni tan sols ho provaven a veure si li donaven una
solució. Per tant, anem a deixar ben clar qui està on i on està
qui, anem a deixar-ho clar.

Llavors, em surt amb quatre paperets i em diu que resulta
que el Sr. Antich y resulta que aquell ha dit i aquell altra i tal i
qual, escolti, jo en tenc més aquí de paperets: La ecotasa es un
desastre -aquí, En Matas; en canvi se’n va: Jaume Matas
defiende la aplicación de la ecotasa después de inaugurar
una desaladora en Lanzarote. És una joia aquest ministre,
quan és a Aragó diu una cosa, quan ve a Balears en diu una
altra; quan és a Balears diu una cosa, quan va a Lanzarote en
diu una altra, no té cap problema ni un, sempre encerta, posa
tots els bitllets. Per tant no em digui si nosaltres feim o deixam
de dir i tal, escolti, que aquí tothom té. En vol un altre
d’exemple? El Sr. Aznar, a la campanya de Galícia, acusa els
socialistes de les Illes de tenir pactes amb forces que demanen
l’autodeterminació. Al mateix temps el Sr. Matas, aquí, s’asseu
amb la presidenta del Consell Insular de Mallorca i també diu,
en relació al PSM, que és hora d’acostar postures amb aquests
partits. El Sr. Aznar allà diu que els socialistes ens anem dels
partits, que fugim, igual que si tenguéssim la lepra, dels partits
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que demanen l’autodeterminació, i el Sr. Matas diu: convé
començar a veure com ho arreglam. Això és un partit seriós.

(Remor de veus)

Arenas dice que el PP y UM tienen, home, jo he callat, ara
aguantin, aguantin ara que jo he callat. Arenas dice que el PP
y UM tienen conversaciones para un posible pacto, UM niega
las negociaciones. És un partit seriós. És a dir, escoltin, coses
d’aquestes i titulars de diaris a tots ens en preparen mitja
dotzena, però és que la seva segona intervenció tot són titulars
de diaris, no té res més, ja no hi ha res a agafar i això és el que
em preocupa del partit més gros d’aquí, el partit que representa
més ciutadans, em preocupa que la darrera només siguin quatre
cosetes, si va sortir a la premsa allò o si no va sortir. Home, em
preocupa que no hi hagi una oposició més constructiva, jo crec
que aquest hauria de ser el camí.

Vostè em xerra dels empresaris. Escolti, els empresaris estan
contents, és a dir, l’altre dia sortia al Diario de Mallorca:
Balears es una de las doce regiones de la Unión Europea con
mayor optimismo empresarial -miri si els encerta vostè els
paperets-, con mayor optimismo empresarial. Home, no digui
que els nostres empresaris estan fora confiança i tal, que están
a tope i fan una feinada, és a dir, - (Rialles) - no les me...

I és ver que vostès pagaran alguns doblers en el tema de
parcs naturals, qualque duro pagaren amb el tema dels parcs
naturals. El que passa és que nosaltres ara posam una petita
quantitat per a molta de gent. I ells ho feren a l’inrevés, se
n’anaren a Mondragó i donaren una quantitat molt grossa a un
i als altres res, 2.000 milions li aferraren a l’empresa
urbanitzadora d’allò de Mondragó. Nosaltres ho feim a l’inrevés
i n’estam ben orgullosos, un poquet a tothom; vostès se’n van
i li aferren tot el taco a un i els altres encara belen, perquè els de
Mondragó estaven ben enfadats amb vostès, estaven ben
enfadats els de les finques petites. Per tant, no em digui com
fan totes aquestes coses.

I no em xerri al final d’enturbiar relaciones. Nosaltres no
enturbiamos las relaciones con nadie, nosaltres intentam
entendre-nos amb tothom. Ara bé, Sr. González Ortea, jo, si
vostè em diu que ens podem seure i podem parlar de totes
aquestes qüestions i vostè se les pren com a qüestions d’Estat,
partidismes fora, i som capaços de seure-nos amb aquests
grans temes d’estat i intentar arribar a un acord, jo som el primer
que em vull asseure. Ara, no em tornaré asseure perquè qualcú
vengui a fer-se purament i simplement una foto, això no ho
tornaré a fer; si és per arreglar temes sí que ho faré, perquè em
sap molt de greu que resulta que quan ens anem per parlar
d’energia al Ministeri d’Energia vostè ni tan sols es presenti per
conèixer quins són els papers i els papelitos, que vostè diu,
que el meu conseller havia de dur al ministeri per parlar-vos-en.
I quan vostè se’n va allà no té ni idea del que nosaltres
defensam ni què és el que anam a defensar al Ministeri
d’Energia. D’aquesta manera vostè ens poc ajudar molt poc, i
jo crec que ens hauria d’ajudar, perquè aquest projecte de
gasoducte és un projecte fantàstic, que al final costarà meny s
que les propostes que vostès feien i que és molt necessari en
aquesta comunitat autònoma.

I és més, que ens toca, perquè si tota Espanya té
gasoductes no sé per què les Illes Balears no n’han de tenir; no
sé per què, una vegada més, les Illes Balears han de ser
diferents. I ja ho vaig dir quan vàrem xerrar per primera vegada
de gasoductes, que jo i el conseller ens vàrem seure a una roda
de premsa, i resulta que quan traguérem el plànol d’Espanya,
igual que aquest plànol que vostè m’ha mostrat d’això de les
carreteres -tampoc no els enviàvem per cap mal lloc, si són
turistes tenen una bona vista per on els enviàvem, quedava
molt bé-; vaig obrir el plànol d’Espanya i mir tot els plànol dels
gasoductes i resulta que hi havia gasoductes per tota Espanya
i allà on hi havia d’haver Balears només hi havia la mar. No és
que no hi posassin gasoducte, és que no hi havia Balears, és
que només hi havia la mar, ja només pintaven el mapa
d’Espanya sense Balears. Per tant, si és per donar solució a
aquests temes li puc assegurar que em trobaran.

I miri, els vull dir, ja per acabar, ja per acabar perquè no em
vull fer llarg, perquè la veritat és que en relació amb la seva
intervenció en aquest moment tampoc no queda molt per
contestar; l’únic que li vull dir és el següent: jo crec que hi ha
temes, com el règim especial, com els temes territorials, hi ha
qüestions com el gasoducte, hi ha tota una sèrie de qüestions
que valdria la pena intentar seure’s. Jo comprenc que en el
moment del debat tots deim el que hem de dir, però crec que
valdria la pena que en aquests temes sí que hi hagués la
capacitat d’asseure’s; però, com li deia abans, sense
partidismes, sense haver de defensar el Govern de l’Estat
purament i simplement perquè és del mateix color polític, volent
veure les coses clares.

Jo li he mostrat una carretera que la varen retirar a València
i que ara el ministeri finançarà, està redactant el projecte i
finançarà; que la Generalitat Valenciana ha triat el tipus de
carretera que volia fer; anem a veure com podem parlar amb el
ministeri perquè en aquesta comunitat autònoma se la tracti
exactament igual que a la resta de comunitats autònomes, anem
a veure com ho podem fer. Anem a veure com podem avançar
en el tema d’aigües, anem a veure com podem avançar en totes
aquestes qüestions. Jo crec que valdria la pena i jo el convid,
jo el convid que vostè, si creu que fa falta qualque mecanisme
d’interlocució, jo el convid que hi pugui haver aquestes
assegudes, sobretot pel que són aquests grans temes, perquè
són qüestions bàsiques i principals. Li he explicat això de la
dessaladora d’Alcúdia, no tenim cap voluntat ni una que aquí
no s’inverteixin tota una sèrie de doblers, el que passa és que
explicam amb els raonament, i jo crec que de forma clara, quina
és la nostra idea de com ha de ser aquest territori i que per tant
no creim que s’hagi d’anar fent una dessaladora cada cinc
minuts d’aquestes que calientan el planeta.

Jo el que crec és que el que hem de fer és fer una gestió de
l’aigua des d’una altra cultura, des de la gestió de la demanda,
des d’intentar treure el màxim fruit a tots els temes d’aigua, des
d’intentar gestionar bé tots els nostres aqüífers, cosa que fins
ara no s’ha fet. Per tant, en el que són aquestes grans
qüestions nosaltres, jo li dic, com a President, estic totalment
disposat a parlar-ne, perquè crec que és important per a aquesta
comunitat autònoma.
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I quant a tots els altres grups, donar-los les gràcies i també
al Grup Popular per totes les seves aportacions, perquè, encara
que moltes d’elles, en el cas del Grup Popular, no hi podem
estar d’acord, sempre un aprèn qualque cosa.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern, amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta etapa del debat. Els
grups parlamentaris disposen ara de 30 minuts per presentar
propostes de resolució davant la Mesa de la cambra. La Mesa
de la cambra es reunirà a les 21.45 per qualificar la congruència
i comprovar que no es tracti de mocions de censura o qüestions
de confiança les que es presentin en aquests moments. I les
propostes de resolució, una vegada admeses, seran remeses,
amb caràcter urgent, als grups parlamentaris avui mateix.

Se suspèn la sessió, fins demà, a les 11.00 hores del matí.
Moltes gràcies.
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