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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la segona sessió

del debat sobre l’orientació política general del Govern, i com

a primera intervenció intervé el Grup Parlamentari Mixt,

l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

President del Govern de les Illes Balears, siguin les meves

primeres paraules de felicitació. Ahir ens va fer un discurs

positiu i optimista, un discurs d’aquells que a mi m’agraden,

com vostès ja saben; un discurs en el qual repassava tots els

sectors socials i econòmics d’aquestes illes, que tots varen

trobar conhort en les seves paraules i varen ser objecte de la

seva atenció, i això ja és prou important per a la nostra societat.

També es congratulava de la feina feta per totes i cada una de

les àrees del seu govern. Totes elles varen ser protagonistes, en

un moment o un altre, d’una llarga exposició de realitzacions

dutes a terme i de projectes de futur, i això també és molt

important, perquè tenir els nostres contents és fonamental

perquè les coses ens vagin bé. 

Jo també seré, com no podia ser d’una altra manera,

optimista, i allò primer que crec és que ens hem de felicitar

realment de veure, estar avui en aquest debat, en aquest marc

incomparable del Parlament i parlant de la política general de

la nostra comunitat, un debat d’extraordinària importància que

ens permet fer un balanç de l’executiu, però també un balanç de

les nostres pròpies realitzacions com a diputats que som i que

tenim la confiança d’un determinat sector de la societat. 

Tal vegada a un fet com aquest, tan simple pel fet d’haver-

ho fet durant tants d’anys, no li donam tota la importància que

té, però crec que bastaria repassar la premsa d’avui o la d’ahir

per veure què passa en el nostre entorn -a molts de països, fins

i tot a alguns europeus, coses que tan a prop no ens ho podem

ni creure-, per adonar-nos de com som de privilegiats, de tenir

un règim democràtica consolidat. En aquests moments, mentre

nosaltres debatem aquí els temes d’aquesta comunitat, hi ha

més de 40 conflictes armats arreu del món; hi ha més de 15.000

nins que cada dia, avui, han mort, de fam, de manca de

vacunes, de situacions dramàtiques en el seu país... La veritat

és que en aquests moments totes les societats estam exposades

al terrorisme, hi ha amenaces per tot arreu, fins i tot nosaltres

a Espanya vàrem tenir el dia passat 11 de març un atemptat, i

això que fa dos o tres anys era impensable en aquesta comunitat

i en aquest país. Crec que, per tant, hem de tenir en compte que

tenim molta sort i que és un privilegi el que tenim tots nosaltres

de ser avui aquí. Podem manifestar les nostres opinions amb

total llibertat i sense tèmer ni per la nostra vida ni pels nostres

fills.

He començat afirmant que aquest debat ens permet fer

balanç; balanç sí, però també ens convendria fer memòria.

Convendrà amb mi, Sr. President, que massa sovint sembla que

la nostra comunitat es troba un poc atrapada en el temps. És

vera que amb dificultats, amb entrebancs i sotracs hem anat

avançant i aprofundint en la nostra capacitat de prendre

decisions sobre tots aquells temes que ens afecten i que ens

importen. És cert, també, que els cappares de l’Estatut

d’Autonomia no s’imaginaven mai que en aquests moments

haguéssim arribat allà on som, però també és cert que hi ha

problemes, debats, qüestions i discussions que pareixen que no

es tanquen mai, que sempre hi són. Encara més, pareix que

quan s’apunta una solució sempre, per un motiu o per un altre,

el debat torna recomençar, sense que mai no hi ha hagi una

solució definitiva i estable. Això, al meu entendre, és una de les

causes que provoca que el ciutadà de cada dia s’allunyi més

dels polítics, que passi un poc de nosaltres, i és que veu que

determinats problemes que li afecten i li interessen s’eternitzen

i només se’n parla en el Parlament, en el consell, però que no

arriben les solucions.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, coincidim amb vostè en

moltíssimes de les qüestions que ha plantejat en el seu discurs,

Sr. President. Hi ha frases, fins i tot, que les he dites en aquest

mateix parlament; que amb les coses de menjar no s’hi juga, el

fet de donar solucions als problemes existents, el seu tarannà

nacionalista..., en totes aquestes coses hi estam totalment

d’acord, però pensam que per molt d’aquest procés tan habitual

en aquesta cambra, de discutir i discutir però no avançar, que

la situació de les Illes Balears presenta alguns elements que em

permetran qüestionar, perquè crec que qualque cosa falla i que

no devem fer les coses del tot ben fetes si no som capaços de

donar solucions definitives. Crec que hem de procurar tenir

totes les eines en les nostres mans per poder capgirar la

situació.

Repassem alguns d’aquests elements. 

Ja en el seu moment Unió Mallorquina va manifestar en

aquesta cambra la seva denúncia de manera forta i clara sobre

la transferència de competències en matèria d’educació i en

matèria de sanitat. Alguns dels diputats que són aquí se’n

recordaran perfectament del fet que érem contraris a rebre una

transferència de competències en matèria educativa sense que

vengués ben dotada. La veritat és que basta veure que al poc

temps de rebre la competència ja havíem d’afegir moltíssims

recursos propis per donar-li un cert nivell de qualitat. El mateix

va passar amb el sistema sanitari. Nosaltres érem contraris a

rebre les transferències de competències en matèria sanitària

sense que es tenguessin en compte temes tan importants com és

la població flotant, molta és a les nostres illes que la població

de fet. Ho vàrem dir, ho vàrem manifestar. Sens dubte els que

les varen acceptar devien tenir els seus motius i els que les

varen transferir també, però el cert és que és gràcies a l’esforç

dels ciutadans d’aquesta terra que avui tenim la sanitat que

tenim, i tots som ben conscients que encara és molt insuficient

per a les necessitats reals.

I el mateix passa en educació. La veritat és que si no fos

perquè dels pressupostos de la comunitat s’afegissin molts de

recursos per dur endavant la política educativa, seria

impossible atendre el nombre de nins, moltíssims més del que

teníem previst, que en aquest moment necessiten una educació.

Tots aquests temes -sanitat, educació-, que ja varen venir

mal dotats i que ja tenien problemes d’entrada, se’ns han

totalment desbordat sobre la vinguda d’un nombre crec que

exorbitant de persones immigrades. Aquest increment de

població en tan poc temps, més de 200.000 persones en els

darrers quatre anys, ha estat, jo crec, una prova de foc que ha
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posat al màxim del límit tota la xarxa educativa i sanitària

d’aquestes illes, i que ha demostrat la necessitat no tan sols

d’incrementar la dotació actual, sinó també, crec, l’exigència a

l’Estat que compensi el dèficit que s’ha anat acumulant en

aquests darrers anys. Crec que en això tots hi podem estar

d’acord, però mentrestant el temps passa i continuam sense les

solucions: perquè Madrid no vol, perquè hi ha hagut un canvi

de govern, perquè... Quan estan a un costat opinen una cosa,

però quan estan a l’altre n’opinen una altra, i els problemes

sempre són de les Illes Balears. 

Però no només és un tema de transferències de

competències que ja hem rebut, no, i d’aquí la nostra

preocupació. També ens preocupa, a Unió Mallorquina, les

transferències que han d’arribar el dia de demà, i ja els

advertim: tenguin en compte que han d’arribar ben dotades. Els

posaré un exemple: l’Administració de Justícia. Ara es parla

molt d’aquesta possible transferència de competències. Va ser

notícia la setmana passada que el sistema judicial a les Illes

Baleares estava en fallida, que els advocats d’ofici no podien

cobrar, que no podia arribar a final d’any, i ens preocupa, ens

preocupa perquè el govern de torn dirà en qualsevol moment

que ens transfereix la competència i tornarem estar amb el

mateix problema de sempre, vendran mal dotades i hi haurem

d’afegir doblers i, clar, els doblers són finits, i si els posam en

sanitat, en educació o en justícia els hem de llevar de qualsevol

altre lloc.

Per tant, quina és la conclusió? Que els que pagam som els

mallorquins, els menorquins, els eivissencs, que per culpa del

fet que els transferències no vénen ben dotades llavors les hem

de suplir. Podríem posar exemples en matèria de la qual

parlàvem, com és la de justícia, com aquest pla pilot del jutjat

mercantil, que va ser tot un espectacle i que no importa

aprofundir-hi molt, perquè tots el vàrem veure: habitacions amb

els ordinadors en terra, manca de personal... 

En definitiva jo crec, i per això he tocat aquests tres temes,

que la sanitat, l’educació i la justícia són els pilars bàsics d’una

societat democràtica, perquè hem de tenir en compte que la

sanitat l’hem de menester quan naixem i quan morim; que

l’educació és fonamental per a la nostra formació; i que la

justícia és un dret bàsic de qualsevol societat democràtica i,

clar, uns jutjats saturats i condemnats a la lentitud, doncs

realment no crec que ens puguin justificar aquesta necessitat

que tots els ciutadans, que tenim drets i tenim deures, doncs

estiguin tranquils davant una justícia que ens garanteix l’article

24 de la Constitució però de la qual els ciutadans realment cada

dia dubten més.

Les Illes Balears no només tenen problemes en

transferències de competències i que en un moment determinat

no venguin ben dotades, no. És que també els tenim en nivells

d’inversió per part de l’Estat. En infraestructures en general

podríem dir que ens tenen totalment abandonats i amb una

marginació evident, ja no tan sols en matèria de carreteres, que

en parlarem en el seu moment, que s’havien aconseguit uns

compromisos que al final no arriben a ser compromisos, en

parlarem; però també en altres matèries fonamentals. Quants

d’anys duim en aquest parlament, senyores i senyors diputats

que fa uns quants d’anys que hi són, parlant del tema d’aigua?

Debats i més debats, i l’aigua, i Sa Costera, i va i ve, i passa per

Llubí, i passa per un altre lloc... El transport públic, trens que

van i vénen i..., avui se’n parlarà, segurament del tren, i de qui

inaugura i de qui no inaugura, però el fet és que de Madrid mai

no vénen recursos per a un transport públic adient. 

De sectors tan estratègics com l’energètic, doncs el mateix.

Quants d’anys fa que parlam del cable, del gas?, però largo me

lo fiáis. Vam parlar ahir del 2007 i del 2011. Ja sé que són

temes importants, difícils, que tarden molt de temps, però és

que fa tant de temps que en parlam que encara veure-ho el 2011

em dóna la sensació que..., en fi, m’agradaria veure-ho.

De turisme. Turisme també mereix un debat a part. Si a això

afegim les que ja hem parlat, educació i sanitat, sincerament,

queda molt, però molt, per fer. I el problema sempre és el

mateix: lluites partidistes; qui comanda aquí, qui comanda a

Madrid. És que no encertam mai. Estic convençuda que les

properes eleccions vendran a subvencionar-nos -Unió

Mallorquina-; ens demanaran a veure si pactam amb uns o amb

uns altres per després guanyar a Madrid, perquè pareix que

sempre anam girats de peu, en aquest tema, i això és una

magnífica excusa a l’hora de no fer inversions a la nostra illa.

Jo vull recordar, a pesar de tot el que he dit, que la nostra

comunitat, que ja no és la primera en renda per càpita, que és

el que ens interessa a tots els mallorquins ésser, i a tota la

comunitat per suposat -jo parl més en nom de Mallorca perquè

la meva representació és d’aquí-, doncs no, nosaltres a les

nostres illes som primers en solidaritat, una solidaritat jo diria

que un poc malentesa per part de l’Estat, perquè és solidaritat,

cooperació, equilibri, però només és d’anada, mai no és de

tornada i, clar, aquests equilibris crec que són poc

compensadors. 

Hem dit que hi ha molts de temes. El turisme tots estam

d’acord en el fet que és el nostre sector estratègic més

important, que és l’eix vertebrador de la nostra societat, que tot

depèn del turisme, i jo diria que per tot això em pareixeria

adequat fer un esforç i intentar rompre aquest monocultiu. Això

no significa canviar, perquè sabem que allò important és

continuar amb aquell tema que realment és productiu, però sí

que seria interessant que féssim possible un engranatge d’altres

motors, com pot ser la indústria, l’agricultura, la ramaderia, la

pesca, per donar sortida a molts de productes que són

excelAlents a la nostra terra i que hem d’intentar encaixar un poc

més dintre del món del turisme.

De manera recurrent jo crec que el turisme ha estat objecte

en aquest parlament de molts de debats, però també em

permetran que els digui que majoritària improductius, perquè

ens barallam molt però donam poques solucions. També vull

dir que el producte turístic jo crec -i en això està d’acord no

només, crec, el Govern i crec que també hi estarà l’oposició, si

no el mateix sector- que necessita ser revisat; el sector turístic

ha de passar la ITV, perquè han passat molts d’anys, hi ha

hagut molts de canvis, no podem oblidar que tenim uns

competidors que ens han nascut i que són durs, com poden ser

Turquia o la costa dalmàtica o el nord d’Àfrica i, clar, els altres

també espavilen i per tant nosaltres no ens podem quedar

aturats. Qualque cosa haurem de fer i jo crec que en això hi

podem estar tots d’acord.
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Pel que fa a l’Estat jo crec que una vegada més té molta

culpa, perquè durant molts d’anys és bastant injust que amb els

nostres propis recursos, els recursos que es generaven del

turisme a les nostres illes, s’han dedicat a potenciar altres

sectors turístics dins l’Estat espanyol per fer-nos la

competència, i quan vénen els problemes, ara, no ens volen

escoltar. 

Vull dir que el problema de la nostra economia i del turisme

no és només la conjuntura econòmica; que la conjuntura

econòmica hi influeix i és important. Jo crec que també tenim

un problema, i l’hem de fer revisar, de producte turístic que

hem de complementar i diversificar: turisme ètnic, verd,

esdeveniments esportius, culturals; s’ha començat, hem de

continuar, ens hi hem de posar tots, però també de

modernització de les infraestructures, i en aquesta

modernització és molt important que hi estigui d’acord el sector

afectat, perquè si no hi està d’acord ja saben què passa, també

la societat, que hem de contribuir; ahir va dir el president que

havíem vist les orelles al llop, i això té la seva part positiva. El

que era que el turista molestava, i donava problemes, i no ens

deixava treure la nostra barca, i que estàvem estrets a la platja,

doncs hem vist que quan aquest tema falla, doncs bé, hi ha

altres tipus d’incomoditat. Per tant la societat també hi ha de

participar i tots i cada un dels sectors de la nostra economia,

perquè vulguem o no estan tots molt íntimament relacionats.

Malgrat aquesta realitat, i que el turisme ja no és només la

nostra primera indústria sinó que també ho és de l’Estat

espanyol, la veritat és que consideram que no es fa tot el que

s’hauria de fer per aconseguir directament i indirecta millores

d’aquest sector, millores en general i, per suposat, millores a la

nostra pròpia comunitat. I la veritat és que nosaltres no som

unes drassanes, i no cremam cotxes ni protestam, ni feim coses

d’aquestes, però bé, no és just que no se’ns tengui en compte

perquè siguem gent pacífica, tranquilAla, que exposem les coses

en aquest parlament. Si hi ha un sector important a Espanya i

en aquesta comunitat molt més que unes drassanes sens dubte

és el tema del turisme. Per tant ens preocupa que no es tengui

aquest fet en compte i que ara que hi ha 16 ministres -ho sé

perquè hi ha 8 dones-, doncs realment algun de turisme n’hi

hauria d’haver, perquè hi ha ministre de gairebé tot i en canvi

de turisme, que és la font d’ingressos més important, ni hi ha

ministre, ni ens en preocupam, ni en parlam mai, tot i que la

nostra economia i la de l’Estat perillen.

La veritat és que podríem continuar hores i hores posant

exemples de debats que cíclicament es duen aquí, es

produeixen, se’n parla i que al cap d’un temps ja ens n’avorrim,

passen a un segon terme i esperen, a veure si una altra vegada

els tornam treure. 

I ahir el president ens en va treure un: el Règim Econòmic

Especial de les Illes Balears, que primer va ser Règim

Econòmic i Fiscal, que es va aprovar aquí i es va aprovar

perquè venien eleccions, i llavors se’n va anar a Madrid, i quan

va anar a Madrid el Partit Popular el va modificar i va rebaixar,

i llavors el Partit Socialista, que havia votat que sí, va votar que

no, i llavors va tornar canviar el govern i després...

(Remor de veus)

Es va abstenir, tenen raó. A un moment determinat s’havia

aprovat, però llavors es va aprovar i es va aconseguir la

constitució d’una comissió, i la comissió no es constituïa, i

llavors es va constituir i no s’ha reunit. Total, després de tot

això ara ens presenten un altre règim. La veritat és que jo li

canviaria el nom, d’entrada, perquè, clar, és déjà vu, és allò que

ja n’hem parlat tant de temps que ja tots estam un poc

escèptics. Si potser li canvia el nom doncs ens tornarà reanimar

en la matèria.

Parlar del fet insular és el mateix. Quantes vegades no hem

sentit parlar del fet insular?, i en parla un costat, i en parla un

altre, i les illes europees, i les illes del Mediterrani, i s’ha de

tenir en compte dins l’Estat espanyol el fet de la insularitat

perquè està a la Constitució, i és vera, però hi està i els únics

que han tret qualque cosa del tema és Canàries, però a nosaltres

mai no ens toca res.

Descomptes aeris i marítims. Si qualcú sap exactament com

està aquest tema realment li haurem de donar un premi, perquè

ara pugen ara baixen, ara els aconseguim ara no, ara és d’un 28

avui ha de ser d’un 50, i quan és d’un 28 llavors augmenten els

preus i el ciutadà diu: “Però si em costa més ara que tenc

descompte que abans”. Per no parlar de declaracions d’interès

públic entre illes i la península. El fet la veritat és que comença

a ser reiteratiu.

Temes que ocupen primeres pàgines, que després passen a

l’oblit, que llavors a vegades en tornam a parlar, però que de

qualque manera jo diria que tots som conscients que solucions,

solucions, no n’hem trobades, perquè si les haguéssim trobades

ja no tornaríem a parlar-ne en aquesta cambra.

Em permetrà que davant aquesta anàlisi, aquest diagnòstic

que feim des d’Unió Mallorquina doncs tenguem dubtes, que

tenguem molts de dubtes, i jo li demanaria, a vostè, Sr.

President, si té solucions per a totes aquelles coses que va

explicar en el seu discurs: si tendrem carreteres ràpides i

segures, les carreteres que necessitam, i consti que som molt

valenta fent aquesta pregunta, perquè el primer que m’espera és

que vostè em digui: “Vostè sabrà, que té les competències en

matèria de carreteres”. Però és que aquí no es tracta de fer-nos

retrets uns als altres, sinó que realment vegem si hi haurà

possibilitat o no de donar la solució, perquè de qui sigui la

competència crec que importa poc al ciutadà, i sí que li importa

que donem solució al tema, i jo estic per donar solucions al

tema de carreteres com a responsable d’aquesta competència,

però estic preocupada. Estic preocupa perquè, si hi ha qualque

tema que realment hagi estat protagonista en aquesta comunitat

és el tema de carreteres. 

Ja en temps del president Cañellas hi va haver un acord amb

el govern del Sr. González en el tema de carreteres, i varen

passar anys i anys i anys parlant de carreteres; ja no me’n

record dels arguments, perquè el tema de carreteres anava i

venia, anava i venia, però les carreteres no es feien, fins que va

prendre pel carrer d’enmig: va fer les carreteres i eren les

úniques que teníem fins fa poc temps. Després va venir el

president Soler, va durar poc; després va venir el president

Matas, hi havia molta oposició a fer carreteres; després va venir

el president Antich, tampoc no era fàcil fer carreteres amb la

situació d’“ara sí, ara no; aquesta sí, aquesta no; desdoblament,
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autovia”, etc., i ara va tornar venir el president Matas, i havíem

aconseguit, per poc temps, que a Madrid i aquí tenguéssim el

mateix govern, havíem aconseguit arribar a un acord en matèria

de carreteres, i ja estàvem tots contents i feliços pensant que

seria la solució definitiva: un bon pla de carreteres, 48 milions

d’euros acordats i a punt que les carreteres començassin. Doncs

ara ens trobam que en lloc de 48 són 8; passat a pessetes és de

8.000 milions a només 1.000 i, clar, ens havíem compromès

tots amb unes determinades coses, ens vèiem tots feliços i

contents que seria una realitat el pla, i ara comencen els

problemes. Comencen els problemes perquè no podrem fer tot

allò que volíem fer i, clar, què hem de fer?, un bocí aquí sí i un

bocí allà no? No és tan fàcil passar de 8.000 a 1.000 milions de

pessetes i ser coherents. 

Què hem de fer? Tirar pel camí d’enmig, no n’hi haurà

d’altra, de solució, perquè si no d’aquí a tres o quatre tornarem

estar parlant del mateix problema, però hem de ser conscients

que si invertim en carreteres haurem de llevar els doblers

d’algun altre lloc, haurem de pensar en finançament

extraordinari, però al final tot s’acaba pagant, o abans o

després, però s’acaba pagant. Per tant, en matèria de carreteres

estam realment molt, però que molt, preocupats. Ens pareix

injust que no es compleixin els compromisos perquè, de la

mateixa manera que havíem dit abans que els governs, siguin

del color que siguin, han de respectar les decisions d’aquest

parlament, i això ho va dir en el seu moment el PSOE quan

governava el PP a Madrid, doncs ara hauríem de ser

conseqüents, i ara també s’ha de respectar el pla de carreteres

que volem els representants legítims de la societat, encara que

n’hi hagi que no hi estiguin d’acord, perquè governar significa

això: prendre decisions, i si t’equivoques la gent te treu i

canvia, però mentre hi ets les decisions s’han de prendre per

aquells que governen en el seu moment. I no em pareix gens bé

que perquè no els agradi a Madrid ens canviïn el tema dels

doblers i no ens els donin. 

De la mateixa manera que em pareix malament que no

vulguin arribar a acords en altres temes que ja no sé quina

excusa serà, perquè una són les autovies però, i tota la resta?,

no tot eren autovies, hi havia altres temes de carreteres.

Almenys facin un gest de bona voluntat i diguin “miri, no

podem subvencionar això i això perquè la nostra religió no ens

ho permet”, però almanco en tota la resta arribin a acords amb

les institucions. Aquests 7.000 milions que falten, posin-los a

un altre costat, ja ho arreglarem, però no ha de ser una excusa

per dir: “miri, com que a nosaltres no ens agrada el seu pla, ni

per a això ni per a la resta, nosaltres ens quedam per, com

sempre, invertir a un altre lloc que els doni més vots”.

Un altre del tema que ens preocupen. Tendrem un llit per

habitació als nostres hospitals? Sabem de l’esforç que s’està

fent en matèria sanitària, sabem que s’hi posen molts de

doblers, però és que 200.000 persones més que vénen de cop,

vull dir, a l’hora de ser ateses difícilment podrem anar a una

millor sanitat per molts de doblers que hi posem. 

I podrem accedir tots a aquesta plaça d’ensenyament d’una

manera lliure totalment?, perquè de moment la veritat és que

encara no és possible i el problema és el mateix: moltíssima

més gent de la que hi havia i uns recursos que de cada dia

haurien de ser més i més importants per poder atendre les

necessitats. Avui per avui encara hi ha gent molt indignada

perquè volia anar a un determinat centre i no li toca, i li pareix

injust, i sobretot li pareix injust perquè és gent que havia estat

en aquest mateix centre, perquè és gent que un moment

determinat ha contribuït al seu manteniment, perquè és gent que

hi va quan és pàrvul, que és gent que hi tornarà quan faci

batxiller, però mentrestant, durant aquests cursos obligatoris,

doncs es veu exclosa i per temes que realment hem de revisar,

entre ells el tema del nivell econòmic, de la renda. No ens

pareix just que la renda sigui un tema que realment faci que la

gent tengui una plaça, seria totalment injust, però tampoc no

castiguin pel tema de la renda, perquè el fet que el matrimoni,

home i dona facin feina, no em pareix just que castigui a l’hora

d’entrar un fill a l’escola.

Perquè quina és la solució pràctica i fàcil que fa el ciutadà?

“Bé, idò, si hem d’entrar els nins a l’escola, com que si sumam

la renda això ens castiga, doncs bé, tu deixa de fer feina”, i el

tu casualment sempre és la dona; dones que deixen de fer feina

mentre han d’entrar el nin perquè així la renda més baixa i, clar,

a les que hem fet la guerra per la igualtat doncs no ens pareix

bé aquest fet, no ens pareix just perquè al final sempre som

nosaltres les que hem de deixar de fer feina perquè el nin entri

perquè si no la renda se suma. Això, Sr. Conseller, li demano

que ho arregli perquè no em pareix bé.

Gaudiran de seguretat els nostres ciutadans i els nostres

visitants? Bastarà amb la policia turística? Crec que està bé

però crec que no bastarà, que haurem de fer més coses, i també

una altra vegada necessitam el suport i l’ajuda de l’Estat. 

I per descomptat també parlarem dels ajuntaments. Em

preocupa molt la Llei d’estabilitat pressupostària. La Llei

d’estabilitat pressupostària va ser un invent del seu govern, Sr.

President, i hauríem de fer qualque cosa, perquè els

ajuntaments estan realment molt preocupats perquè si

l’apliquen realment no poden fer res del que els demanen els

seus conciutadans, i ens demanam l’ajuda al Consell de

Mallorca que estem igual o pitjor que ells. Per tant, crec que és

un tema que hauríem de ser capaços de resoldre.

Comptarem amb una administració de justícia que realment

exigeix el nostre estat de dret? Tendrà la insularitat el

tractament, d’una vegada per totes, adequat? Superarem el

model turístic? Doncs són moltes les preocupacions que tenim.

I li vull dir que des d’Unió Mallorquina són preocupacions

realment sentides, sentides perquè són preocupacions que hem

vist que any rera any es van produint i que el Sr. Antich ens

parlava d’utopies, vostè ens va parlar de necessitats i a

nosaltres ens agradaria algun dia poder parlar de realitats, crec

que avançaríem. I ens agradaria també que el problema no fos

qui governa a Madrid i ens agradaria realment doncs que no

passés com ha passat fins ara que hem perdut un llençol, com

deim en mallorquí, a cada bugada. No creu vostè Sr. President

que per poder realitzacions fan falta més que discursos,

paraules, intencions i propostes? Des d’Unió Mallorquina ho

tenim clar. 

Per superar aquesta situació d’anys, perquè el President

d’aquesta comunitat, sigui del partit que sigui, pugui donar

solucions perquè els mallorquins, menorquins, eivissencs i

formenterers tenguem qualitat de vida i el nivell de benestar
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que ens mereixem perquè ens ho hem guanyat i ens ho estam

guanyant cada dia i per arribar a això fan falta dues coses,

capacitat política i recursos econòmics suficients, són la clau i

les dues coses juntes. I això només ho tendrem si així es recull

en allò que és la nostra carta magna que és el nostre Estatut

d’Autonomia. I a vegades les coses vénen i s’han d’aprofitar les

circumstàncies i en aquest moment es dóna jo diria que una

conjunció astral que s’ha posada de manifest i que crec que

l’hem d’aprofitar. És que el President Zapatero del Govern

espanyol ha dit que acceptaria aquell estatut que vengui votat

per una ampla majoria per qualsevol parlament. I a la vegada,

ahir vàrem escoltar la voluntat del President d’abordar la

reforma de l’Estatut d’Autonomia. Doncs ara és el moment.

Aprofitem-nos d’aquesta situació i donem d’una vegada per

totes la passa per aconseguir, per permetre que estiguin en les

nostres mans les solucions que necessiten els nostres ciutadans.

És precís no tan sols expressar-nos en aspectes concrets del

dia a dia, crec que també és important reflexionar damunt el

nostre paper...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Munar, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...a altres indrets, com és la Unió Europea que també ara ha

de fer la seva pròpia constitució, en el marc de l’Estat espanyol

que també diu ara que ha de reformar la Constitució i com no,

en la reforma del nostre propi Estatut d’Autonomia. Si

aconseguim aquestes tres coses les solucions no ens hauran

d’arribar d’enlloc, la història ens demostra que si hem d’esperar

que les solucions ens venguin de fora no arriben mai. Si som

capaços tots nosaltres, els representants, no ho oblidem,

independentment del color polític que sigui, de les Illes Balears

damunt el que ha de ser el nostre Estatut primer i la Constitució

de l’Estat espanyol i influir en la futura constitució europea la

solució, no ho dubtin, estarà en les nostres mans. Potser que

continuem donant la culpa a Madrid, la veritat és que la té en

moltes coses, però jo el que voldria és no haver de donar mai

més la culpa a Madrid, poder fer aquí un debat de l’estat de la

nostra comunitat sense haver-hi de fer referència perquè la

capacitat política i els recursos econòmics estiguessin en les

nostres mans. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el president del

Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Presidenta

del Consell de Mallorca, en primer lloc li vull agrair

sincerament el to de la seva intervenció, crec que aquesta

intervenció que vostè ha fet evidentment amaga una voluntat de

pragmatisme, en el qual jo hi coincidesc, i per tant, la voluntat

de que puguem traduir en fets reals allò que ha de ser la nostra

voluntat d’actuació política i que és allò que jo crec

sincerament que esperen els ciutadans d’aquestes illes i molt

més com a fruit d’un debat d’autonomia d’aquestes

característiques.

Bé, vostè ha començat fent referència a la qüestió de les

transferències d’educació i sanitat, a les transferències de

justícia i les seves implicacions, evidentment, després en les

transferències que es produeixen als consells insulars. Jo no

voldria discutir, evidentment, com diuen la mayor d’aquest

plantejament, però sí també d’una forma pràctica voldria fer

incidència en allò que jo crec que és una qüestió en la que

intuesc que estam, jo crec, unànimement d’acord. Jo he de dir

en aquest sentit que en el passat debat d’investidura ja vàrem

plantejar allò que seria la reivindicació de l’aplicació de

l’actual sistema de finançament autonòmic firmat l’any 2001

pel Govern d’Espanya i l’anterior Govern de les Illes Balears

i que en l’aplicació d’aquest actual sistema de finançament

existien una sèrie de mancances que s’havien produït a les Illes

Balears i que aquestes mancances eren fruit, com vostè molt bé

ha dit, d’aquest increment de la població. Jo vull donar una

dada que crec que és rellevant, ahir repassant les dades per

preparar aquest debat la Conselleria de Salut em notificava que

hem arribat a les 940.000 cartilles d’assistència sanitària a les

Illes Balears. Evidentment estam xerrant d’un increment de

població molt important, en 4 anys pràcticament més del 15%

de la població, un punt per damunt el creixement que s’ha

produït a les Illes Canàries que és el lloc on més increment

d’immigració s’ha produït. Per tant, jo crec que aquestes dades,

sincerament, ningú les discuteix. 

Per tant, podríem entrar en un debat de les transferències,

però crec que seria probablement més pràctic i més positiu que

ens posem d’acord amb allò que estem d’acord i jo també li

vull dir Sra. Munar que les meves vibracions que jo he pogut

rebre del partit majoritari de l’oposició, en aquest cas del Partit

Socialista, jo he de dir que crec que, com es diu en castellà,

están por la labor. És a dir, almanco en una part i també del

resultat de la comissió que aquest Parlament està tenint per

poder avaluar quin és el dèficit concret d’aquesta assistència

sanitària i d’aquesta assistència d’educació, motivada per

aquest increment de població, jo trob una bona resposta, veig

una bona predisposició i sincerament crec que el que més força

ens donarà, com passa a altres comunitats autònomes i que han

estat un exemple per a nosaltres, és que unànimement aquesta

comissió parlamentària del Parlament pugui presentar al

vicepresident segon del Govern d’Espanya una reivindicació

unànime, simplement demanant que s’actualitzin les dades i que

es tengui en compte aquest increment de població que s’ha

produït a les Illes Balears per tenir un finançament adequat en

educació i sanitat.

I té raó en allò que diu de les competències dels consells en

general. Naturalment tenim part de responsabilitat i jo el primer

que tenc part de responsabilitat en aquest sentit. Allò que hem

de fer també és intentar arreglar-ho. És allò que hem fet aquest

any, aquest any què hem intentat fer? Bé, fent abstracció si

vostè m’ho permet de la transferència d’acció social al Consell

de Mallorca, allà on..., no voldria molestar ningú, però la

veritat és que era una transferència feta amb un poc de mala

intenció, però no vull molestar a ningú. Evidentment ens hem

trobat que era una transferència que no contemplava partides
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molt importants que havien de ser contemplades i allò que hem

hagut de fer a la primera llei que hem tengut ocasió i que ha

estat la Llei de mesures d’acompanyament de l’any passat,

naturalment intentar palAliar amb el Consell de Mallorca una

transferència que ja naixia mal fet, per tant, que naixia amb un

dèficit tremend. Hi havia coses que realment no s’havien

computat i això era una petició carregada de raó i naturalment

l’hem hagut d’arreglar. 

Però bé, superant aquestes qüestions que de vegades

responen a enfrontaments polítics més que a una feina

tècnicament ben feta, és evident que ens ha passat una cosa

pareguda en carreteres i hem hagut de firmar tres convenis amb

els tres consells insulars perquè les carreteres evidentment

tampoc tenien la dotació que els tres consells necessitaven per

assumir les seves competències. Nosaltres també hem hagut de

fer miracles perquè nosaltres tampoc no tenim una maquineta

de fer doblers, però al final hem arribat a un acord i hem firmat

un acord amb el Consell de Mallorca, amb el Consell d’Eivissa

i Formentera i un amb el de Menorca, els consells han tengut

una miqueta de bona voluntat i jo ho vull agrair, perquè ens han

donat una mica de termini per pagar, la qual cosa ens ha

facilitat les coses. Però bé, hem arreglat en qualsevol cas

aquestes mancances financeres que s’havien produït en els

consells. I vull insistir en una cosa que vaig dir ahir i que crec

que és important i rellevant i és que aquests convenis que hem

firmat amb els consells són per fer les carreteres que faran els

tres consells, però les carreteres que la Presidenta del Consell

de Menorca ha volgut, les carreteres que la Presidenta del

Consell de Mallorca ha volgut i les que el President d’Eivissa

i Formentera ha volgut.

Una qüestió més complicada i perillosa és la de justícia. Ara

fa molt poc la vicepresidenta va assistir, jo crec que era a

l’obertura del curs judicial a l’illa d’Eivissa i va venir realment

espantada perquè qui vegi com estan les instalAlacions de la

justícia a Eivissa realment veurà que aquesta és una situació

molt preocupant. En el Tribunal Superior de Justícia allà on els

magistrats no tenen despatxos individuals, allà on no hi ha

dotació d’aparells informàtics i evidentment això és

responsabilitat dels governs que ha tengut l’Estat espanyol,

naturalment en allò que els pertoqui al Partit Socialista i

naturalment al Partit Popular els darrers 8 anys i que tampoc ha

estat capaç de solucionar aquests problemes, evidentment. Però

bé, nosaltres creim que també la solució d’aquest problema

seria, sens dubte, que es fes la transferència de justícia. Creim

que un cop més la justícia és una competència que si

aconseguim apropar-la al ciutadà i en aquest cas com ha passat

a altres comunitats autònomes, a la comunitat autònoma tenim

moltes més possibilitats de tenir més sensibilitat perquè

coneixem millor el problema i intentar resoldre aquests

problemes de la justícia. Ara bé, no podem evidentment fer el

beneit, no podem rebre unes transferències de justícia que no

estiguin ben dotades. Jo en aquest sentit he de dir que la

primera entrevista que vaig tenir amb el ministre

d’Administracions Públiques, el Sr. Sevilla, li vaig expressar

aquest problema i ell crec que es va mostrar molt receptiu en

aquest sentit.

També he de dir que aquest problema ha estat un problema

generalitzat a tot Espanya i que en aquelles comunitats

autònomes on s’ha trobat una solució en aquesta transferència

de justícia, s’han trobat solucions urbanístiques a algun lloc. És

a dir, com que no hi havia doblers s’han fet fórmules

urbanístiques per intentar treure unes plusvàlues que al final

poguessin resoldre la situació de la justícia en general. Jo l’únic

que vull dir és que nosaltres estam oberts a tot. Per tant, si des

del Govern d’Espanya, naturalment amb la intermediació del

Partit Socialista de les Illes Balears, ens volen fer ofertes sobre

aquesta negociació que puguin incloure qualsevol tipus d’oferta

imaginativa serà ben rebuda, serà ben rebuda perquè

l’important és que puguem resoldre un problema com és la

transferència de la justícia i dotar la justícia dels mitjans que es

necessiten.

La Presidenta expressava la seva inquietud en la qüestió

d’infraestructures, és una inquietud que nosaltres compartim. I

ella deia que té la sensació, la comparteixen molts de ciutadans,

que anam amb el peu canviat i efectivament aquesta és una

sensació que en el carrer la comparteix pràcticament tothom.

Miri, segurament és el nostre destí segurament. Que la

solidaritat és d’anada i no de tornada, bé jo crec que

efectivament s’obri en el context avui de l’Estat espanyol i de

la Unió Europea un nou escenari, un nou escenari que podem

aprofitar i jo crec que l’hem de poder aprofitar amb

intelAligència. Jo crec que sí s’han fet passes, evidentment,

insistesc que el Règim Especial de les Illes Balears, que m’és

igual que sigui objecte de debat o no, és igual, crec que allò que

és important és mirar al futur. Crec que el Règim Especial de

les Illes Balears, efectivament, ha pogut aconseguir coses

importants i una que jo sempre he expressat que significa que

sí que aquesta solidaritat ha estat de tornada ha estat el tema de

l’energia, un tema que a més vàrem poder resoldre la

Presidenta i jo conjuntament en una reunió molt important a

Madrid amb el vicepresident Rato. I aquest és l’exemple que jo

vull posar, les Illes Balears per qüestions d’insularitat i per

qüestions territorials tenen un aïllament que ens perjudicava en

matèria de producció d’energia, de generació d’energia perquè

evidentment no és el mateix poder tenir centrals elèctriques a

la península i tenir-les connectades a qualsevol lloc del territori.

És molt distint a un territori insular, allà on evidentment la

producció d’energia sempre és més cara i clar, el problema és

que això repercuteixi als ciutadans de les Illes Balears. 

La primera gran mesura que aprova el Règim Especial de

les Illes Balears i que se li ha de donar la importància que té, és

que el Règim Especial allò que instaura és l’obligatorietat que

el preu d’energia als ciutadans de les Illes Balears,

independentment del cost que tengui de producció, evidentment

serà superior, sigui sempre el mateix que a la resta de l’Estat

espanyol. Això significa una compensació, crec que d’uns

15.000 milions de pessetes a l’any, per subvencionar el cost de

l’energia als ciutadans de les Illes Balears. Però molt més

important és aconseguir que la xarxa nacional que es finança

amb les tarifes que paguen tots els ciutadans d’Espanya, ens

paguin aquelles infraestructures de les nostres connexions

elèctriques per mor de la nostra insularitat. I efectivament,

aquestes infraestructures que són tan importants i que ja han

començat a enllestir, jo crec sincerament que són

probablement, baldament no tenguin la repercussió social que

puguin tenir les carreteres, crec que són les inversions més

importants per al futur d’aquesta comunitat autònoma i que és

el gasoducte que unirà València amb Eivissa i també amb

Mallorca, bé després hi ha la connexió que s’inaugura de
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Menorca, naturalment i la connexió del cable elèctric entre les

illes i les illes amb la península. I aquesta és una inversió que

nosaltres no podríem pagar mai. Aquí sí la solidaritat és de

tornada perquè totes aquestes inversions no les pagaran els

ciutadans de les Illes Balears i les pagaran, efectivament, els

ciutadans de tot Espanya. També vostè em podrà dir una flor no

fa estiu, bé, però almanco és una flor i naturalment ajuda.

I aquí hi ha una part a la qual jo em voldria aturar. Vostè fa

referència al sector turístic, efectivament vostè diu que ha de

passar per la ITV. El sector turístic evidentment és un sector,

coincidim, en evolució i que s’està enfrontant a uns problemes

distints. Hi ha una evolució del model turístic, això és evident

i això també ho compartim, però aquesta evolució del model

turístic, de forma coincident a les Illes Canàries i també a les

Illes Balears, afronta uns problemes de maduresa que

evidentment exigeixen recursos, tan privats com públics, això

és evident i hi estam d’acord. Dins aquest context vostè d’una

forma subjacent, o no tant subjacent, clarament està

reivindicant una millora de la nostra balança fiscal, no? El

concepte que ara aquí està tan de moda. Idò miri i vostè diu una

cosa que també és molt important, si hem d’esperar que les

solucions venguin de fora mai vendran. Alguna cosa de raó té,

alguna raó té. Nosaltres hem passat, estam vivint ara una

experiència amb el Govern socialista, l’hem viscuda abans amb

el Govern del Partit Popular i evidentment les interpretacions

seran distintes del que hagi passat o del que no hagi passat.

Allò que és evident és que tan amb l’Estatut com amb el Règim

Especial de les Illes Balears que avui tenim, aquestes dues lleis

deixen una part molt important de decisions en mans de qui

governi Espanya, en mans de decisions discrecionals a

Espanya, del Govern de torn. Però en definitiva sí que és veritat

que hi ha moltes decisions que són discrecionals, no totes, però

n’hi ha, perfecte. 

En aquest sentit és on crec que ens podem trobar Sra.

Munar, ens podem trobar perquè allò que hem d’aconseguir

amb aquest nou procés, amb aquesta reforma de l’Estatut

d’Autonomia i amb aquest nou règim especial, que a més estic

d’acord amb vostè que li canviarem el nom i li hem de canviar

el nom, evidentment. Per exemple i ho vull dir aquí, no sé si li

hem de dir règim econòmic i fiscal, una altra pic, de les Illes

Balears, m’és igual. És a dir, evidentment alguna interpretació

nova s’ha d’abordar. Però per què ens trobarem vostè i jo? Idò

miri ens trobarem perquè tenim l’oportunitat de, via reforma

d’Estatut i via Règim Especial de les Illes Balears, fermar les

compensacions de la nostra insularitat, fermar les solucions als

nostres problemes perquè efectivament aquestes decisions de

cara al futur, governi qui governi a l’Estat espanyol, governi

qui governi a les Illes Balears, no es puguin canviar i ho

haguem d’estar sotmesos a aquesta sensació d’anar amb el peu

canviat i aquesta sensació d’haver d’estar pendents de la

discrecionalitat del Govern de torn. Per tant, sincerament crec

que aquest és el sentit i que també aquest hauria de ser el sentit

d’aquest nou Règim Especial de les Illes Balears que s’obri

davant aquesta nova Constitució Europea que estableix un

reconeixement per primera vegada, una transformació en norma

jurídica d’un tractament diferenciat de la insularitat, cosa que

no succeïa fins avui.

Solucions? Tendrem fets reals, aquest és el nostre

compromís i vostè i jo en nom dels nostres partits hem firmat

un acord de governabilitat que sobretot vol ser pràctic i vol que

aquesta legislatura sigui la legislatura de les solucions, com

vostè ha dit moltes vegades, dels fets i les realitzacions i tan

vostè com jo ens jugam, efectivament, part del nostre crèdit en

aconseguir que aquestes realitzacions siguin un fet al llarg

d’aquesta legislatura. I jo sincerament crec que amb els anys

que duc, desgraciadament ja comencen a ser molts, tenc

experiència suficient per dir-li que sé què s’ha de fer i per això

ho feim i ho farem i passi el que passi, m’és absolutament igual,

aquestes infraestructures es faran a les Illes Balears...

(Aplaudiments)

Vostè amb tota la bona intenció del món, jo li ho agraesc,

s’ha ofert a intermediar en el conveni de carreteres amb la

ministra de Foment. Ho tendrà difícil, li dic que ho tendrà

difícil, tal vegada a partir d’aquesta conversació d’aquí ho té

més fàcil i tant de bo, però ho tendrà difícil perquè no sap què

em va costar a mi, la ministra de Foment quan la consellera

d’Obres Públiques li va demanar l’entrevista ens varen dir: “la

ministra de Fomento no se reúne con consejeros, bueno pues

¿se reuniría con la vicepresidenta? Sí, con la vicepresidenta sí

se reunirá.”I la vicepresidenta li va dir “bueno pero yo traeré

a la consejera. Tu haz lo que quieras pero yo no me reuno con

consejeros”. Bé, tant de bo la rebi, tant de bo l’escolti i tant de

bo puguem solucionar el problema de carreteres. Però és igual,

jo crec que el problema de carreteres..., a més tendrem segur

temps per entrar en aquesta discussió al llarg del dia d’avui,

però el problema de carreteres té un fet real i és que no té

tornada enrera. Les carreteres estan començades i jo puc dir

amb satisfacció que avui la major part de les carreteres

contemplades en el conveni, aquests 60.000 milions de pessetes

que vàrem aconseguir, perquè clar aquest és el fet diferencial

perquè vostè té tota la raó. 

Vull dir, les carreteres qui les fa lògicament són el consell,

excepte aquestes perquè hem aconseguit els doblers de Madrid.

Però clar aquests doblers són els que ens possibiliten avui dir

que a l’illa de Menorca hi ha la Maó-Fornells acabada, a l’illa

de Menorca hi ha la ronda nord de Ciutadella i aviat la ronda

sud de Ciutadella, o sigui les dues rondes la nord i la sud

acabades i evidentment ens hem donat la Presidenta del Consell

de Menorca i jo mateix un termini per si a 31 de desembre la

ministra de Foment no ens ha contestat el Govern farà la

carretera que hi ha en el conveni del desviament de Maó-

Fornells. I a l’illa d’Eivissa exactament igual, el que era la

variant de Santa Eulària, el que és la nova ronda, el nou accés

a l’aeroport i la carretera d’Eivissa-Sant Antoni. És així, no? Sí.

I a l’illa de Mallorca tenim ja començat i, per tant, en

execució, en total són 16 projectes de carreteres, entre vostès

i nosaltres, és a dir, entre el Consell Insular de Mallorca i el

Govern, tendrem d’aquí dos anys que es podrà anar, es

prolongarà l’autopista de s’Arenal fins a Llucmajor, amb la

circumvalAlació de Llucmajor, que sortiràs darrera Campos,

amb la variant de Son Ferriol que feim, més el desdoblament

que fan vostès a Manacor i després la variant de Manacor, que

és important, perquè no haurem d’entrar a Manacor, i la variant

de Sant Llorenç, tendrem també aquella carretera bastant

millorada, l’autopista d’Inca que arribarà, amb la

circumvalAlació d’Inca fins a sa Pobla, i vostès crec que ja han

adjudicat o estan adjudicant la millora d’Alcúdia-sa Pobla, i,
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per una altra part, tendrem la continuació de l’autopista de

Palmanova fins a Peguera i tendrem el desdoblament de la

carretera de la Universitat, que és molt important, el tercer

carril d’Inca, amb l’entrada nova al Polígon de Son Fuster i al

Polígon de Son Castelló i a Eusebi Estada, que també és

important, i el projecte de sa Mola a Sóller, al port de Sóller, és

molt important. Perfecte, és a dir, jo crec que tenim enllestits el

90% dels projectes de carreteres que seran una realitat.

I és ver que tenim un problema, el tenim, el té vostè, però

el tenen tots els ciutadans, i és que ens queda un projecte molt

important, i és el segon cinturó, i el segon cinturó ens haurem

de posar d’acord o, no ho sé, o vostè, si és capaç d’entrevistar-

ser amb la ministra, nosaltres, el segon cinturó, li hem dit a la

ministra que els projectes que no estaven començats,

evidentment, els volíem consensuar amb el Partit Socialista i,

per tant, trobar el millor projecte. A nosaltres, si el Partit

Socialista Obrer Espanyol ens presentàs un projecte de segon

cinturó de Palma, en ares al consens, ja diríem que sí, no sé

quin presentarien, però ja diríem que sí, sobretot tenint en

compte que el dia abans de les eleccions, el Partit Socialista,

que previsiblement havia de pactar amb Unió Mallorquina, i

Unió Mallorquina tenia al seu programa electoral el segon

cinturó, el dia abans de les eleccions, me’n record perfectament

perquè surt a un diari, el portaveu, el Sr. Antich, grans titulars:

“El Partido Socialista hará el segundo cinturón de Palma”, era

el dia abans de la campanya electoral. Ara sembla que no, no

ho sé, però crec que aquest projecte, segon cinturó de Palma,

que crec que és l’únic important que ens pot quedar enlaire,

l’hauríem de fer, si és possible amb consens o amb acord de

tots, no hi ha cap problema, però crec que és una necessitat per

a la nostra infraestructura viària.

En temes d’energia, en canvi, he de dir que la colAlaboració,

fins avui, del Govern del Partit Socialista és impecable,

impecable. Hi ha hagut algun problema, però no és imputable

al Partit Socialista, és imputable a Esquerra Republicana de

Catalunya, amb la connexió a Catalunya, que tampoc no és

important perquè hi ha una alternativa, però, en general, vull dir

que no tenim cap queixa, fins avui, s’executen en termini les

obres, el gasoducte s’ha adjudicat, el cable elèctric, i la

colAlaboració realment és molt bona i profitosa per a tots.

Ah!, no llevarem doblers d’enlloc per fer les carreteres.

Nosaltres tenim un paper com mentre, com diuen en mallorquí,

i tenim tota la raó, al llarg d’avui estic segur que ho podré

demostrar, però tenim tota la raó, és un problema, simplement,

de deute, per tant és un problema financer, no és un problema

de pressuposts, és un problema simplement de cost financer, i

no en tengui vostè cap dubte. Les carreteres, aquests milions

que nosaltres havíem aconseguit del conveni de carreteres, s’hi

posin com s’hi posin, sigui aquest govern o sigui un altre,

perquè allà canviïn o perquè aquí canviïn, no es preocupi, els

continuaran pagant igual. No passi gens de pena.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Entre d’altres coses ho han fet amb Andalusia, amb el deute

històric d’Andalusia, no és cap novetat, si ho han fet amb

Andalusia, i nosaltres, a més, tenim raó, només faltaria que no

ens ho fessin a nosaltres.

(Més aplaudiments i aldarull)

La lliure elecció de centre. És un problema complicat, però

la renda, és que el que vostè diu és un poc fort. Nosaltres ho

hem millorat, perquè pensi que el decret, amb anterioritat,

efectivament, establia l’avaluació de la renda i avui el que feim

és dividir la renda total pel nombre de membres de la família.

Tal vegada és millorable, però jo crec que s’ha de tenir en

compte, en alguna consideració, evidentment, la renda. El

resultat, que és l’important, ha estat que, l’any passat, 3.000

persones varen canviar d’empadronament el dia abans, això era

un escàndol, a l’Ajuntament de Palma, que és el lloc més

afectat, era un escàndol, la gent anava a canviar-se

d’empadronament per poder triar colAlegi, això és així. I avui,

3.000 persones que l’any passat ho varen fer, no ho han fet o no

ho han hagut de fer. Alguna cosa hem arreglat. I hem tengut

una satisfacció per damunt del 92%. Per tant, no estam al cent

per cent, però hem millorat substancialment la capacitat

d’elecció de centre.

El tema de la llei d’estabilitat pressupostària als

ajuntaments, vostè sap que jo també, per altres raons,

evidentment, i com a partit polític i com a representant també

de molts de batles, ho patim, ho patim com vostè, el que passa

és que tampoc no podem renunciar a un principi que en termes

macroeconòmics és bo i positiu. Els ajuntament continuen

patint, perquè el problema que s’amaga dins aquesta qüestió és

el dèficit de finançament dels ajuntaments, si realment ells

tenen avui problemes per aplicar la llei d’estabilitat

pressupostària, és entre d’altres coses perquè tenen un dèficit

molt important en el seu finançament, amb això hem de fer

esforços tots; nosaltres incrementant el fons de cooperació

municipal, crec que amb les ajudes que farem, també, del Pla

de desestacionalització podem ajudar els ajuntaments a assumir

part de les seves infraestructures, però, evidentment, aquesta és

una assignatura pendent a la qual hauríem de mirar de trobar

solucions, sense cap dubte.

Deixi’m acabar amb dues coses. Una cosa de carreteres.

Clar, el més greu del tema de carreteres seria això, això és el

més greu: “El Gobierno invertirá -això és d’avui, eh?,

“miércoles 6 de octubre”- 100 millones más para carreteras en

Cataluña”. També d’avui: “Cataluña será la comunidad que

más inversiones recibirá de Fomento en el año 2005. Fomento

contará con 465 millones fuera de presupuesto para un plan

de carreteras. Cataluña será la autonomía donde más invertirá

el ministerio”. A mi em sembla perfecte que inverteixin 100

milions més a Catalunya, i 1.000, i 1.000, però que no ens els

llevin a nosaltres, simplement, que no ens els llevin a nosaltres.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I vostè, vull acabar amb el que crec que és més important,

vostè ha dit, efectivament, que el Sr. Rodríguez Zapatero

acceptarà l’estatut que aprovi aquest parlament. Jo no sé si això

és ver, no ho sé, m’agradaria que el Partit Socialista ens ho

digués, si és ver o no és ver, em diuen que no, per tant, no és

ver. És a dir, és ver per a Catalunya, però no és ver per als que

no som Catalunya.

(Més aplaudiments i aldarull)
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En qualsevol cas, Sra. Munar, també hem d’aprendre dels

errors del passat, i nosaltres hem de demostrar, perquè els

ciutadans puguin tenir confiança en nosaltres, que amb aquestes

coses nosaltres no podem fer demagògia i que, sincerament, el

que intentam és ser pràctics, pràctics, insistesc, una reforma de

l’Estatut d’Autonomia i una nova llei de règim especial de les

Illes Balears, perquè els governs de les Illes Balears, els futurs

governs, si qualque dia vénen, del Partit Socialista de les Illes

Balears o els del Partit Popular, no hagin de dependre

excessivament de les decisions discrecionals del govern de torn

de Madrid. I en aquest sentit, aprenent dels errors del passat

seria molt important que garantíssim que la reforma d’estatut

que s’aprovi en aquest parlament, s’aprovi a Madrid, perquè

podem aprovar una reforma d’estatut amb quasi el 70% dels

vots d’aquest parlament, bé, Esquerra Unida, no sé, amb el

Partit Socialista, però bé, podem aprovar, fins i tot si Esquerra

Unida es desmarca del Partit Socialista, amb el 70% dels vots

d’aquest parlament, un estatut; però no ens servirà de res,

estarem com estam, tornarem a repetir l’experiència del 90, del

91, i jo crec sincerament que no hem d’anar per aquest camí.

Farem política, i què?, i què?, de què ens serveis al final? És

molt millor, sincerament, que aconseguim aprovar una reforma

d’estatut per unanimitat, si és per unanimitat estic segur que el

Sr. Zapatero l’aprovarà. No dubt, no vull dubtar, de la capacitat

d’influència del Partit Socialista de les Illes Balears en el Partit

Socialista Espanyol. Per tant, sincerament, crec que aquest ha

de ser el camí i sobretot després de la resposta que li han donat

que no és ver que el Sr. Zapatero acceptarà un estatut que surti

aprovat d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa uns

dies vaig llegir una referència sobre un llibre, el vaig demanar

perquè m’interessava, donat que era una visió liberal del nou

segle, i per entrar en debat i reflexió davant aquest acte d’avui,

però desgraciadament m’ha arribat just ara, quan entrava al

Parlament, per tant, no he tengut la possibilitat de fer la

reflexió, però sí que els vull llegir el darrer paràgraf sobre el

que s’opina del nou segle. Diu que si el segle XX “fue el siglo

de las utopías y de las sangrientas consecuencias que trajeron

los sucesivos intentos de aplicarlas, el siglo XXI debería ser el

siglo de la asunción pragmática de que nuestro futuro es

irremediablemente imperfecto”. 

Si ho assumim, si ho tenim clar, si partim d’aquesta basa,

crec que viurem tots més feliços i podrem anar fent-nos la idea

del que és el nostre futur.

Coincidim, Sr. President, amb moltíssimes coses, la veritat

és que, com li he dit abans, jo som optimista i a qualque

moment vostè em supera, i és difícil, eh?, és difícil perquè de

moment tenia l’exclusiva. Jo voldria que la reforma de l’Estatut

es pogués fer per un ampli consens, per majoria absoluta crec

que és quasi impossible i inviable, però si vostè crec que és

possible, no dubti que a Unió Mallorquina ens hi trobarà. Però

és que és més, jo no faria dues coses, reforma d’estatut i un

règim especial per a les Illes Balears, jo ho faria tot

conjuntament. A la reforma d’estatut ja inclouria tot allò que

volem dins aquest règim, l’aprovaríem una vegada, n’hauríem

sortit, no dependríem del govern de torn, ni del d’aquí, ni del

de Madrid, ni de si coincideixen o són contraris, i avançaríem

moltíssim en el que és la defensa dels interessos d’aquesta

comunitat. 

He de reconèixer que som una persona crèdula, vaig llegir

que el Sr. Zapatero deia que si hi havia un ampli consens

aprovaria la reforma de l’Estatut que vengués d’aquesta

comunitat i jo m’ho vaig creure, i me vaig creure que no només

era per a Catalunya, perquè necessitin els vots d’Esquerra

Republicana, me pensava que nosaltres també era necessari ...

(Aldarull a la sala)

..., que si l’aprovàvem igual que en aquell Parlament, també

nosaltres hi entraríem; jo m’ho vaig creure i m’agradaria que

pogués ser així, donat aquest tarannà positiu, del qual almenys

en parlam.

Coincidim en què és una pena haver d’estar a un debat de

la nostra comunitat i, si llegim el Diari de Sessions d’altres

debats surt més la paraula Madrid que la nostra, ens passam la

vida reclamant a Madrid i això me preocupa i me preocupa

molt; com me preocupa que es facin grans inversions a

Catalunya, no perquè estigui en contra, que me pareix perfecte,

sinó clar, vull dir, resulta que no ho devien tenir previst això de

Catalunya i el resultat; doncs bé, si allà necessiten recursos

doncs que no ens els llevin a nosaltres. Vull dir, si aquí hi havia

48 milions d’euros aquests 48 milions, senyors del PSOE, han

de ser per a la nostra comunitat, no és just que no se’ns tengui

en compte. Però en parlarem després de carreteres, perquè ho

teníem a un altre apartat.

El tema de la llei d’estabilitat pressupostària, a mi me

preocupa perquè vostè, com a president del Govern, té

solucions financeres, solucions realment de bons equips

d’economistes que els ajuntaments no tenim i que realment,

doncs, dubto que amb el suport, amb l’ajuda dels recursos que

té destinats el Govern als ajuntaments puguin suplir el dèficit

que tenen en aquests moments i que puguin, sense saltar-se la

llei d’estabilitat, fer front a les seves necessitats. No obstant, de

la mateixa manera que m’ho han vengut a explicar a mi, com

que no els ho he resolt, segur que l’aniran a veure a vostè

qualsevol dia.

Hem parlat de solucions a temes d’educació i a temes de

sanitat que vostè ha parlat amb el Govern central, que el veu

ben predisposat, ben de bo. Ben de bo jo el felicitaré, li donaré

l’enhorabona, la veritat és que m’interessaria molt que es

tengués en compte un fet tan important com el creixement que

hem tengut, com la població flotant en dos temes fonamentals,

que són la sanitat i l’educació, que és el que més preocupa al

ciutadà que ens escolta, perquè al final és el que més

directament l’afecta.
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En el tema d’educació, segurament no m’he explicat bé o no

he posat bé un exemple. El tema de la renda es pot tenir en

compte, com molts altres factors, com són el de proximitat, el

del lloc de feina, a l’hora de fer un barem que permeti als nins

entrar a un determinat centre escolar, me pareix bé, no és que

estigui en contra del fet aquest; del que me pareix que hem

d’estar en contra i que crec que s’ha de millorar, simplement,

és que si abans la trampa es feia que perquè havien d’estar prop

tothom s’empadronava prop del centre, i això era una trampa,

doncs ara la trampa és una altra i és que, tal com està previst,

resulta que les persones més riques d’una escola de Ca’n

Pastilla l’any passat eren un policia municipal i la seva dona,

que era funcionària de correus. Clar, és difícil de creure això,

eren els més rics de tota l’escola. Per què? Perquè tots tenien

una nòmina concreta i tots declaraven el que guanyaven i la

solució quina era? Doncs, demanar l’excedència. Qui

demanava l’excedència? Per suposat la dona, i així ens

davallarà. Aquesta és la realitat, el mateix que han aconseguit

amb el tema de no haver de fer empadronaments falsos, doncs

també seria interessant tal vegada doncs que unes determinades

rendes fossin més elevades, que no es donàs el cas que els més

rics són els únics que cobren una nòmina determinada, i que no

es penalitzàs que home i dona facin feina, perquè després la

conseqüència és que un d’ells ha de deixar de fer feina quan

han de posar els nins i casualment, no té perquè ser així, però

és la dona la que ha de demanar l’excedència per a això. És a

dir, es fan unes trampes, és injust i no és bo ni positiu per a un

tema que he defensat sempre, que és el tema de la igualtat.

Tema de sanitat, augment que s’aconseguirà i que hi ha

94.000 cartilles. La veritat és que, 940.000, 940.000, jo no

sabia que fóssim tants, vull dir, no me quadra perquè realment

si miram quants habitants tenim, doncs resulta que hi ha més

cartilles que habitants. Això significa moltes coses, no és el

moment d’entrar-hi, però crec que s’hi ha d’entrar, perquè

tenim molta gent que ni sabem que la tenim i, a més, que tot

això està descontrolat. Ja sé que després me diran: ah, fas

insinuacions racistes! I què vols dir amb tot això? Miri, vull dir

que les coses s’han de tenir clares, que hem de saber quants

som, que hem de saber quants n’hi ha a la Seguretat Social; que

el Govern de l’Estat ens ha de compensar per una població

flotant i que no ens hem d’enganyar, perquè al final la veritat

sempre surt, com va sortir en aquest llibre de sessions, de dia

28 de setembre, i el tenc a disposició de les senyores i senyors

diputats, que en aquesta comunitat hi ha unes malalties que

abans no hi havia. I quan jo vaig dir que això podia passar, ara

fa dos anys, me varen pràcticament linxar. Doncs, al cap de dos

anys resulta que m’estan donant la raó, i els recoman la lectura

del llibre de sessions per part del sindicat de metges. Doncs a

mi m’agradaria que d’aquestes coses no m’haguessin de donar

la raó al cap de dos anys, que posàssim les mesures necessàries

i suficients abans que les desgràcies es produïssin.

I bé, sempre hi ha la cosa positiva, a partir d’ara podrem dir

ben aviat que ja som un milió, tendrem l’eslògan que tenia una

altra comunitat autònoma; a veure si així des de Madrid ens

escolten una mica més i podem millorar moltes i cadascuna de

les coses que avui hem anat repassant.

M’alegra saber que té clar el tema de justícia com està,

realment molt malament. I me preocupa la solució que els ha

plantejat, perquè estic segura que ben aviat acabarà damunt la

taula del Consell de Mallorca. Per tant, clar, amb palaus de

justícia meravellosos segur que hi haurà qualcú que se li

ocorrerà fer un bloc de pisos; automàticament ens plantejaran

el tema i acabarà damunt la meva taula, amb el que això

significa després, d’haver de dir que no a persones que ja s’han

fet la idea de tenir el seu tema resolt.

Podríem parlar de moltes coses, veig que vostè té en compte

el tema dels consells insulars. Jo no hi havia entrat massa

perquè estava al final de la meva intervenció i no havia tengut

temps; dir-li que de la mateixa manera que reclam que del

Govern de l’Estat es traspassin les competències al Govern,

crec que des del Govern s’han d’anar traspassant als consells i

dels consells als ajuntaments; que, com més apropada està

l’administració a l’administrat més bé funcionen les coses i que,

a més, hem de procurar ser coherents; ser coherents, i li posaré

un exemple, i amb això acab, perquè se m’encén el llum, com

és el tema de si el Consell de Mallorca és el competent en

ordenació territorial ho ha de ser amb tot el territori, inclòs

costes i litoral. Tenir competències que depenguin en una part

de Madrid, en una part del Govern de les Illes Balears i en una

part del Consell de Mallorca, més l’ajuntament pertinent que ha

de donar llicències, doncs és realment com un calvari necessari

i fa que la gestió no sigui ni ràpida, ni àgil, ni eficaç i que

l’administrat pensi que moltes competències, moltes

institucions, però els meus temes no se resolen amb l’agilitat i

rapidesa que ell voldria.

En definitiva, hi ha moltes coses per fer, estic segura que

durant aquesta legislatura i amb el pragmatisme que ens

caracteritza i també que ens aconsellen la nova manera

d’entendre a una societat lliberal, aconseguirem dur-les

endavant entre tots.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el Molt Hble

President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Presidenta, miri, una mica de raó té en això que diu de l’elecció

de centre, perquè ara el conseller m’acaba de passar una nota

que jo desconeixia, hem trobat encara una trampa pitjor, no

donaré idees perquè ja l’hem trobada i la perseguirem

evidentment, que és que presenten una declaració de renta a

Hisenda baixa, el dia següent presenten una complementària i

quan nosaltres demanam les dades de la declaració de renta

només ens presenten la primera i no ens presenten la segona; i

com que les declaracions de renta són d’una altra

administració, clar, dons no tenim la dada i així surten,

efectivament, aquestes estadístiques que vostè diu que són tan

estranyes. Evidentment, això ho haurem de corregir i per tant

li don el meu compromís que intentarem trobar solucions, però

sempre en aquest camí, d’intentar efectivament que existeixi

llibertat de ...
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EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor. Perdoni, no, un poquet de

silenci demanava.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

... una llibertat d’elecció de centre.

La cita, que crec que és de Valentí Puig, si no vaig

equivocat, és una cita literària que compartim.

I el tema dels ajuntaments i el dèficit, pareix que hi ha ja

una certa laxitud en aquest sentit per part del ministeri, però,

evidentment, és un problema que tenim i que els ajuntaments,

efectivament, amb menys possibilitats d’utilitzar totes les armes

financeres que de vegades tenim les altres administracions,

doncs tenen clarament una impossibilitat.

Aquesta és la clau de la sanitat i de l’educació a la qual

vostè ha fet referència. Bé, vostè diu que tant se val si som

capaços de trobar aquest acord, en el qual crec que tenim un

bon brou de cultiu perquè tots els partits polítics puguem

presentar una justa reivindicació i sobretot rigorosa davant el

Govern central. I per tant jo agraesc, una altra vegada més, la

bona predisposició avui del Partit Socialista en aquest sentit,

perquè és una reivindicació justa. Però al que vostè ha fet

referència, que també es reflecteix o s’haurà de reflectir en

aquesta demanda que farà aquest Parlament al Govern de

l’Estat, i és en el tema de les cartilles avui, que superen la

nostra població, evidentment perquè tenim un problema de

població flotant; tenim un problema de població flotant a la

qual hem de donar serveis sanitaris. Clar, i aquesta població se

suma a la població que ja tenim i per tant incrementa,

evidentment, l’evolució d’aquestes dades des de l’any 2001 fins

avui. Perquè clar, el problema no és només, que ja ho és, el fet

que la població de dret a les Illes Balears hagi pogut pujar més

d’un 15% en quatre anys, per damunt qualsevol altra comunitat

autònoma d’Espanya, sinó també, evidentment, el fet que

existeix un increment de població flotant que també requereix

aquests serveis, requereixen cartilles d’atenció sanitària, i

naturalment tenen els mateixos drets. I aquesta és precisament

la reivindicació que en aquest context es planteja.

I entenc la seva justa reivindicació de les transferències tant

als consells insulars com dels consells insulars també, que s’han

de fer, ja per als ajuntaments i que això també ha d’ajudar en el

seu dia a solucionar aquestes mancances de finançament que

tenen els ajuntaments. Naturalment, nosaltres tal vegada no

coincidirem amb les prioritats, però sí que volem iniciar aquest

camí, i jo ahir ho vaig manifestar, amb aquestes competències

a les quals vaig fer referència que són de joventut, en matèria

de medi ambient i una descentralització en matèria de promoció

turística.

I vull acabar la meva intervenció amb el que vostè ha fet

referència respecte de la reforma de l’Estatut i de la reforma del

règim especial de les Illes Balears. Evidentment, com vostè ha

vist, desgraciadament, difícilment el Partit Socialista aprovaria

una reforma d’Estatut que sortís d’aquest Parlament, aprovada

majoritàriament, com podria passar a Catalunya, si no dugués

l’aprovació també del Partit Socialista de les Illes Balears. I per

tant crec que el nostre objectiu ha de ser el d’aquest consens, el

nostre objectiu ha de ser el d’intentar treure un text per

unanimitat i que també pugui incloure, com vostè diu, les

qüestions que fan referència a la insularitat.

Ara bé, és una qüestió distinta a la del règim especial de les

Illes Balears; fins i tot pot dur un calendari distint i una

planificació distinta, perquè el règim especial de les Illes

Balears és una llei amb clares mesures de caràcter econòmic, és

una llei que afecta bàsicament l’activitat econòmica i és una llei

que s’ha de concretar amb mesures, des del meu punt de vista,

econòmiques i fiscals que puguin palAliar aquest cost de la

insularitat, però sobretot que puguin fomentar aquesta

generació de llocs de feina, aquesta activitat econòmica, la

possibilitat de competir dels nostres pagesos, dels nostres

industrials i, evidentment, això ha de tenir una anàlisi distinta

i un moment processal distint, i probablement també una

tramitació legislativa distinta. Complementària, efectivament,

complementària perquè hi haurà qüestions que s’hauran de

recollir, dins la reforma dels estatuts hi haurà qüestions que

s’han de recollir també específicament a la Llei de règim

especial de les Illes Balears.

En qualsevol cas, sí que hi ha una qüestió que ens afectarà

quan plantegem la reforma de l’Estatut d’Autonomia, i és si

parlam de finançament o si no parlam de finançament quan

plantegem la reforma de l’Estatut. El Govern, no el Govern no,

Convergència i Unió a Catalunya, que és un partit que té els

vots imprescindibles a Catalunya, ho hem de recordar, per les

majories que es donen en el Parlament català, Convergència ja

ha dit que per aprovar qualsevol reforma d’Estatut a Catalunya

s’hi haurà d’incloure una menció específica en el sistema de

finançament i per tant a l’aportació dels recursos econòmics des

de Catalunya a la resta de l’Estat. Clar, i evidentment si

Catalunya, d’una forma bilateral, amb tot el seu dret, inclou

l’alAlusió al sistema de finançament, i per tant la limitació

d’aquesta comunitat de l’aportació a tot l’Estat, les Illes Balears

no podran quedar enrera, jo crec que això serà un

condicionament unànime de tots els partits polítics d’aquest

Parlament; perquè només faltaria que nosaltres, que som els

ciutadans d’Espanya que més aportam a la solidaritat a la resta

de l’Estat, seguíssim aportant igual mentre que altres

comunitats que també aporten, com Catalunya, aportassin

manco. Per tant, això sí que tendrà a veure una cosa amb l’altra,

evidentment, i no és una qüestió o no, és una qüestió realment

important, però en qualsevol cas, insistesc, sempre primant

aquest esperit de consens que garanteixi que no tornem a

cometre errors, que el que s’aprovi aquí, al Parlament de les

Illes Balears, s’aprovi a Madrid. Crec que per a això el més

important és que l’acord de reforma de l’Estatut que surti

d’aquest Parlament sigui un acord per unanimitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.
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Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les

setze quaranta-cinc, començarem a les setze quaranta-cinc.
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