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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, recomençarem la sessió

parlamentària, i intervendrà, pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. President de

la comunitat de les Illes Balears, fa un any va anunciar

solemnement en aquesta mateixa tribuna que Balears havia

sortit de la depressió, però em sembla que serà necessari que

continuï exercint de psiquiatra una temporada més. 

Les dades que ens va donar ahir no s’assemblen en res a la

realitat. La conjuntura econòmica, social i laboral de la nostra

comunitat està pitjor que fa un any, que fa un any i mig. Basta

escoltar les opinions de multitud de veus especialitzades en la

matèria. Així es dedueix, per exemple, entre d’altres, de

l’informe econòmic i social de les Illes Balears del 2003 del

Centre de Recerca Econòmica, del qual formen part Sa Nostra

i la UIB. L’esmentat estudi afirma que l’economia balear ha

quedat estancada; l’economia balear es troba malalta però té

remei. El Centre de Recerca Econòmica afirma que “el modelo

de sol y playa no tendrá efectos beneficiosos ilimitados porque

se está agotando. Sa Nostra advierte que la economía balear

sigui estancada y que necesita reformas”. 

Si ens fixam en el sector industrial la caiguda d’ocupació se

situa al voltant d’un 1,5% el darrer any; al voltant de 700

treballadors han perdut la feina en aquest sector en un any.

Basta veure les remodelacions que s’han vist obligades a fer

empreses emblemàtiques de la nostra comunitat com Majorica

i Kraft; supòs que quan ahir es referia a la bonança del sector

agroalimentari no es referia a aquesta darrera empresa que acab

d’anomenar. A la construcció, si bé és vera que continua essent

el motor del sector industrial gràcies, fonamentalment, a l’obra

pública, encara que continuï un sector sobredimensionat, es

comencen a produir símptomes de desacceleració i una

reducció d’ocupació. 

En el turisme les dades de visitants seran probablement al

final de la temporada molt similars a les de les dues o tres

darreres temporades, sobretot si tenim en compte que en els

quatre primers mesos d’enguany hi ha hagut una baixada de

visitants del 7%. Cal tenir en compte, de totes formes, la

recomanació del Banc d’Espanya, del Butlletí Oficial del Banc

d’Espanya, que diu: “Alerta de los efectos de un modelo

turístico basado en el número de visitantes y no en los ingresos

por turista”. S’incrementa el tot inclòs, que afecta el 18% de la

planta hotelera amb els efectes negatius que això suposa per a

l’oferta complementària. S’estanquen els preus, proliferen les

ofertes a la baixa fins a un 30%, deia la patronal ahir. La

temporada continua escurçant-se. El turisme residencial cada

cop té més pes. La necessitat d’una reconversió del model

turístic és un clam. Davant això, la característica fonamental de

l’activitat de la Conselleria de Turisme aquest any ha estat la

davallada d’un 30% del seu pressupost en relació a l’any

passat, i s’han anunciat multitud de projectes que no s’arriben

a concretar mai. Si els temes continuen així, aviat enyorarem

tots l’ecotaxa. Per cert, a la premsa d’avui l’OCDE, que no és

precisament una organització ecologista radical, “recomienda

a España el uso de ecotasas e impuestos ambientales”.

Si parlam d’ocupació les dades són pitjors any rere any, les

miri per on les miri. S’ha alentit la creació de llocs de feina. El

creixement interanual de l’atur se situa al voltant d’un 10%,

amb una forta incidència sobre l’atur de mitja i llarga durada.

El mes d’agost vàrem tenir 22.704 aturats a les nostres illes, ens

vàrem situar a les dades de l’any 1996. Què haguessin dit

vostès si un mes d’agost, en el moment àlgid de la temporada

àlgida, un govern del pacte de progrés hagués tengut al voltant

dels 23.000 aturats? A més a més s’incrementa la contractació

temporal i precària; segons l’informe de conjuntura laboral de

la Unió General de Treballadors, publicat aquesta setmana

passada, entre el maig i l’agost el 90,8% dels contractes firmats

foren temporals, 9 de cada 10 contractes els darrers quatre

mesos foren temporals. Es frena la corba descendent de la

sinistralitat laboral, un repunt del 3% a les Illes en els primers

mesos d’enguany, un 10% a Menorca i un 21% a Eivissa. I

mentre aquesta és la situació vostè, Sr. President, ha mantengut

durant quasi un any un conseller de Treball que no ha fet

pràcticament res. Vostè, que ens diu avui mateix que la seva

màxima preocupació és l’ocupació.

Miri, vostè, que ahir va parlar de diàleg social per activa i

per passiva, de diàleg i de participació, tot al seu discurs, li vull

recordar que la primera reunió de la Mesa de Diàleg Social que

es va celebrar en aquesta comunitat autònoma des que vostè

governa va ser el 13 d’abril del 2004, el 13 d’abril del 2004,

feia 9 mesos que estaven en el govern. Sí, que és així, el 13

d’abril del 2004.

(Remor de veus)

Sí, que és així, no, no, no...

El seu conseller de Treball no va fer res des del punt de

vista del desplegament territorial del SOIB, fins i tot ni tan sols

no va utilitzar un programa europeu, XL, que hi ha per estudiar

i desenvolupar aquest tema, que ara l’actual conseller ens ha

anunciat que es posarà en marxa a partir del mes que ve.

Els pactes locals per l’ocupació -continuem parlant de

diàleg social, Sr. President-, els pactes locals per l’ocupació, 13

firmats, no se’n va negociar ni un els mesos d’octubre,

novembre i desembre de l’any passat, que és quan caducaven,

es varen posposar tots per a aquest any. 

Si parlam d’economia social no s’ha posat en marxa, per

exemple, el Consell d’Economia Social que manava la Llei de

cooperatives. Continuam parlant de diàleg i de concertació. No

es va posar en marxa el reglament de la mateixa llei de

cooperatives. No es varen posar en marxa els dispositius perquè

funcionés el Decret d’empreses d’inserció laboral. La despesa

en salut laboral en els pressuposts de l’any passat va baixar

encara un 46%.

I si parlam dels fixos discontinus em sembla bé que ara

estigui d’acord amb allò que va decidir la Mesa de Diàleg

Social i que ara estigui preocupat perquè es reuneixi la

comissió mixta del REB, article 32, per parlar d’aquest tema,

però vostès han governat durant molts d’anys a Madrid i no
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s’ha fet res en relació a aquest tema, no s’ha donat ni una passa

en relació a aquest tema. A mi m’agradaria que tenguessin la

mateixa agilitat que tenen per iniciar obres de carretera, per

resoldre els problemes del colAlectiu de més de 50.000

treballadors i les seves famílies d’aquesta terra, els fixos

discontinus, que fa anys que esperen no que se solucionin els

seus problemes, sinó que es convoqui la reunió de la comissió

per començar a discutir quins són els seus problemes i quines

són les seves solucions.

Va fer bé, Sr. President, en canviar de conseller, el seu

segon conseller que canvia en un any i tres mesos. El nou

conseller ens anuncia tot un seguit de feina; esperarem a veure

què fa; ara per ara comença reformant l’Administració, per

alguna cosa s’ha de començar, ja tendrem ocasió de parlar en

el futur de balanç. 

En definitiva, Sr. President, tenim una situació econòmica

i laboral que no és bona, que no millora i que resulta infantil

atribuir-la a determinades polítiques d’abans. Hi ha veus que

parlen de desequilibris purament conjunturals, mentre altres

parlam de problemes estructurals; per això uns creuen que

calen canvis en el model i uns altres pensam que és necessari

un canvi de model. Probablement tots tenim part de raó. 

Devora problemes conjunturals que ja hem analitzat -

moderació del creixement econòmic al voltant d’un 1%,

alentiment de creació d’ocupació al voltant d’un 0,5%,

estancament dels preus turístics, escurçament de la temporada,

etc.- hi ha raons supranacionals que vostè mateix va anomenar

ahir aquí: estancament econòmic als principals països europeus

emissors, pujada del preu dels combustibles, revalorització de

l’euro front al dòlar, inestabilitat internacional, etc., i tot això

dins un context general de desequilibris, canvis en les

modalitats de gestió de les contractacions turístiques,

consolidació de zones turístiques emergents a altres parts

d’Europa competidores amb nosaltres, aprofundiment en la

terciarització de l’estructura productiva, constant i permanent

pèrdua de l’estructura productiva industrial i agrària,

consolidació d’un mercat laboral precari amb més baixes

remuneracions i baixa productivitat. 

Davant aquesta situació, Sr. President, cal un gran pacte

social per a un nou model econòmic, un gran pacte social, com

diu la Unió General de Treballadors, per al desenvolupament

de la nostra economia o, com diu Comissions Obreres, per a

l’economia sostenible, un pacte que abasti el conjunt dels

sectors productius, no exclusivament el turisme, que hi

participin totes les administracions; no es pot parlar, per

exemple, de canviar els usos dels hotels per habitatges solament

dins una mesa d’agents socials si els plans territorials insulars

van per una banda diferent, cal el debat de totes les

administracions. Que hi participin els partits polítics, que hi

jugui un paper primordial la Mesa del Diàleg Social. Un pacte

que asseguri introduir els canvis necessaris a la nostra

economia perquè el turisme continuï essent el motor de la

nostra economia, per assegurar un futur de benestar als

ciutadans i a les ciutadanes, però un pacte que no sigui ni a

costa del territori ni a esquenes dels treballadors. No valen, a

aquestes alçades, solucions que consumeixin més territori, ni

val, a aquestes alçades, que els treballadors paguin les

conseqüències d’una remodelació. Si s’han de canviar hotels,

si s’ha de canviar d’ús, el primer que s’ha de discutir és què es

fa amb les plantilles dels treballadors.

Però vostè, Sr. President, en el discurs d’ahir i en la seva

pràctica confon diàleg social amb concertació. Diàleg no és

concertació, i manco diàleg és fer-se fotos amb distintes

organitzacions socials. Si tota la seva iniciativa per concertar es

limita a les propostes que varen presentar a la Mesa del Diàleg

Social la setmana passada estam arreglats. El govern del pacte

de progrés de la passada legislatura en sis mesos havia firmat

un pacte per l’ocupació amb els agents socials, empresaris i

sindicats. Vostè mateix quan va ser president l’altra vegada als

pocs mesos havia firmat un pacte per l’ocupació. Ara duim 15

mesos i continuam esperant. Crec que ha arribat l’hora de

deixar de confondre diàleg amb concertació, arromangar-se i

arribar a conclusions i a solucions consensuades, si és que és

possible.

Per suposat que s’ha de parlar, quan parlam d’economia, de

finançament autonòmic. Se n’ha parlat avui matí llarg..., se n’ha

parlat suficient avui matí. El finançament que tenim a la nostra

comunitat autònoma sense cap dubte és insuficient i injust, com

a conseqüència d’un sistema de finançament estatal que

nosaltres també consideram absolutament inadequat i necessari

de canvis; com a conseqüència de les transferències d’educació

i sanitat, que es varen produir mal transferides i que ara les

tenim i són un llast per a la nostra finançació autonòmica; i de

la no aplicació del Règim Especial de Balears fins ara; sí,

algunes coses s’han aplicat, com vostè mateix ha dit avui matí,

però les menys.

Davant aquesta situació, Sr. President, ens haurà d’aclarir

molt, molt, què vol dir amb la seva nova proposta d’un nou

REB perquè, si no, ens quedam despistats. A buenas horas

mangas verdes, diríem en castellà, després que el REB no s’ha

aplicat durant més de quatre anys; des del moment que es va

aprovar en el Parlament l’any 98, després de tot el que hem

vist, ara se’ns proposa una altra operació que ens sembla una

operació més de maquillatge que de fons. 

Ara bé, si vostè vol un debat en profunditat sobre el nostre

model de finançament, que superi els desequilibris en educació

i salut, i la posada en marxa immediata de les comissions de

l’actual Règim Especial Balear, de l’actual, abans de fer el nou

comencem a aplicar el que tenim i reunim les comissions que

s’han de reunir urgentment per aplicar el que tenim, i que

afronti amb profunditat els temes de la insularitat, en podem

parlar, en podem parlar amb un bloc de finançament autonòmic

en general, i és una necessitat per a la nostra comunitat, però

primer apliquem el que vàrem aprovar abans d’inventar noves

coses.

M’agradaria parlar del conveni de carreteres. El govern del

Partit Popular segons la nostra opinió, el govern de Madrid del

Partit Popular, perdó, el govern d’aquí del Partit Popular, ha

incomplit, segons la nostra opinió, el conveni de carreteres. Per

això és el màxim responsable de l’actual situació. Si alguna

responsabilitat, segons la nostra opinió, té el Ministeri de

Foment, és de no haver denunciat encara aquest incompliment

i en conseqüència el conveni de carreteres ara encara vigent.

Des d’Esquerra Unida i Els Verds creim que no hi ha altra

sortida a aquesta situació que rescindir l’actual conveni per
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incompliment d’una part i començar a negociar de bell nou, i

mentrestant pensam que és una absoluta irresponsabilitat dur

endavant obres que no sabem si seran o no finançades, endeutar

en el futur aquesta comunitat autònoma i deixar-la endeutada

per anys i anys, no solament des del punt de vista del conveni

de carreteres, sinó del de molts altres projectes que encara no

sabem d’on en sortirà la finançació. És una profunda

irresponsabilitat envers els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes

illes.

Jo comprenc que tenguin dificultats en negociar amb

Madrid. Avui el Sr. Matas ens ha ilAlustrat alguns exemples

sobre aquestes dificultats. Però no eren vostès els que ens deien

que no sabíem negociar amb Madrid? Bé, vostès eren els que

ens n’havien d’ensenyar; idò ara tenen ocasió de demostrar-nos

com saben negociar amb Madrid i com saben solucionar els

problemes amb l’Administració central.

Des d’Esquerra Unida i Els Verds ens continuarem oposant

a altres inversions que consideram del tot insostenibles i

inadequades per a la nostra comunitat. No estam d’acord amb

l’ampliació, amb els plans que plantegen l’ampliació dels

distints aeroports de les nostres illes; ahir va ser aprovada un

proposició no de llei en el Parlament en aquesta direcció. 

No estam d’acord amb més dessaladores per a la nostra

comunitat autònoma; vull recordar que en el discurs de l’any

1998 vostè, Sr. Matas, va anunciar que amb la dessaladora de

Palma els problemes de l’aigua estaven pràcticament resolts.

Creim que no fan falta més dessaladores, la dessaladora de

Palma està infrautilitzada, amb l’obra de Sa Costera n’hi haurà

més que suficient, i a Eivissa la dessaladora de Santa Eulària i

de Vila no està en ple rendiment. Jo crec que del que ens

hauríem de preocupar fonamentalment és de les pèrdues que té

la xarxa de subministrament d’aigua potable als municipis,

pèrdues enormes, pèrdues importants, que si hem d’esperar que

siguin resoltes amb la finançació dels ajuntaments no serà

possible, i això requereix despesa molt important i és un capítol

importantíssim.

Pensam, també, que no és necessari el cable que vostès

proposen que vengui, el cable elèctric que vostès proposen que

vengui de la península. Em sap molt de greu que no els agradi

la nostra política; per això vostès són del PP i jo d’Esquerra

Unida i Els Verds, però nosaltres, quan jo estic aquí defens les

meves posicions i les continuaré defensant...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

...i les meves són aquestes, les que estic defensant aquí. Les

seves després, quan li toqui.

Per tant no estam d’acord amb el cable elèctric perquè

creim que sobra, perquè creim que no és necessari, perquè

creim, a més, que poca confiança tenen vostès en els plans que

va anunciar aquí el Sr. President sobre energies renovables i

sobre estalvi i eficiència si, a més del gasoducte i d’aquests

plans, a més fa falta el cable elèctric. Poca confiança tenen en

els plans que vostès han anunciat.

I sobre espais naturals el que és cert és que vostès han

desprotegit, eliminat per decret els parcs naturals que hi havia,

i ara parlen de promeses de futur. Ja hi arribarem quan arribi el

moment, per ara ja algun grup ecologista denuncia que no ha

pogut debatre en profunditat -perquè aquesta és la seva

especialitat, la no participació- la futura llei. Per cert, em podria

explicar per què, Sr. President, és confiscació declarar parc

natural el Parc de Llevant o el de Cala d’Hort i no el de Cala

Mondragó o els parcs naturals i nacionals que va declarar

Espanya quan era ministre de Medi Ambient? Supòs que això

deuen ser subtileses de l’ecologia de mercat, a la qual jo no

arrib, o per ventura té a veure amb allò que allò públic sempre

serà tractat per la gent que allò privat. Evidentment, per a una

persona que considera que el que va passar aquí el 99 va ser la

toma de la Bastilla, qualsevol opinió és possible. 

Han presentat vostès un pla de transport molt complet: el

tren arriba per tot; manca definir com es finançarà, és un petit

detall. Així fa plans qualsevol, si els ha de pagar un altre. Diuen

vostès que aposten pel transport públic; miri, jo creuré que

aposten seriosament pel transport públic el dia que facin un sol

quilòmetre de via fèrria sense saber si el pagarà Madrid o no el

pagarà Madrid, com han fet amb les carreteres. Mentrestant no

hi creuré. Per ara els fets van en direcció contrària. Per ara el

que s’ha posat en marxa ha estat un servei públic de transport

aeri que és un fracàs reconegut obertament per tothom; els

ciutadans de les illes menors paguen més ara que el que

pagaven abans. Per ara el que hem vist és que tardat sis mesos

a reparar una avaria de tren, sis mesos. Jo no conec cap

exemple mundial on una via de tren hagi estat aturada sis mesos

per reparar-la, i vostès no haguessin estat capaços d’aturar sis

mesos una carretera per reparar cap avaria.

(Remor de veus)

I ara faran una obra de soterrament del tren a la plaça

d’Espanya, amb la qual jo estic d’acord, però mentrestant

aturaran el tren a Son Fuster i durant més de dos anys els

usuaris del tren no podran arribar a Palma, i quan acabin

aquestes obres els usuaris del tren seran la meitat de la meitat

de la meitat i haurem de tornar començar la promoció del que

ja tenim en aquests moments. Tot això no parla..., si estan

vostès a favor del transport públic la veritat és que ho

dissimulen molt bé.

Sobre habitatge avui surt a la premsa un problema que ha

sorgit. No m’estendré perquè no em bastarà per explicar tot el

que he d’explicar, però crec que hi ha un problema de sòl, tots

reconeixem que hi ha un problema de sòl, que aquests canvis

d’ús que aquí se suggerien han resultat impossibles, els

mateixos consells insulars no ho han vist possible, i nosaltres

pensam que la solució seria anar pel camí del que té aprovat el

PTI de Menorca, és a dir, una reserva de sòl per a habitatges de

protecció oficial a les promocions residencials. Pensam que és

el camí. És igual, vostès varen anunciar ja fa molt de temps que

farien no sé quantes promocions, varen intentar una fórmula i

al final no ha sortit, no ha sortit perquè aquesta fórmula no
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sortirà, no és possible amb la normativa urbanística que avui ja

hi ha vigent.

La sanitat pública és un altre dels problemes amb què ens

trobam a la nostra comunitat. Les Illes Balears és la comunitat

autònoma amb més llits hospitalaris privats immediatament

després de Canàries i Navarra. Partim amb un dèficit històric

de la sanitat pública envers de la privada perquè durant dècades

s’ha afavorit la sanitat privada des de l’Administració pública.

Els problemes són greus i importants: hi continua havent

saturació, hi continua havent més cartilles per metge de les que

fan falta, estan pendents d’aplicació tota una sèrie de plans

estratègics, però en definitiva creim nosaltres que la Conselleria

de Sanitat no té definida una línia política estratègica. Cal

aterrar, cal definir quina és aquesta línia, cal situar quina

política tenim en aquesta direcció.

Ens oposam, i volem aprofitar aquesta ocasió per dir-ho,

radicalment al projecte de Son Espases. Partíem d’un projecte

de reforma de Son Dureta consensuat entre el Govern central,

del Partit Popular en aquells moments, i el govern autonòmic

del pacte de progrés i els sectors professionals, i vostès

decideixen canviar-lo per un projecte de nou hospital a Son

Espases, que retarda tres anys poder gaudir d’un hospital en

condicions, que costa 23.000 milions de pessetes més i que

suposa per a Palma una destrossa urbanística i patrimonial molt

important. Un altre exemple del que respecten vostès el diàleg

i la concertació.

En polítiques socials la gestió del seu govern s’ha

caracteritzat darrerament, pensam, per la subvaloració

totalment del paper dels plans estratègics, pel retard

generalitzat en les convocatòries de subvencions i ajudes. No

s’avança en l’elaboració de normativa i iniciativa: on són la llei

de serveis socials, la llei de família, el reglament d’adopcions,

el reglament d’aplicació de la Llei penal del menor, la llei de

mediació, etc., etc.? Tota una sèrie de temes que s’han anunciat

durant aquest any continuen sense dur-se a terme: convocatòria

d’ajudes a desnonament, un famós pla de guarderies -deien

vostès- que fa un any que es va anunciar i continuam sense

veure el pla enlloc, un pla urgent d’ajudes directes a famílies de

persones amb discapacitats i tot un llarg etcètera que tenc

perfectament anotats data i dia en què va ser anunciat en

aquesta cambra o a la premsa i que continuam esperant.

Després a la continuació del debat, si tenim ocasió i surt aquest

tema, podré donar-li aquestes dades.

En polítiques educatives les necessitats són moltes i la

finançació escassa, sense cap dubte. Per cert que hi ha

problemes de finançament, de liquidesa importants perquè

sembla ser que els centres no han rebut les despeses del tercer

trimestres, però jo confii que aquests temes són menors i els

podran resoldre. Li demanaria una sèrie de qüestions que em

preocupen: s’hauria de dur al Parlament la llei d’ensenyament

d’adults; fan falta més menjadors escolars als centres públics

per igualar-los amb els concertats; el transport escolar continua

funcionant sense un acompanyant adult en el trajecte escolar;

no podem entendre com es retalla el programa d’acollida

d’alumnes nouvinguts als centres públics quan hi ha augment

espectacular de la immigració, avui s’ha parlat suficientment

del tema; com i quan pensa dur a terme la conselleria l’acord

parlamentari sobre llibre de text que es va aprovar per

unanimitat en aquesta cambra la passada sessió? Quan pensa

presentar al Parlament la llei de biblioteques i arxius?

Per una altra banda la nostra opinió és que la conselleria

s’ha caracteritzat per dur la crispació al sector i per maltractar

la llengua catalana. Els conflictes amb els professors de català,

la supressió de la Junta Avaluadora de Català, la convalidació

del títol de graduat d’ESO amb el nivell C de català són un altre

exemple del seu esperit de diàleg i de concertació del qual tant

va parlar ahir en el seu discurs.

Per fi, Sr. President, ens ha deixat vostè clar què entén per

bilingüisme. És la primera vegada que un representant públic

diu amb tanta claredat el que va dir vostè ahir en aquesta

tribuna: no que tots els alAlots que estudien a les nostres illes

acabin el cicle educatiu sabent les dues llengües, sinó només els

que ho vulguin voluntàriament. És un canvi substancial...

(Remor de veus)

Això ho va dir aquí. Això va dir textualment aquí. Tendrem

ocasió de continuar-ne parlant.

Sobre la televisió autonòmica, permeti’m que sigui com

Sant Tomàs, que no cregui amb la seva neutralitat i la seva

imparcialitat fins que la vegi. La política de nomenaments que

s’ha fet fins ara me posa molt difícil tenir una posició diferent.

Ara Sr. President, i acab, anuncia el debat damunt la

reforma de l’Estatut d’Autonomia i té un tarannà i una actitud,

demostrada avui matí, que té poc a veure amb altres moments

que se l’ha vist, com per exemple a la conferència del Club

Siglo XXI del mes de febrer d’enguany o en certes declaracions

a Madrid, ens acostuma a dir unes coses a Madrid i unes altres

coses aquí. De totes formes ja queda poc, ara veurem a la

pràctica el que cadascú pensa d’allò que ha de ser la reforma de

l’Estatut d’Autonomia. Jo crec que és una reforma que ha

d’anar en profunditat, com vostè ha defensat aquí avui, ja ho

veurem, que el protagonisme l’ha de tenir el Parlament que és

qui ostenta la sobirania popular i a més, que ha de tenir una

forta participació ciutadana. És necessari, com aquí s’ha dit, un

Estatut aprovat amb consens polític i consens social i vostè ho

va defensar aquí ahir. 

Però també curiosament ens parla, dedica temps a parlar de

la participació de tots els sectors en l’elaboració d’aquest

Estatut d’Autonomia, quan a la pràctica tots els consells de

participació del Govern estan baix mínims i sense

funcionament. No s’ha reunit cap vegada el Consell Agrari

Interinsular, el Fòrum de la Immigració, el Consell de

Cooperació una vegada, el Consell d’Acció Social una vegada,

Consell de Discapacitats, Consell de Persones Majors, no s’ha

tornat parlar del II Consell de Participació Social i Voluntariat

de les Illes, no s’ha fet enguany l’Escola de Solidaritat. En

definitiva, quan vostè parla de diàleg i participació és una cosa,

quan veim els fets és una altra. En els fets es demostra

l’absència d’aquest esperit quan es posa en marxa. Pensam que

hem d’aprofitar l’ocasió per no perdre el tren de la història,

com es va perdre en el seu moment i aconseguir que la nostra

comunitat autònoma tengui un Estatut de primera, com vostè va

dir ahir.
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Per últim he de lamentar la subvaloració que fan vostès del

paper del Parlament. En el període de sessions passat només

varen portar dues o tres lleis, entre les quals estava la supressió

de l’ecotaxa, que era un sol article, perquè modificaren 24 lleis

a través de la Llei d’acompanyament. Ens sembla que això és

molt poc seriós i que això és una subvaloració total del paper

del Parlament. Un altre exemple seria el rebuig que han tengut

a totes les propostes que han sortit d’aquesta cambra per a la

creació de comissions no permanents o de ponències, del

Règim Especial Balear, de drets humans, d’accidents de

circulació, de model turístic, etcètera. 

Sr. President, ja no té al Govern de Madrid el seu partit

perquè li tregui les castanyes del foc, el pacte de progrés fa més

d’un any que ha deixat el Govern i no hi ha cap campanya

electoral a la vista, no li sembla que és ben hora de deixar-se de

demagògies fàcils, assumir la realitat i arromangar-se de bon de

veres que falta i fa? Desgraciadament Sr. President no hem vist

en el seu discurs un líder polític i social, disposat a fer la

diagnosi de la nostra realitat i aportar solucions amb un

projecte de país al cap.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Pere Sampol en representació del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. “El

tarannà que presidirà els nostres comportaments i la nostra

acció de Govern serà de mà estesa, de diàleg i d’esperit liberal,

no només amb l’oposició sinó allò que és més important, amb

la societat en general”. Amb aquestes paraules el Sr. Matas

començava el discurs d’investidura, dia 25 de juny del 2003 i

afegia: “deixaré de ser el candidat d’un partit per convertir-me

en el president de tots, dels que m’han votat i dels que no

m’han votat. Becket o honor de Déu, el pes de la púrpura”, deia

ell, no ho he dit jo. Magnífiques paraules, escrites per cert per

Consultores de Información SL per 2.000 euros i que varen ser

llegides en vehemència pel candidat a la investidura.

15 mesos més tard en què han quedat aquestes paraules? Ha

estat el President de tots? O com a mínim, ha estès la mà i ha

dialogat amb la societat? Mirin amb una certa cronologia, no

exhaustiva, hem pres nota de les entitats que en major o menor

virulència han manifestat diferències amb el Govern. Unió de

Pagesos, Ramaders i Lleters de la comarca de Campos,

Plataforma antiautovia Inca-Manacor, Plataforma a favor del

desdoblament d’Inca-Sa Pobla, Plataforma contra el segon

cinturó de Palma, Plataforma contra l’autopista de Llucmajor,

Plataforma per a la protecció del pla de Sant Jordi, -també n’hi

haurà dels seus-, veïns de La Real, comunitat religiosa del

Monestir de La Real (comparats amb promotors d’etarres per

membres del seu Govern), quina vergonya! Associació de

Comerciants del centre de Palma, Pimeco, Afedeco, clubs

ciclistes, Federació d’Associacions de Pares i Mares,

Plataforma d’educació infantil, associacions de professors,

ColAlegi Públic de Son Sardina (difamat el seu professorat per

membres del seu Govern i que no han demanat disculpes quan

el Defensor del Menor ha arxivat al causa).

 Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Junta

Avaluadora del Català, Obra Cultura Balear, Institut d’Estudis

Eivissencs, Escola Municipal de Mallorquí de Manacor,

Associació de Premsa Forana de Mallorca, Gremi d’Editors de

Balears, Moviment d’Escoles Mallorquines, Moviment de

Renovació de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, Moviment

d’Escolta i Guiatge, companyies de teatre professionals,

Universitat de les Illes Balears (qüestionada com a autoritat

científica pel Govern en diverses ocasions), empreses

industrials de distints sectors, ColAlegi d’Arquitectes, ColAlegi

d’Enginyers, ColAlegi de Geògrafs (tots tres han qüestionat el

Pla de carreteres), pràcticament tots els batles que no són del

Partit Popular o d’Unió Mallorquina, Associació d’Amics del

Tren, Associació d’Usuaris del Tren, treballadors de Som

Ràdio, usuaris (oients) de Som Ràdio, músics i promotors

musicals, Músics de Mallorca per la Llengua, Comissions

Obreres, UGT, STEI, USO, GOB, GEN, patronals d’educació,

patronals d’educació catòlica, cooperatives d’ensenyament,

sindicats de metges, associacions de veïns de Palma, Federació

de Televisions Locals, fins i tot han multat joves pacifistes per

manifestar-se pacíficament contra la guerra. 

A més a més Sr. Matas, vostè té l’honor d’haver provocat

la major manifestació de la història de Mallorca en favor de la

protecció del territori, 50.000 ciutadans sortiren al carrer per

manifestar l’oposició al model d’autopistes impulsades pel

Partit Popular i Unió Mallorquina. Escolti em pot dir amb qui

no s’ha barallat aquests 15 mesos? Qui no ha qüestiona alguna

de les seves mesures? El sector turístic? Idò no, perquè també

les associacions hoteleres de Menorca i d’Eivissa s’han queixat

de la mala promoció turística de les seves illes que fa el

Govern. Els hotelers, fins i tot el presidents de les grans

cadenes han qüestionat el turisme de segona residència

impulsat pel Partit Popular. I el fet més greu, això sí que és

gravíssim i en parlaré més endavant, 1.000 agències de viatges

alemanyes han anunciat que deixen de vendre el paquet turístic

a Balears pel maltractament que els va donar el conseller de

Turisme de Balears...

(Remor de veus)

 

“Un President d’aquesta comunitat que no sàpiga, que no

vulgui, o que no s’imposi el ser el President de tots crec que no

hauria d’ocupar la cadira presidencial”, Jaume Matas dixit, no

ho he dit jo, ho va dir vostè en el discurs d’investidura.

Però continuam analitzant els compromisos, el compliment

dels compromisos que va adquirir fa 15 mesos davant aquesta

cambra. A l’etapa anterior del Govern del pacte de progrés el

Partit Popular va carregar durament contra la política turística,

de res servien les dades d’ocupació de treballadors que batien

rècords cada any, de res servia que hi hagués una crisi

fortíssima del mercat alemany, o els atemptats de l’11 de

setembre de Nova York, que també influïren. Segons el PP

únicament les polítiques del pacte havien abocat les Illes

Balears en una profunda depressió. Ahir va dir “diverses

depressions, econòmica i social”. Però només amb l’arribada al

poder del Partit Popular l’economia ressorgia, només amb

l’anunci de la supressió de l’ecotaxa ja hi ha respostes positives
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en el mercat turístic, ens ho deia i encara no havia pres

possessió. “O la crisi econòmica es dóna per tancada”, ens deia

el conseller d’Economia i Hisenda quan feia la valoració dels

primers tres mesos del Govern. En tres mesos crisi econòmica

tancada, tranquils. O “en poco más de tres meses la sociedad

ha recuperado la confianza y el clima es otro”, bravejava el Sr.

Matas en una conferència pronunciada en el Club Siglo XXI de

Madrid, conferència redactada per Consultores de la

Información SL per 2.000 euros més.

Encara que la frase més rotunda correspon a la

vicepresidenta del Govern, la Sra. Estaràs, la qual en aquesta

cambra sentencià, rotunda “hem tornat a donar menjar a

aquestes illes”, se’n recorda? Quin sarcasme quan a Balears

una quarta part de la població té dificultats per arribar a final de

mes, el 16% de la població viu dins la pobresa i segons Cáritas

més de 7.500 persones viuen dins la pobresa extrema i la

marginació. Però realment ha estat tan miraculosa l’arribada al

poder del Partit Popular? Ha actuat de veritat com un

antidepressiu que ha fet evaporar aquestes depressions

colAlectives? Què hi diu la gent? Què diu la gent? El Sr. Matas

ens deia l’any passat des d’aquesta tribuna: “el problema és que

vostès s’han muntat una realitat que no és la realitat, és que

aquesta realitat que vostès expliquen no és la que hi ha en el

carrer”, deia. I la seva realitat d’ahir Sr. Matas és la que hi ha

en el carrer? “Hem fet un cop de timó espectacular” va dir ahir,

és aquesta la realitat de la gent? O és una realitat virtual del Sr.

Matas i el seu Govern? Vegem-ho.

Bartomeu Servera, president d’Afedeco “el maig és

horrorós i les previsions per a juny són molt incertes, comença

a calar el desànim”. Antoni Mas, de l’Associació de

Restauració de la CAEB “les administracions només escolten

el sector hoteler”. Pedro Vidal, president de l’Associació de

Sales de Festa “els resultats de la temporada turística seran

pitjors que l’any passat, amb un descens dels ingressos superior

al 20%. L’ambient és de pessimisme i de falta de confiança”.

Salvador Servera, gerent de la Federació Balear de Transports

“els resultats de les empreses del discrecional són molt

fluixos”. Ramon Reus, president de l’Associació de Lloguer de

Vehicles “el turisme que arriba és poc i d’escàs poder

adquisitiu. Aquest any serà pitjor que l’anterior”. Gabriel

Moragues, president de l’Associació d’Autònoms del Taxi “els

taxistes de Mallorca passen la seva pitjor temporada per la mala

qualitat del turista i la proliferació del tot inclòs”. Joan Torres,

president de l’Associació de Comerciants de Sant Antoni

d’Eivissa “el tot inclòs comença a minar tota l’estructura

turística de l’illa, de centenars de comerços, restaurants i oferta

complementària. El Govern diu que ho pot fer res perquè el tot

inclòs és legal, però també era legal l’ecotaxa i es va treballar

contra ella”. Pedro Merino, president de l’Associació de Bars

i Restaurants de Calvià “el percentatge de reducció del negoci

serà d’un 20 a un 30% respecte l’any anterior”. Jordi Cabrer,

president de l’Associació Hotelera de la platja de Palma “el

mes de juliol és el pitjor dels darrers 25 anys”. Tomàs Pons,

president de Palma Nova-Magaluf “l’ocupació ha rondat el

50%, a pesar d’haver baixat els preus”. Macià Barceló,

president de l’Associació Hotelera de Cala d’Or “duim 30 anys

oferint excursions a les coves, a Sóller i a Valldemossa i això

no serveix per a turistes que ja han vengut mil vegades”.

Miquel Sans, president de Porto Cristo “les caigudes

d’ocupació són del 10 al 30% respecte l’any anterior” i afegeix:

“pareixia que el PP tenia totes les solucions, però per ara no

veim on són”. Què diu la gent? 

I remata l’enquesta d’Eurocámaras, presentada a finals del

mes de juliol i diu: “Balears és la comunitat espanyola amb

menors perspectives de negoci i pitjor clima empresarial de tota

Espanya”, Eurocámaras. I afegeix, per si algú tengués la

temptació de dir que això és culpa del Govern anterior, “el

pessimisme ha anat augmentat durant els darrers mesos, entre

els empresaris comença a imperar la frustració”. Però qui ha

posat el dit dins la nafra han estat els representants de les grans

cadenes hoteleres, des del Sr. Gabriel Escarrer, president de Sol

Melià “el que fa mal i preocupa és l’increment de l’oferta de

segones residències. Si a l’hora d’anar a la platja s’ha de

demanar permís per aconseguir un lloc, o tenim problemes

d’aigua i talls de llum, no facem més coses”. No ho diu el

GOB. El president del Grup Barceló i Exceltur, Sr. Simó Pedro

Barceló “és una greu equivocació l’aixecament de la moratòria

urbanística. Som molt més partidari de reduir o fins i tot,

eliminar el creixement del residencial”. Opinió que comparteix

la Sra. Carme Riu, presidenta de Riu Hotels “la moratòria no

s’hauria d’haver aixecat. Existeix un excés de turisme

residencial i estaria d’acord amb una reducció del creixement,

o fins i tot amb una reducció de places”. Finalment el vicedegà

de la Facultat d’Econòmiques, Sr. Javier Rey Maqueira

sentencia: “tenim una crisi i és greu”. Quina és la realitat real

Sr. Matas, la del carrer o la seva?

En definitiva, existeix una opinió generalitzada que ens

trobam davant una crisi estructural provocada per dos factors,

l’increment desorbitat de l’oferta de segones residències i per

la dependència dels grans majoristes de viatges, que forcen la

baixada dels preus i imposen progressivament la modalitat del

tot inclòs, la qual provoca la ruïna de l’oferta complementària.

Tot això dins un context de més competència de la resta de

destinacions turístiques. Les solucions proposades

coincideixen, preservació del territori i del medi ambient,

inversions per esponjar i modernitzar les zones turístiques,

diversificar l’oferta, contenció del tot inclòs, contenció de les

segones residències i què fa el Partit Popular amb la complicitat

d’Unió Mallorquina, perquè també parlam d’urbanisme i

ordenació del territori? Tot el contrari, destrossar més el

territori amb grans projectes viaris, autorització de noves

urbanitzacions, dir que el tot inclòs és una demanda del mercat

i que no s’hi pot fer res. Com alternativa a les inversions

previstes amb l’ecotaxa el Govern va crear un fons

mediambiental, amb roda de premsa a la qual hi havia tres

consellers i la presentaren com una cosa feta. Un fons

mediambiental que s’havia de nodrir amb idees tan peregrines

com la venda de camisetes, aportacions voluntàries dels

hotelers, donatius dels turistes, crec que era el Sr. Font que ho

va dir, no sé si ha passat bacina i a veure com li anat?

Aportacions de les entitats financeres i quin ha estat el resultat

de la recolAlecta? Menys de 6 milions d’euros per a un exercici,

la major part dels quals aportats per una entitat financera. 

Com a conseqüència no hi ha recursos econòmics per iniciar

la rehabilitació de zones turístiques degradades, per

modernitzar l’oferta complementària, per diversificar l’oferta

i en ple debat sobre el model turístic algú té la brillant idea de

reconvertir els hotels obsolets en apartaments i com que segons

deia ahir el Sr. Matas “el paper de les administracions és donar
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suport als agents socials” el Govern s’hi apunta, és igual si els

agents socials fan propostes contradictòries o oposades, sí i sí.

Però que no havíem quedat que el que sobren són segones

residències? Ho diuen els que saben realment de turisme,

nosaltres no..., els que en saben ho diuen. I ja tenim la polèmica

servida, volen dir que ara premiaran els empresaris que no han

modernitzat el seu hotel permetent una operació immobiliària?

En teoria això d’hotel obsolet no existeix, hi ha un pla de

modernització de l’any 1990 d’obligat compliment i qui no

s’ajusta als seus criteris la conselleria l’ha de tancar. És a dir,

ara no només no tancam els hotels obsolets sinó que la grossa

de Nadal, els convertim en blocs d’apartaments. Escoltin i per

què no reconvertim una nau industrial d’una empresa que les

coses no li van molt bé? Blocs de pisos, els treballadors al

carrer i a viure que són dos dies. Això és el que diuen els

empresaris que tenen indústries, el que té un talleret, escolta a

mi m’aniria molt bé ara aquí fer-hi una finca, tenc 4

treballadors que se’n facin càrrec. Per què només els hotelers?

I les conseqüències de convertir hotels en apartaments?

Parlava dels treballadors que perdran el seu lloc de feina,

l’oferta complementària que perdrà els seus clients, però

sobretot hi perdrà la qualitat de la zona turística perquè s’ha

demostrat que els usos turístics són incompatibles amb els usos

residencials, això ja ha passat a Cala Major per exemple. Allà

on hi ha residents i turistes són interessos distints, uns volen

anar de gresca a la nit i els altres volen dormir. Per tant,

intentar harmonitzar això és impossible.

En definitiva en 15 mesos una cosa ha quedat clara, el Partit

Popular ni té projecte turístic ni té projecte econòmic. El sector

turístic està realment desconcertat, però el sector agrícola,

industrial i comercial estan irritats. Els pagesos no han rebut ni

un estímul positiu en 15 mesos, el Govern es limita a fer de

gestoria per tramitar les ajudes europees. Els comerciants estan

irritats per la manca d’actuacions contra el tot inclòs i per la no

aplicació de la Llei de comerç de les Illes Balears que ha

permès obrir 12 festius a les grans superfícies. I els industrials

es queixen de què el Govern no té política industrial. Com a

mostra només li posaré un exemple d’allò que ha passat amb les

empreses de disseny i moda. Aconseguiren ilAlusionar el sector

i el febrer de l’any 2003, 49 empreses varen anar a una de les

fires més importants de tot Europa, la Setmana Internacional de

la Moda a Madrid. Bé, just un any més tard, el febrer del 2004,

només hi han assistit 30 empreses. En un any 19 empreses han

deixat de promocionar-se i cercar mercats a l’exterior. O els

posaré un altre exemple, el vertader drama d’una incipient

indústria discogràfica que començava a editar discs, que també

són empreses les indústries discogràfiques i creen llocs de

feina. I els drames dels grups musicals de les illes que amb el

tancament de Som Ràdio, sí que pareix una beneitura tancar

una emissora, però s’han quedat sense l’únic canal de promoció

dels seus productes. 

(Remor de veus)

No rigui Sr. Fiol que hi ha drames personals darrera això,

hi ha drames personals, sí senyor. Com es poden...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Com es poden editar discs a Balears si no hi ha cap canal de

promoció? Amb paraules del Sr. Matas, una altra vegada a

Madrid a la Conferència del Siglo XXI “lo difícil que es

construir y lo fácil y rápido que es destruir”.

I què fet del recinte firal? Un conveni, miri que és difícil

posar d’acord les institucions, un conveni entre el Govern de

les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma, la complicitat de la

Cambra de Comerç, un concurs d’idees fet, adjudicat per

unanimitat. Ni n’han parlat més, ha canviat l’Ajuntament de

Palma, pareix que ha entrat un altre partit i ahir ni una paraula

del President. Una vella reivindicació dels sectors industrials.

I mentre tant cada dia depenem més de grups econòmics de

l’exterior. 

És molt greu la denúncia que fa la TSS, Touristic Service

Sistem que agrupa 1.000 agències de viatges alemanyes. Mirin

per no respectar un conveni de 30.000 euros, que havia firmat

amb l’anterior Govern, 1.000 agències de viatges alemanyes

han deixat de vendre les Illes Balears...

(Remor de veus)

Perdoni Sr. Bidell, li vol fer arribar..., ho tenc escrit aquí,

volen fer arribar això al conseller de Turisme per favor?

Tengui, tengui. Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï Sr. Sampol.

(S’escolta el Conseller de Medi Ambient, Sr. Jaume Font i

Barceló, que diu “sí, que això és comèdia”)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. Font, posi’s tranquil, posi’s tranquil que nosaltres l’hem

d’aguantar molt a vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Diu el Sr. Director general d’aquesta empresa, Sr. Molina,

escoltin bé, això li interessa Sr. Font, “l’actual conseller només

treball per a TUI. Alguna cosa li passa a Flaquer amb TUI que

no acabam d’entendre. Aquesta impressió la tenim les entitats

independents, fins i tot Thomas Cook amb qui tampoc té molt

bona relació”. Sr. Matas, comença a ser hora que vostès doni

explicacions per les actuacions del conseller de Turisme, no pot

seguir callant perquè vostè n’és el primer responsable de les

actuacions a Alemanya, a Rússia, o allà on sigui.

Seguim amb el discurs d’investidura, “quan un Govern

s’enfronta, quan un Govern romp ponts de diàleg, romp ponts

d’enteniment entre tota la seva societat està produint una

ruptura, una fractura social que al fina ens acaba perjudicant a

tots. No és bo, no és positiu”. Sàvies paraules pronunciades per
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Don Jaume Matas i ahir d’una manera orgullosa va bravejar:

“el Govern ha introduït una ruptura de transcendència en els

criteris inspiradors del nostre sistema educatiu”. L’anterior

Govern provocà una ruptura amb un sector, o part d’un sector

era terrible i ahir va bravejar d’haver provocat una ruptura dins

el sistema educatiu. I és veritat, ha provocat una ruptura, una

vertadera fractura social perquè totes les mesures que ha

anunciat en matèria d’ensenyament de la llengua, fins i tot en

matèria d’escolarització, han provocat una vertadera fractura

perquè tota la comunitat educativa, sense cap excepció, ha

rebutjat aquestes mesures. 

La lliure elecció de centre, què diu la gent? Una altra

vegada escoltem la gent perquè les xifres? La patronal de

centres concertats educació i gestió calcula que 1.500 nins se

quedaran sense la plaça escolar solAlicitada. Només a Palma el

29,5% de les peticions no s’han pogut atendre, això després

d’augmentar el nombre d’alumnes per aula, fet que disminueix

la qualitat de l’ensenyament i així i tot no han pogut complir la

seva promesa. Promesa incomplida.

Però allò que ha provocat vertadera unanimitat en la crítica

és l’experiment de posar dos professors dins una aula. La

justificació és la defensa de la llibertat dels individus, en aquest

cas els pares, a elegir llengua mitjançant el qual els seus fills

han d’aprendre a llegir i a escriure. Mirin, podem entendre

aquest argument, però mirin perquè una persona pugui decidir

en llibertat és imprescindible que tengui tota la informació, si

només té una part d’informació o si està manipulada aquesta

informació no pot decidir en llibertat. I quins són els fets, quina

és la realitat científica? Idò la realitat científica ha demostrat,

a les Illes Balears, que quan els nins aprenen a llegir i escriure

en català surten de l’ensenyament obligatori coneixent els dos

idiomes a la perfecció, castellà i català. Mentre que si aprenen

a llegir i a escriure en castellà, en la majoria de casos

desconeixen el català, aquesta és la realitat. I si no me creuen,

creguin el Instituto para la calidad de la enseñanza, de la

educación, perdó, dependent del Govern central, un estudi que

va fer el temps que governava el Partit Popular, fa fer un estudi

per comunitats autònomes; curiosament, els alumnes de

Balears, de Catalunya i Galícia, allà on hi ha dos idiomes, i que

aprenen amb la llengua pròpia de cada comunitat, surten del

sistema educatiu amb molt més coneixement de llengua i més

facilitat per aprendre idiomes. Senyores i senyors diputats, Sr.

Matas, jo dubt molt que si vostès als pares els diuen això,

lliurement decideixen un sistema educatiu que perjudica els

seus fills, i aquesta és la realitat, i això tenen l’obligació de dir-

ho.

El tema del bilingüisme d’ahir, bé, ho deixaré per a la

rèplica, o no, és a dir, ara resulta que el seu concepte del

bilingüisme és que l’individu ha de poder elegir si vol ser

només monolingüe. Bé, vol dir això que si hi ha una persona a

les Illes Balears que decideix, en ús de la seva llibertat

individual, només ser monolingüe en català -que consti que jo

no en conec cap, perquè tenim el cap obert per intentar saber

tots els idiomes que podem-, però si n’hi ha un que només

volgués ser monolingüe en català, ho pot fer? No, senyors. Què

diu la Constitució espanyola en el seu article 3? Tots els

espanyols, bé, el castellà és la llengua oficial de l’Estat, tots els

espanyols tenen el deure de conèixer-la; el deure vol dir

l’obligació de tots els ciutadans. Què farà per defensar el dret

dels individus de les Illes Balears que només volen ser

monolingües en català, proposar la modificació de la

Constitució? Ca barret! Perquè en el fons vostès són uns

representants genuïns de la dreta més carca, castellana,

castellanista, que sempre ha perseguit la llengua catalana,

aquesta és la realitat.

(Remor de veus)

Una dreta que no dubta a manipular la gent per arribar al

poder. Mirin, que facin creure a la pobra gent, a gent major,

que un parc natural els confisca les finques, no té nom; però

que, a més a més, tengui la barra aquí, ahir, de dir-ho davant

nosaltres, que hem confiscat els drets dels ciutadans per fer un

parc natural, s’ha de tenir molta barra; sobretot, essent el Sr.

Matas el culpable que a la Llei de Monts, aprovada dia 21 de

novembre del 2003, es reguli el dret de tempteig i retracte, i

mana, obliga a declarar, davant els notaris i registradors, quan

es fa una transmissió perquè ho comuniquin a les comunitats

autònomes per si volen expropiar aquella finca. És a dir, l’autor

del dret i retracte ens acusa a la resta de partits de confiscar els

drets dels propietaris. Fins aquí hem arribat!

(Remor de veus)

Queda el tema de l’Estatut. Mirin, aquí la postura nostra la

saben ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

... la saben de tota la vida: s’obri un procés per augmentar

l’autogovern, el PSM hi serà; hem de reclamar inversions a

l’Estat, el PSM hi serà, com sempre; hem de revisar el sistema

de finançament, hi serem. Però, per favor, el que realment ens

avergonyeix és aquest seguidisme de Catalunya, avui, qualcú

deia: aquí la paraula que surt més és Madrid. Bé, jo els faig un

pronòstic, aquesta legislatura la paraula que sortirà més ja no

serà Madrid, serà Catalunya. A veure, escoltin, però si nosaltres

tenim dret a tenir el màxim d’autogovern per la història, pel

nostre fet diferencial, per llengua, per cultura, per realitat

geogràfica, per què hem d’esperar que Catalunya reformi el seu

Estatut?

El Sr. Matas deia a unes declaracions, no fa molt: nosaltres

no estam d’acord amb el concert econòmic, ho ha tornat dir

avui de matí, no va dir que no estava d’acord; diu, però: si els

catalans ho demanen, nosaltres també ho demanarem. Bé, i si

Maragall es tira dins un pou, vostè també s’hi tirarà dins el

pou? No, és que, perdoni, això m’ho deien quan era petit, però

és que és una postura infantil aquesta. Mirin, jo crec que si som

els que tenim la balança fiscal més negativa, els que aportam

més al conjunt de l’Estat, més del 12% del que produïm ja se’n

va cada any a l’Estat; si som els que estam més mal finançats,

si sempre hem estat els darrers, sempre, fins i tot quan vostè,

Sr. Matas, era ministre i estava al Consell de Ministres, va

aprovar un pressupost general de l’Estat, me pareix que eren

tres, quatre no, tres, que vàrem ser els darrers en inversió per



1746 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004 

 

càpita de tot l’Estat. Si tot això és ver, deixem-nos d’anar

darrera ningú, ni de catalans.

Vostè diu: no hem de ser una autonomia de segona;

perdoni, però és que ja ho som una autonomia de segona, de

tercera. Catalunya, Andalusia, País Valencià tenen més

competències; el País Basc i Navarra tenen el concert

econòmic, fins i tot Aragó ja ha reformat el seu Estatut i diu

que és una nació, una nacionalitat. Aleshores, deixem anar

aquest complex i es posin al davant de les reivindicacions i

demanem el que és just per a les Illes Balears i tanquem files.

I naturalment que si aquí hi havia unanimitat a Madrid ens

haurien d’escoltar, el problema és que quan arriben a Madrid

vostès i vostès, PP i PSOE, fan el bla. Férem una bona reforma

l’any 1991, i en què va quedar? No, no rigui, a mi no me fa cap

rialla, Sr. Huguet.

Bé, acab, Sr. President, deixarem un parell de temes per a

més tard. El tema després de la credibilitat. Clar, aquí tenim un

problema gravíssim, gravíssim amb les finances; hem de pensar

que fa sis anys que tenim les competències en educació, fa dos

anys que tenim les competències en sanitat, 40.000 milions i

102.000 milions, amb pessetes, i ara ja hem de reclamar a

Madrid 191.000 milions de pessetes més per cobrir el cost de

l’educació i de la sanitat. N’hi ha, és a dir que hem de reclamar

més que el cost de la transferència.

Acabaré aviat, Sr. President. A nosaltres, al nostre grup, ens

preocupa perdre la credibilitat a l’hora de demanar una revisió

del finançament d’aquestes competències, perquè clar, si

nosaltres, del pressupost d’educació d’enguany, del 2004, dic

nosaltres, però vostès, el Govern, han llevat 9,2 milions d’euros

per finançar actuacions com el club ciclista o la compra de la

propietat del Sr. Douglas, o finançar la policia turística; o de

sanitat, han llevat del pressupost, me pareix que són 13,2

milions d’euros, per finançar aquestes actuacions. Vol dir que

a l’hora de negociar no ens diran: però, escoltin, i vostès el seu

pressupost el dediquen a aquestes coses.

Per cert, què ens han de dir els professors, alguns d’aquests

que es degueren sentir alAludits o insultats ahir, quan es va

parlar d’ikastolar l’educació; per a mi no és un insult, però el

Sr. Matas ho deia amb la intenció de manipular els infants. Idò

ara aquests professors els hauran de treure les castanyes del foc,

perquè estan rebent una notificació de la Conselleria

d’Educació que els diu que el segon semestre no hi ha doblers

per a les despeses corrents, si el dipòsit de gasoil està buit no

hi haurà calefacció aquest hivern. I han llevat 9,2 milions

d’euros per posar al Banesto; o ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, un minut, Sr. President. O la tudada de doblers que

significa el canvi de projecte de l’hospital a Son Espases, un

projecte tudat. Comprar una finca a 27 euros el metre quadrat,

27 euros el metre quadrat són 4.500 pessetes el metre quadrat,

d’un terreny rústic inedificable. Quan compràrem Aubarca, a

vorera de mar, a 100 pessetes el metre quadrat, ens varen dir de

tot; a 4.500 pessetes el metre quadrat. I què ens han de dir quan

demanem més finançament?

Mirin, per acabar, Sr. President, mig minut, amb quinze

mesos, vostè, Sr. Matas, i el seu Govern han frustrat les

expectatives econòmiques de moltes empreses de Balears; han

empitjorat les condicions laborals dels treballadors; han abocat

l’economia a una profunda depressió, ara sí; han destruït el

patrimoni arqueològic; han fomentat la degradació ambiental

i territorial de les nostres illes i per tant la nostra imatge i

producte turístic; han impulsat l’especulació urbanística; han

provocat la confrontació social; han fomentat el conflicte

lingüístic. Sr. Matas, no hem vist enlloc la mà estesa, el diàleg,

ni el seu esperit lliberal i, sobretot, no hem vist cap de les seves

solucions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President, senyors

diputats, senyores diputades. Els demòcrates convençuts

reivindicam les institucions i la política en majúscules, amb

vocació de servei públic. Per això, Sr. Matas, el meu primer

compromís d’avui amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears és fer un debat seré, de contraposició amb idees,

d’anàlisi rigorosa, de control al Govern i de propostes en

positiu per fer avançar el nostre país, perquè estic convençuda

que donar valor a la política és el que s’espera de tots nosaltres.

I li vull anticipar que m’omple d’orgull poder debatre avui,

amb vostè, representant el Partit Socialista, un partit amb molta

història, però sobretot amb molt de futur de defensa dels valors

i dels principis més nobles de la ciutadania. Més encara avui

que governam Espanya, després de la magnífica lliçó que la

ciutadania va donar el 14 de març, castigant el que va castigar

i premiant el que va premiar; lliçó, per cert, que alguns semblen

incapaços d’entendre.

El debat de política general és sens dubte el principal debat

que es produeix dins aquesta institució, que és, o millor dit,

hauria de ser el centre de la vida política de les Illes Balears, un

Parlament que ha de ser més que mai la veu de tots els

ciutadans i ciutadanes als quals representam i davant els quals

vostè, Sr. President, ha de respondre i no només un cop cada

quatre anys. Sr. Matas, vostè ahir va començar parlant

d’economia, jo li parlaré d’ideologia i de valors. Ens va parlar

d’ecologia de mercat i després ens va explicar clarament el que

volia dir: la submissió de tota política mediambiental a la

propietat privada. Hem d’entendre també que per a vostè

l’educació és de mercat? I la sanitat, és de mercat?

Vostè va fer una aferrissada defensa del privat davant el

públic, va dir que allò públic sempre serà pitjor tractat pels

usuaris que allò privat, i això, Sr. Matas, és ideologia. Darrera

el seu discurs d’economia el que hi havia era ideologia, la
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ideologia de la dreta més integrista; despreciar allò públic al

final vol dir privilegis per a alguns i desprotecció per als més

necessitats. A tots els progressistes ens va fer mal sentir parlar

ahir d’assistència social, feia temps que no la sentíem aquesta

expressió, perquè a l’Europa moderna es parla de serveis

socials, concebuts com a drets socials, no com la caritat

generosa dels poderosos.

En resum, ...

(Petit aldarull a la sala)

... el medi ambient és voluntari i la política social és caritat

pública, això és estretor d’intelAligència, l’estretor

d’intelAligència de la dreta més rància de la qual vostè ahir en

va ser el portaveu.

(Més aldarull a la sala)

Sr. President, aquest és un moment econòmicament

complicat, per això el país necessita i demanda lideratges forts.

I davant un pessimisme que comença pel principal sector

econòmic, el turisme, i afecta els sectors més dinàmics de la

nostra terra, a vostè li correspon exercir aquest lideratge. Les

Illes Balears reclamen en aquest moment passió per la política,

passió pel país; demanen respostes davant la incertesa. Sr.

Matas, vostè no manifesta passió per les Illes Balears o

almenys no la demostra, dóna la impressió que és un president

absent, i això no només és la meva opinió o la del meu grup

sinó un sentiment que es manifesta al carrer. I els ciutadans i

ciutadanes d’aquesta terra demanen en aquest moment no un

president absent, sinó institucions ben fortes, ben presents, ben

carregades de propostes. La incertesa està fent mal al futur del

país, hi ha incertesa als hotels i als comerços, al camp i a les

empreses; hi ha incertesa sobre la situació econòmica; hi ha

incertesa, en definitiva, a les famílies.

Vostè va anunciar, ja fa més d’un any, la fi de la crisi

econòmica i turística, vostè va dir que s’havia romput el cercle

viciós de la depressió; va afirmar que s’havia recuperat la

confiança i que havia tornat la ilAlusió a la nostra societat. Així

com el seu líder, l’expresident Aznar, va dir que el miracle era

ell, aquí, vostè es va presentar com el president antidepressiu,

l’antidepressiu que necessitava el nostre país. Però baixem a la

realitat: on ens trobam un any més tard? Jo li diré: sense cap

dubte, pitjor, sense cap dubte, pitjor.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

I això no només li diu el Partit Socialista, fa poc una entitat

financera de les nostres illes advertia que l’economia balear

està estancada; sabem que l’atur ha registrat, l’agost del 2004,

la major pujada en vint anys; sabem que la precarietat en la

feina afecta 9 de cada 10 contractes, només el 6% dels

contractes nous són indefinits, més de la meitat de les

contractacions té una duració inferior a tres mesos; el 64% de

les famílies de les Illes Balears arriben a final de mes amb

dificultats. Tant la CAEB com la PIMEM coincideixen en

afirmar que han disminuït els ingressos turístics en temporada

alta i que la productivitat de les empreses ha baixat aquest estiu

entre el 10 i el 20%, ho atribueixen a l’impacte del tot inclòs.

I continuam, Sr. Matas, hi ha treballadors eventuals que no

podran cobrar l’atur per no haver cotitzat els 180 dies de

mínima, perquè alguns hotels han hagut d’avançar el seu

tancament. El president d’AFEDECO assenyalava fa poc que

la situació del comerç no és d’estancament sinó de retrocés.

Segons la Fundació COTEC, l’IMEDEA i la Universitat de les

Illes Balears, la poca formació i l’alt cost aturen la innovació al

sector turístic illenc. És evident, Sr. Matas, que hi ha motius de

preocupació, a un moment, a més, com vostè va reconèixer

ahir, on al món del turisme hi ha canvis accelerats; canvis que,

per la manca de perspectives clares, produeixen incertesa entre

els empresaris, entre els treballadors i entre les famílies de les

nostres illes.

Sr. Matas, hi ha fets inqüestionables que afecten la nostra

primera activitat: el fort augment de la competència; únicament

a la conca mediterrània hi ha 400.000 noves places hoteleres,

que són competència directa per a les Illes Balears. La irrupció

de les noves tecnologies en la comercialització, que permeten

l’accés directe dels usuaris als serveis turístics, és un nou

element estructural. Ens ho diuen els experts: els paquets

tradicionals, transport més allotjament, estan en retrocés; ni les

rebaixes en els preus dels hotels han pogut evitar la tendència

a la baixa. I la reacció dels majoristes de viatges ha estat

immediata: la generalització del tot inclòs, com a producte

estrella entre les famílies d’Europa.

I ja començam a patir les conseqüències, per a l’any 2005

els majoristes de viatges contractaran un 10% menys de llits i

un 20% menys d’hotels. Segons el lobby empresarial Exceltur,

dues de cada tres empreses hoteleres de Balears han registrat

caigudes a les seves vendes. Un 40% de les empreses del sector

optaran per reduir les plantilles, de fet les dades d’afiliació a la

Seguretat Social ja indiquen que els sectors d’hoteleria i

restauració han perdut llocs de feina durant els mesos de la

temporada alta. Les cadenes hoteleres concentren les seves

inversions al Carib i es preparen per invertir a països del

mediterrani clarament competidors. Les xifres canten, Sr.

Matas, Turquia, Egipte, Bulgària, Marroc i Tunísia actualment

creixen a un ritme de més del 20%, mentre que les Illes Balears

creixen entorn de l’1%; podem dir que hem entrat en una fase

d’estancament.

El debat no està entorn al turisme de masses o de sol i

platja, el paquet tradicional del qual viu majoritàriament la

indústria hotelera de Balears està en crisi i nosaltres en som

directament perjudicats. La ciutadania, els empresaris, els

treballadors, en definitiva, el país ens demana propostes de

canvi, propostes polítiques que permetin afrontar els reptes de

futur amb garanties. Nosaltres, els socialistes, lluitarem per

defensar les empreses i els llocs de feina, perquè les Illes

Balears mantenguin l’orgull de ser el país del turisme. Esper

que vostès, els conservadors, també ho facin, sobretot perquè

a la nostra economia hi ha sectors productius tradicionalment

oblidats: la indústria, el comerç i l’agricultura també reclamen

polítiques pròpies i no el simple repartiment clientelar de

subvencions.

Sr. Matas, es va equivocar abans amb el diagnòstic i ara

s’equivoca amb les mesures. La derogació de l’ecotaxa era la

panacea, havia de resoldre la depressió que, segons vostès,

s’havia instalAlat a la societat balear. Els anuncis grandiloqüents
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de la superació de la crisi que va fer fa un any, han resultat ser

un brindis al sol, pura propaganda buida de cap iniciativa. El

repte d’enfrontar-se amb la situació, sense retòriques, és avui

més urgent que quan vostè es va fer càrrec del Govern; perquè

el que ha fet vostè i el seu Govern és córrer, però en direcció

contrària a la meta, i així de cada vegada estaran més lluny. Ha

suprimit les campanyes de promoció a Europa i a Espanya quan

feien més falta. Va prometre una fundació que havia de servir

per fer inversions megamilionàries per la sostenibilitat de les

Illes Balears i no tenim gairebé cap resultat. El conseller de

Turisme va prometre a Hannover, l’any passat, 42 milions

d’euros per a aquesta fundació, encara els esperam.

Va dir que posaria en marxa una tarja verda, no ha madurat

mai aquesta tarja verda. Sap què opinen els professionals del

turisme del seu equip de ciclisme i dels pagaments a Douglas,

que ens ha costat més de 4 milions d’euros? I el que és més

greu: han negat l’evidència de l’impacte del tot inclòs i no han

pres cap mesura per evitar la seva imparable implantació, ahir

ni tan sols el va mencionar al seu discurs. Com palAliaran els

efectes socials perniciosos d’aquest model?

El tot inclòs perjudica seriosament els ingressos del petit i

mitjà empresari de l’oferta complementària; perjudica les

famílies i la classe mitjana de les nostres illes i el seu govern no

els ofereix cap solució. Han anunciat la reconversió

indiscriminada d’hotels en segones residències, una mesura que

en cap moment han pensat les conseqüències socials que

tendrà.

I en la derogació de l’ecotaxa, s’han desarmat de l’únic

instrument que tenien per fer front als canvis dels quals els parl

i no han estat capaços de construir una alternativa. Amb

l’ecotaxa havíem iniciat el camí per desterrar la imatge de la

balearització, un estigma que el nostre país suporta per culpa de

la perllongada obstinació de la dreta conservadora en

l’especulació i el negoci a curt termini. La seva política de

guany a curt termini no té sortida.

Sr. Matas, les Illes Balears són una penyora infinitament

desitjada; guardar-les, preservar-les, protegir-les amb els

sacrificis i les renúncies que faci falta és el que jo faria. Les

Illes Balears han d’estar per damunt de tot, per això no esperi

dels socialistes una oposició destructiva, ben el contrari: li

oferim la nostra colAlaboració, tal com ho hem fet en diferents

ocasions durant el darrer any per dialogar, debatre i arribar a

acords. Pot comptar amb nosaltres per redreçar aquesta situació

des del consens; pot comptar amb nosaltres per superar aquesta

incertesa econòmica; per tornar la ilAlusió als ciutadans i

ciutadanes de les nostres illes.

Sr. Matas, vostès, durant sis anys varen paralitzar la Llei de

règim especial de les Illes Balears. I ara, amb aquesta proposta

d’una nova llei, li volen donar el certificat de defunció. Per a

nosaltres el REB continua vigent i s’ha de desenvolupar. Ara hi

ha a Madrid un govern que té intenció de desenvolupar-ho, el

Govern de les Illes Balears ha de posar la seva part. Li

proposam desenvolupar el REB, fixar uns objectius comuns per

a aquesta legislatura i fer feina conjuntament. Si el que volia

ahir era tenir qualque cosa nova per oferir, li posam sobre la

taula una proposta de futur: elaborar un pla estratègic de la

comunitat autònoma, un pla estratègic de la comunitat

autònoma que delimiti amb claredat els objectius i les línies

prioritàries d’actuació en els propers quatre anys, a partir d’un

ample consens amb els agents econòmics i socials. El

socialistes creim que és responsabilitat de tots els grups polítics

i especialment del Govern liderar aquest procés; actualment, hi

ha una sensació d’improvisació total, cal que parlem del

present i que planifiquem conjuntament cap on volem anar.

Sr. Matas, el consens, el diàleg, la negociació i la

participació són valors necessaris en un moment com aquest;

per què, doncs, vostès trien sempre la imposició,

l’unilateralisme, el menyspreu al contrari i la crispació? O com

anomenaria la manera com gestionen la política

d’infraestructures? Jo li diré: deslleialtat, deslleialtat, han estat

deslleials cap als ciutadans d’aquestes illes; han projectat

autopistes que no figuraven a cap programa electoral, com és

el cas de la d’Inca a Manacor; han estat deslleials amb el

Govern de l’Estat incomplint de forma reiterada el conveni que

van signar vostès mateixos el 12 de març amb l’aleshores

ministre Álvarez Cascos. Vostè sap que en política és

imprescindible complir els acords, respectar les regles de joc,

respectar els procediments, sembla que amb ciment i asfalt

hagin volgut amagar la seva ineficàcia i manca d’iniciativa; Sr.

Matas, hauria de reconsiderar la seva tàctica de fets consumats

i arribar als acords necessaris per al bé de tots els ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears.

És la seva responsabilitat. Vostè ja sap amb quins projectes

estaria d’acord el Partit Socialista, que és el partit que governa

Espanya. Però això no només li diu el Partit Socialista sinó que

li han dit 50.000 persones als carrers de Palma, 50.000

persones mobilitzades amb un mateix lema: qui estima

Mallorca, no la destrueix; 50.000 persones preocupades per uns

plans territorials desenvolupistes; 50.000 persones preocupades

perquè l’aixecament de la moratòria va provocar l’expansió de

la construcció, inclòs el president d’Exceltur critica

l’aixecament de la moratòria, aixecament del qual vostès en són

els responsables polítics, i reclamava que no es fessin més

urbanitzacions. Però ahir vostè, Sr. Matas, ens va reconèixer

que vol que la construcció sigui el motor de la nostra economia.

50.000 persones que li han dit que necessitam una política

d’infraestructures adequada a la nostra realitat, carreteres

segures sí, però sostenibles; millorant la xarxa secundària, fent

els desdoblaments necessaris, impulsant una vertadera política

de transport públic, invertint en la xarxa ferroviària des d’una

perspectiva global de les polítiques de mobilitat.

Per cert, Sr. Matas, el vull felicitar per l’aprovació del Pla

de transports, fa més d’un any que vaig felicitar el president

Antich pel mateix Pla de transports, el que no acabam

d’entendre és perquè hem hagut d’estar un any per aprovar-lo.

(Aldarull a la sala)

Com volen impulsar l’ús del tren paralitzant durant sis

mesos la línia Inca-Manacor? Com volen impulsar l’ús del tren

impedint que aquest arribi al centre de Palma durant més de dos

anys, mentre durin les obres del soterrament? A pesar del que

va dir ahir, seguim pensant, Sr. Matas, que no demostra molt

d’interès a promocionar el tren, sobretot des del moment que

veim començar tantes obres i ni uns metres de nova via

ferroviària. Sr. Matas, s’assegui amb el Ministeri de Foment i
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arribi a un acord per al bé de les Balears, en aquesta tasca ens

tendrà al seu costat, serem els primers que treballarem per

l’enteniment i perquè arribin les inversions tan necessàries per

a les Illes Balears. Ens tendrà al seu costat si aposta pel diàleg

amb el Govern estatal, amb els partits polítics i també amb els

ciutadans que no pensen com vostès; no els giri l’esquena com

ho ha fet amb el nou hospital de Son Espases, i miri que

aquesta també era una qüestió de consens.

El Govern anterior havia assumit un projecte de l’Insalud

del Govern estatal del Partit Popular, un projecte de nou

hospital que s’havia de fer al mateix solar de Son Dureta, era

un projecte excelAlent que creava un nou centre amb més

habitacions individuals, més espai per a tecnologia puntera, per

a l’atenció de dia, amb millors quiròfans, amb més comoditat

per als malalts i per als professionals. Per això havíem apostat

per un nou Son Dureta, perquè és la solució més ràpida -ja faria

10 mesos que estaríem en obres-, perquè és la solució més

econòmica, perquè és la solució menys impactant sota el punt

de vista ambiental i territorial.

Quina necessitat hi ha de destruir un espai tan emblemàtic

per Palma com La Real i sotmetre aquesta barriada a una

pressió urbanística fortíssima? Quina necessitat tenien de gastar

inútilment 7 milions d’euros? Fent l’hospital a Son Espases

estan condemnant els ciutadans de les Illes a vuit anys més de

tenir una habitació per a cada quatre malalts. Ja és hora de

saber quins són els vertaders motius que han duit el Govern a

canviar d’ubicació.

Sr. Matas, als ciutadans del país que jo estim, hagin nascut

aquí o hagin arribat de fora, els agrada poder mirar als ulls i

veure transparència i honradesa. Són gent treballadora, són

emprenedors, que tenen dret a tenir un govern que els escolti i

que tengui iniciativa per afrontar els reptes de futur i, sobretot,

capacitat per resoldre els problemes; i n’hi ha molts, de

problemes, a les famílies de les nostres illes, però vostè només

escolta uns pocs escollits, i a vegades només per rebre

instruccions. 

Darrere el món feliç que vostè ens va dibuixar ahir hi ha

una cara oculta; la cara oculta del fracàs escolar, el més alt de

l’Estat; la cara oculta d’un dels nivells més baixos de joves

cursant estudis superiors i universitaris; la cara oculta del

problema d’accés a l’habitatge dels joves i les persones amb

baix poder adquisitiu; la cara oculta de tenir una de les pujades

més fortes en el nombre d’aturats de tot l’Estat espanyol; la

cara oculta de la precarietat laboral: contractes temporals, sous

baixos, males condicions de treball; de la violència de gènere,

de la pobresa d’una part important de la nostra ciutadania; la

cara oculta de tantes persones grans que reclamen serveis i

prestacions per gaudir d’una vida digna; la cara oculta dels

discapacitats, que encara no tenen a la vida real igualtat

d’oportunitats. Davant totes aquestes qüestions, transcendentals

per al benestar de la nostra ciutadania, jo no li diré que el seu

govern no hagi fet res, però massa coses de les que han fetes

han anat en sentit contrari al que necessitam. 

Havien promès lliure elecció de centre, i ahir es va haver de

limitar a solemnitzar allò que és obvi i que sempre ha existit: la

lliure elecció de centre existeix en la mesura del possible, com

sempre; mentre hi hagi places hi ha lliure elecció de centre,

sempre ha estat així.

(Remor de veus)

També hi ha incertesa sobre la postura que el Govern

adoptarà en la reforma educativa, perquè fins ara han defensat

l’aplicació de la mal anomenada Llei de qualitat malgrat el

decret de paralització. 

Per als socialistes la llengua ha de ser tractada com una eina

de cohesió social del país; en canvi per a vostès ha estat pura

propaganda electoral que ha conduït a una nova crispació. Les

sensates reformes en el coneixement del català per a funcionaris

que anunciava el president Matas l’any passat varen ser

anulAlades per la justícia, i ara volen posar dos professors per

aula per fer factible el seu mal entès bilingüisme. Sr. Matas, les

mesures que proposa l’únic que fan és segregar els infants.

Vostès no han cercat el consens que fins i tot el president

Cañellas va aconseguir a la Llei de normalització lingüística, un

consens que tampoc no han volgut quan hem hagut de parlar

del model audiovisual per a les Illes Balears.

Sr. Matas, vostè està dissenyant una televisió autonòmica al

servei del seu manteniment en el poder, al seu servei personal.

(Aldarull a la sala)

Que els càrrecs més importants siguin excolAlaboradors

directes del Sr. Matas o del Sr. Zaplana és suficient argument.

Així no anam. Mentre vagi per aquest camí no ens digui que

està fent un model de consens perquè és absolutament fals.

Nosaltres volem una IB3 que sigui una eina de cohesió i de fer

país. Sr. Matas, encara hi seríem a temps; si realment volen una

radiotelevisió pública independent i de qualitat, assegui’s amb

els portaveus parlamentaris i arribem a un consens.

(Més aldarull)

Per acabar aquesta part d’anàlisi d’aquests 15 mesos de

govern li parlaré de la reforma de l’Estatut i de la Constitució.

Els socialistes no entenem les normes com a immutables; ans

al contrari, les normes de convivència s’han d’adaptar a la

societat que representen. La Constitució del 78 ens va permetre

construir un estat dels més descentralitzats d’Europa, però ha

arribat l’hora de fer una passa més endavant i treballar des del

consens per avançar cap a una Espanya més federal, que es

reconegui com estat plurinacional i pluricultural. No menyspreï

aquesta oportunitat política que tenim al davant. Aquest és

l’objectiu, i els instruments són la reforma constitucional i les

estatutàries. La reforma de la Constitució ha de ser el marc que

ens permeti assentar el paper de les comunitats autònomes, que

també som estat, i hem de poder decidir veritablement en totes

aquelles polítiques sobre competències que ens són pròpies i

debatre directament amb el Govern estatal les polítiques de

caire general. Això ens ho permetrà la reforma del Senat, la

participació de les comunitats autònomes en les decisions de la

Unió Europea i la conferència de presidents autonòmics.

Sr. Matas, el moment polític que vivim a Espanya és de

gran transcendència, i demanam al Govern de les Illes Balears

que sàpiga estar a l’alçada que les circumstàncies exigeixen.
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Deixi d’utilitzar les nostres institucions per fer oposició al

govern de Zapatero. No utilitzin les Illes Balears com braç

executor del que interessa al Sr. Rajoy. Els socialistes no hem

canviat de postura ni canviarem de discurs pel fet que ara

governi el Partit Socialista a l’Estat. Per això continuarem

abanderant un millor finançament a la sanitat i l’educació,

continuarem demanant el compliment de la Llei de Règim

Especial de les Illes Balears, i continuam demanant la reforma

de l’Estatut d’Autonomia.

Sr. Matas, em permetrà que li demani amb contundència si

els canvis d’opinió que ha fet el Partit Popular de les Illes

Balears després del 14 de març seran permanents, governi qui

governi a Espanya, o si només es deuen a l’actual conjuntura

política. Han passat de no voler descomptes aeris a exigir-los;

del no rotund a l’euroregió a apuntar-s’hi amb entusiasme; de

negar-se a donar suport al gasoducte del pacte a considerar-lo

urgent; de no voler ni parlar de reforma de l’Estatut a demanar

el mateix nivell de competències que Catalunya. En canvi ahir

no va pronunciar una sola paraula sobre quina reforma de

l’Estatut volen vostès. 

Què volem els socialistes de la reforma de l’Estatut?

Aspiram a construir un sentiment de pertinença i d’identitat

envers el nostre territori, volem forjar un sentiment de país, de

ciutadans i ciutadanes identificats amb una entitat políticament

i territorialment autònoma, amb una identitat plural i oberta,

acollint els nouvinguts i integrant-los com a propis; un país en

què la nostra llengua i la nostra cultura siguin instruments

d’integració, on es potenciï la universalització dels serveis

socials, una societat generadora d’ocupació i d’inclusió social

amb un plantejament territorial sostenible per fer un país de

qualitat i amb futur, i això és el que creim que ha de reflectir el

nostre Estatut d’Autonomia.

Però el primer que li vull plantejar és el mètode. Si al

principi de la meva intervenció li deia que hem de fer del

Parlament el centre de la vida política és perquè ho crec, és el

lloc propici per als debats i per als acords. La reforma de

l’Estatut perquè sigui viable i duradora en el temps necessita

néixer d’aquest Parlament, tal i com s’ha fet sempre quan

tractam de reformes en les normes bàsiques com la Constitució,

o el propi Estatut. Amb això ahir també ens va voler embullar,

vostès sempre han votat en contra de la creació d’una ponència

parlamentària, no és el seu model. Però li diré més, si realment

volem que la ciutadania cregui en la política...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Quan parlam d’una reforma com aquesta en necessitam la

seva més alta participació. Li torn oferir, facem una ponència

parlamentària amb la més alta participació social i ciutadana

perquè el Parlament és la casa de tots i això no lleva que el

Govern faci totes les propostes i tots els mecanismes de

participació que vulgui per aportar a la ponència. Però hi ha

una diferència substancial des del nostre punt de vista, qui ha

de dur la iniciativa de reforma de l’Estatut és el poble de les

Illes Balears i li agradi o no, en aquest el representa el

Parlament de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Des del Partit Socialista, com veu, el que creim fonamental

és el diàleg i el debat. Per tant, quant a la reforma en si mateixa

no ens tancarem a estudiar cap proposta, estudiarem sense cap

por el sostre competencial que ens interessa als ciutadans de les

Illes Balears, defensarem el terme de nacionalitat històrica per

anomenar el nostre país. Volem estudiar també l’estructura

institucional pròpia de les Illes Balears, però volem debatre

també dos aspectes tal vegada més nous. Per un costat donar

major implicació als ajuntaments, els grans obligats d’aquest

Govern i per altra banda donar a l’Estatut un gir social,

contemplant nous drets socials i de participació de la

ciutadania. El nou Estatut ha de continuar donant protagonisme

als consells insulars, no com vostè deia ahir “considerant-los

com a simples executors de competències descentralitzades”.

Sr. Matas, està a les seves mans aprofitar aquesta oportunitat

política, només cal fugir de posicions autoritàries i uniformistes

per recollir el que ens està demanant la ciutadania, diàleg. 

Els socialistes volem treballar de forma constructiva, des

del Parlament, per als interessos del nostre país. Per això li

volem fer una sèrie de propostes sobre uns quants aspectes que

han de ser prioritaris per a la nostra societat. En primer lloc el

turisme, hem d’anar cap a l’excelAlència turística, entre empresa

i especulació sempre triarem l’empresa perquè és allò que crea

riquesa i llocs de feina. Per això la nostra proposta és

reconvertir, però no afavorir l’especulació, el canvi d’ús no es

pot afrontar des d’una perspectiva generalitzada. Li proposam

estudiar i debatre en el Parlament l’intercanvi de places, la

reconversió de les instalAlacions, la millora de l’entorn i la

conservació del nostre paisatge, la promoció del turisme

cultural i esportiu, la formació dels treballadors i tot això passa

en part Sr. Matas per posar-hi doblers públics. Ha de ser una

prioritat pressupostària per al seu Govern.

Segon, innovació. Sr. Matas, ahir no li vàrem sentir ni una

sola paraula sobre innovació i això és molt simptomàtic i

lamentable perquè és fonamental estructurar un sistema

d’innovació a les nostres illes, una societat avançada inverteix

en innovació com a instrument bàsic per al seu

desenvolupament econòmic i social. Innovació és garantia de

creixement. Per això el Govern ha de fer de la recerca, del

desenvolupament i de la innovació el centre de les seves

polítiques i si ha d’implicar especialment el món empresarial

perquè aquesta aposta és vital per al perllongament del

creixement econòmic, per augmentar la productivitat i la

competitivitat de les nostres empreses. Aquest sistema

d’innovació ha de realitzar també una aposta clara per a

l’educació. Per això li proposam l’increment del fons públic

que dediquen a ciència i tecnologia, s’han d’incentivar les

inversions empresarials, hem d’aconseguir que la despesa de

recerca, desenvolupament i innovació arribi al 0,65% del PIB

de les illes.

Tercer, hem de lluitar contra la precarietat laboral. En

aquests 15 mesos vostè no ha aconseguit encara signar un pacte

per l’ocupació. Ens oferim a donar suport al Govern i participar
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en aquest procés amb l’objectiu d’arribar a un acord amb els

agents socials que doni estabilitat a les nostres illes.

Quart, en el món laboral no només tenim un problema de

precarietat, també tenim un problema de discriminació en

relació a les dones. En aquest sentit el Govern i el Parlament no

poden donar l’esquena a la meitat de la població. Per això li

propòs elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats amb l’objectiu

d’evitar discriminacions salarials i altres condicions laborals

discriminatòries entre homes i dones.

Cinc, habitatge. Un dels principals problemes de les Illes

Balears és l’increment del preu de l’habitatge, aquest element

crea dificultats d’accés a un pis digne als colAlectius amb menys

recursos. I en aquesta situació és molt greu que moltes famílies

que tenen reconegut el dret a una subvenció per adquirir o

rehabilitar ca seva no ho puguin fer perquè vostès ja han acabat

els diners que varen pressupostar de manera insuficient. Per

això els proposam destinar la part que sigui necessària del fons

de contingència, que creà en el passat pressupost, per

suplementar la quantia destinada a subvencionar els habitatges

i promoure un pla de sòl assequible per als promotors privats

i públics.

Sisè, nou hospital de referència de les Illes Balears. Tenim

un hospital i tenim un projecte, estam parlant del projecte de

Son Dureta que realitzà l’anterior Govern de l’Estat i que

assumí el Govern del pacte de progrés. Així avançaríem més de

4 anys perquè els usuaris puguin disposar d’habitacions

individuals i sobretot, usuaris i professionals gaudir d’un

hospital millor i més avançat. Amb aquest projecte Sr.

President ens tendrà al seu costat perquè l’Hospital nou de Son

Dureta sigui una realitat immediata.

Set, pla de lluita contra el fracàs escolar i l’abandó prematur

dels estudis. És molt necessari avançar en la formació del

nostre capital humà ja que ens trobam molt enrera en termes

comparatius, hem d’atendre adequadament al major nombre

d’estudiants que s’integra en el nostre sistema escolar, en

especial referència al significatiu augment de població

immigrant. S’ha d’incrementar el nombre de professors i els

mitjans per posar en marxa programes pedagògics que donin

resposta a la problemàtica de la diversitat. Invertir en educació,

cultura, formació i noves tecnologies és invertir en les

potencialitats individuals, però també és invertir en el

creixement econòmic de la nostra societat. Tan sols les

societats preparades guanyaran el futur.

Vuit, mobilitat i transports. Les illes tenen un territori escàs

que s’ha de compaginar amb la necessitat de desplaçar-se amb

una afluència de visitants especialment elevada i amb uns

valors paisatgístics i recursos naturals a preservar. Així el

model de transports s’ha de basar en la construcció de vies de

circulació fluïdes, segures i amb poc impacte sobre el medi,

combinat amb un potent sistema de transport públic. Per això

quant a les infraestructures viàries li proposam, la revisió dels

projectes de carreteres Inca-Sa Pobla, accés a la Universitat,

Eivissa-Sant Antoni i el nou accés a l’Aeroport d’Eivissa,

redimensionar-los cap a models més sostenibles i menys

impactants. Elaboració d’un estudi de mobilitat sobre accessos

a Palma, que replantegi la necessitat i traçat del segon cinturó

de Palma. La retirada immediata de l’autopista Inca-Manacor,

que no té ni el suport social ni polític. Si decideix emprendre

aquest camí estam disposats a acompanyar-lo allà on faci falta.

Nou, la llengua. També trobarà colAlaboració si no en fa un

motiu d’enfrontament, de divisió i de crispació. Recuperi

l’esperit i la lletrat de la Llei de Normalització Lingüística.

Però li diré més, està molt bé fer aliances econòmiques amb les

regions europees que ens poden enriquir, però no s’aturi aquí,

estableixi aliances culturals en aquells territoris amb els que

compartim llengua, cultura i història. No ho dubti, també ens

enriquirà.

Deu, recuperem el consens entorn el model audiovisual,

encara hi som a temps. Li propòs arribar a un acord, juntament

amb els altres grups parlamentaris, sense imposicions de ningú,

sobre els continguts, la gestió i la contractació assegurant la

independència i la vocació de servei públic que ha de tenir la

televisió autonòmica.

Onze, pla estratègic de la comunitat de les Illes Balears. Sí

Sr. Matas, un pla estratègic de la comunitat autònoma que ha de

marcar objectius clars, amb períodes de  4 anys, seguint la

metodologia que es fa servir en el món de l’empresa, amb

previsions clares d’assignacions pressupostàries i amb línies

concretes d’actuació. Aquest instrument s’hauria de posar en

marxa amb una comunicació fluida entre partits polítics, agents

econòmics i socials, Parlament, ajuntaments i institucions

locals, consells insulars i Govern.

Dotze, per últim. Facem del Parlament el centre de debat

polític, la reforma de l’Estatut d’Autonomia s’ha de fer

necessàriament des del Parlament, amb el major consens

possible. Li propòs dur al Parlament el debat sobre l’Estatut

entre totes les forces polítiques i obert a tota la ciutadania. “Fes

que siguin segurs els ponts de diàleg i mira de comprendre i

estimar les raons i les parles diverses dels teus fills”, deia

Salvador Espriu.

Sr. President, el Partit Socialista li ofereix parlar i actuar en

les qüestions fonamentals per a les Illes Balears, sense oblidar

les diferències ideològiques que ens separen, el fet de ser la

primera força política a l’oposició ens comporta la

responsabilitat de plantejar alternatives a les seves polítiques.

La nostra paraula li pot semblar severa, la nostra crítica massa

exigent, pot comptar però que la nostra oposició serà sempre

des de la lleialtat, els ciutadans i ciutadanes ens reclamen

respecte i generositat en el diàleg. Sr. President, estigui a

l’alçada del país i de la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Es relaxin un minutet. Bé si tenen

necessitats fisiològiques, dos minutets.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Senyores i senyors, si els sembla bé podem reprendre la

sessió i té la paraula el Molt Hble. 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. Voldria començar

aquesta meva intervenció agraint el to en general en què s’ha

celebrat aquest primer torn dels partits de l’oposició, agrair-los

en termes generals una actitud que jo crec que és generalitzada

constructiva. Per tant, crec que és just que jo en aquest moment

evidentment ho agraeixi i així ho reconegui.

En termes generals s’ha fet esment que la conjuntura

econòmica és una conjuntura econòmica desfavorable. En

termes generals s’ha pintat un escenari en algun moment, des

del meu punt de vista, una mica catastròfic respecte allò que és

la situació actual de l’economia. En qualsevol cas per mi seria

molt fàcil sortir aquí, per exemple com ha fet el Sr. Sampol i

llegir-li tot el contrari d’allò que ha dit ell. Idò mir, tampoc

m’ho invent jo, “los grupos turísticos califican de óptimo el

final de temporada de Baleares”. “La ocupación hotelera

alcanza el 90% y se prevé una alta afluencia turística en

octubre”. “Baleares cerró agosto con una ocupación del 93%,

5 puntos superior a la del 2003". “Los hoteles de Mallorca

retrasan el cierre por el alza de la ocupación en septiembre”.

“TUI prevé un buen octubre y un aumento de turistas europeos

para la temporada baja”. “Mallorca registra un septiembre

con más ocupación hotelera y visitantes que el 2003". 

Sí, i què? Si tanmateix els fets són els que són i allò que és

evident és que patim una situació que ens preocupa a tots,

venim d’una situació molt difícil i tenim un problema perquè hi

ha gent que no té la feina que hauria de tenir, hi ha gent

desocupada i per tant, tenim el nostre compromís des del

Govern, prendre les mesures que haguem de prendre i si és

possible en colAlaboració amb tots vostès perquè aquesta

situació es pugui corregir, perquè situació en definitiva millori.

Hi ha un factor que a mi m’agradaria destacar perquè

m’agradaria fóssim capaços de plantejar el debat amb uns

termes de rigor. L’economia de les Illes Balears evidentment

s’ha de mesurar en termes macroeconòmics per l’evolució del

Producte Interior Brut. Evidentment aquesta riquesa s’ha de

repartir, la finalitat no és l’activitat econòmica en si mateixa,

però sí que gràcies a què es genera activitat econòmica podem

fer que aquesta activitat econòmica es reparteixi i que arribi a

la major part de la població i la forma més important de fer-ho

és creant llocs de feina. En aquest sentit l’evolució del Producte

Interior Brut de les Illes Balears és la que és i l’any 2002, l’any

2003 hem estat pràcticament en una situació de recessió

econòmica, crec que en això hi coincidiran tots vostès, almanco

en termes de Producte Interior Brut i que tancarem l’any 2004

amb una previsió d’increment d’un 1,4% del Producte Interior

Brut i amb una previsió del 2% l’any 2005. Aquesta previsió

d’increment en si mateixa, insistesc, ha de ser un medi perquè

la riquesa es pugui transformar en creació de llocs de feina i

pugui millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. 

I què és allò important? Efectivament allò que és important

és que quan xerram de com s’ha traduït o com es tradueixen

aquestes xifres econòmiques en l’important que és la feina de

la gent, veim clarament que hi ha un canvi de tendència des de

fa un any i que aquest canvi de tendència té una constatació en

xifres econòmiques. Per exemple la data més important, la més

important sense cap dubte, la població aturada. Quanta gent...,

vostès o quan vostès governaven es quedaven sense feina

aquest mes en el que duim d’any i quantes se’n queden avui? I

aquest és el gràfic, l’any 2002 a 30 de setembre, quan vostès

governaven 3.823 es varen quedar sense feina. L’any 2003,

2.515 i l’any 2004, avui a 30 de setembre, s’hi han quedat 820.

És veritat que és important...

(Aplaudiments)

És veritat que és important, és veritat que mentre hi hagi

820 que es queden sense feina, aquí no és que puguem fer

rialles ni amollar coets, tots tenim la responsabilitat d’atendre

aquest drama humà de 820 persones. Però aquesta és la dada,

aquesta és la tendència...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Precarietat laboral. És cert també que voldríem que els

índex de precarietat laboral efectivament fossin inferiors a les

Illes Balears. Però aquest és l’altre índex que també crec que és

important. Avui a les Illes Balears el 10,78% de tots els

contractes són de contractació indefinida, la tercera comunitat

a tot Espanya. La primera és Madrid amb un 13,09, la segona

Catalunya amb un 12,71 i la darrera Extremadura amb un 3,5.

Que aquests índex de contractes indefinits són baixos, d’acord.

Què podrien ser més alts? D’acord. Però almanco l’evolució és

una evolució positiva i que, des del meu punt de vista, demostra

un canvi de tendència evident. El cert és que dia 30 de

setembre del 2004 fan feina 6.033 persones més que no feien

feina dia 30 de setembre del 2003, això també és una dada

absolutament objectiva i evidentment absolutament constatable.

I una dada també que m’agradaria ressaltar perquè és

significativa, que són els percentatges d’inversió productiva

estrangera internacional que es fa a les Illes Balears, que sense

cap dubte és una demostració del clima de confiança i del que

són les expectatives empresarials. Entre l’any 94 i l’any 98 el

67% de la inversió que es feia era inversió productiva, és a dir,

era amb béns no immobiliaris, la resta era amb béns

immobiliaris. Del 99 a l’any 2002, el 50%, o sigui es va

davallar del 67% al 50%, era inversió productiva. I la dada més

important és que en aquest anys que duim la dada s’ha

increment del 50% al 78%; és a dir que s’ha produït un

increment del 28% en aquesta inversió que, a més, ha passat, en

termes absoluts, de 108.500 milers d’euros l’any 2002 a

313.452 l’any 2003 i l’any 2004, majoritàriament, és ver, amb

inversió en indústria turística en un 72%. Però evidentment

hem passat d’un 50% d’inversió no productiva a tenir un 78

d’inversió productiva i pràcticament a triplicar, que això és

l’important, aquesta és la dada, a triplicar des de fa un any la
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inversió, els inversors que amb confiança venen a invertir al

mercat productiu de les Illes Balears.

I una dada també que per a mi, i ho sent molt, és un motiu

d’orgull, sense cap dubte, i és la participació de la iniciativa

privada a la creació de riquesa. Evidentment que això respon al

nostre model ideològic, sense cap dubte, nosaltres creim,

efectivament, que el sector públic, i això és debat ideològic, té

un paper de redistribució, un paper de corregir aquelles

injustícies i aquelles desigualtats que es produeixen a la

societat, però sincerament creim que és el sector privat el millor

preparat i el que en sap més per crear riquesa. I creim que la

societat civil, la base de les Illes Balears i de la fortalesa de les

Illes Balears és perquè tenim una societat civil forta, una

societat civil protagonista que ha estat capaç de generar aquesta

riquesa. El creixement econòmic a les Illes Balears s’ha produït

gràcies a aquesta societat civil; si tenim avui la millor renda o

la primera renda per càpita d’Espanya no és gràcies als quatre

polítics de torn, és gràcies a aquesta societat civil que ha sabut

emprendre una indústria, emprendre una economia capaç de

crear riquesa i crear llocs de feina. I aquest és el missatge de

suport a aquesta societat civil. I aquesta és la dada, que jo crec

que és més que significativa: la regió on major participació de

la iniciativa privada es produeix en la creació de riquesa és a

les Illes Balears, un 68,5%, per damunt d’Estats Units, que és

un 68; per damunt del Japó, que és un 64; per damunt del

Regne Unit, que és un 60%; per damunt de la mitjana

espanyola, que és un 57%, i evidentment molt per damunt de

França o Suècia, que són països on el sector públic és realment

el promotor de la riquesa, sense cap dubte.

Aeroport de Palma. Fins setembre de l’any 2003, 15.869

visitants; de setembre 2003 a setembre 2004, 16.642.000

visitants. Direm el que diguem, però aquí han vengut 773.000

persones més, amb un increment del 4,88%, tenint en compte

que l’any 2002, senyores i senyors diputats, varen venir

700.000 persones menys, que vàrem perdre 700.000 turistes. I

enguany, el darrer any, xifres absolutes, tancam amb un

increment del 4,88, amb un increment de 773.000 persones.

Bé, el sector industrial ha incrementat el número

d’empreses en el que va de l’any, però és ver que el sector

industrial és un sector amb dificultats, és ver que es produeix

un procés de deslocalització important a tot el món i que sense

cap dubte ens afectarà. Però Majorica, Kraft, Galatzó, què és

que no passava la passada legislatura això? Què és que el

problema de Majorica, què és que vostès no han governat aquí?

(Aldarull a la sala)

Què han fet amb Majorica? Home, no tenien doblers, el Sr.

Sampol diu que no tenien doblers. Bé, doncs li demanarem al

Partit Socialista; però evidentment que tenim un problema de

deslocalització, però bé haurem d’ajudar entre tots i és un

problema compartit.

Jo no he dit que la construcció sigui el motor de l’economia,

jo he dit que la construcció és un sector important, sense cap

dubte.

I miri, el tot inclòs, nosaltres hem fet una proposta, dins la

Mesa de Diàleg Social, precisament per intentar, dins aquest

esperit de consensuar una política que sigui capaç d’afrontar el

que és aquest nou model turístic, el que és aquesta evolució del

model turístic, evidentment provocada per una sèrie de factors

que jo esmentava ahir, factors que tenen molt a veure, sense

cap dubte, amb les noves formes de comercialització, amb

l’increment de l’oferta turística pràcticament a tota la

Mediterrània, amb els nous hàbits de consum, entre d’altres,

aquests sense cap dubte, nosaltres creim que s’ha de fer

qualque cosa per intentar millorar d’acord, sense cap dubte,

amb les persones, amb els agents socials i econòmics que són

els que realment saben què és el que podem fer en aquest sentit,

perquè aquesta fórmula de turisme no ens minvi visitants però

tampoc no ens pugui perjudicar de cara a la nostra oferta

complementària.

I nosaltres sí que hem fet una oferta, hem posat damunt la

taula una oferta per almanco regular els nivells de qualitat

d’aquest tipus d’oferta turística. I volem evidentment que

qualsevol solució que es desprengui d’actuació per controlar,

per millorar una fórmula de comercialització, que pot tenir

aspectes negatius per a la nostra societat, sigui una fórmula

consensuada. I per això creim que aquesta decisió, a més

d’aquest Parlament, ha de passar per una proposta conjunta de

sindicats i empresaris, i és en aquests moments el que discutim.

Però els puc garantir que ens preocupa com els pugui preocupar

a vostès.

L’increment del pressupost de la Conselleria de Turisme

només l’any passat va ser crec que més del 30% i hi ha hagut

un increment del 40% en promoció turística, per tant aquestes

dades no les puc entendre. I és cert que tenim un problema

d’estacionalització, però tampoc no és menys cert que aquest

problema d’estacionalització s’ha agreujat d’una forma

extraordinària aquests darrers anys. Si vostès miren les dades

de turistes que venien fora de temporada fa tres anys, veuran

que probablement aquest ha estat un dels pitjors resultats de

tots els que afecten el model turístic que hem heretat al llarg

d’aquests anys. Perquè l’estacionalització és un problema

estructural d’aquesta comunitat autònoma, molt més agreujat a

una illa com Menorca i també a les illes Pitiüses, però que

evidentment costa molt d’aixecar.

Hem tengut sis reunions de la Mesa de Diàleg Social. No és

cert que la Mesa de Diàleg Social s’hagi reunit per primera

vegada el mes d’abril, és fals; la Mesa de Diàleg Social ha

tengut sis reunions: dia 16 d’octubre del 2003, pressuposts

generals de la comunitat autònoma; dia 13 d’abril ocupació; dia

26 de maig obres públiques; dia 16 de juny medi ambient; dia

13 de juliol 2004; dia 27 de setembre 2004, a més de tota la

resta de meses que s’han constituït en el marc de la comissió

executiva del SOIB, dins el Consell General del SOIB, dins el

Consell de Formació Professional Permanent, dins el Ple del

Consell de Formació Professional i dins, per exemple, el

Consell Balear de Salut Laboral, que s’ha reunit el març, l’abril

quatre vegades, etcètera. Però és igual, a més que no és ver que

no s’hagués reunit, li vull dir que tendrem dificultats, però

creim en aquesta fórmula de diàleg i de consens. I jo me seuré

amb els representants socials i sindicats tots els pics que faci

falta, perquè, sense voler llevar cap tipus de protagonisme a

aquest Parlament, que el té, i que, com diu la Sra. Armengol,

ens agradi o no ens agradi, Sra. Armengol, ens encanta,

representa realment la societat de les Illes Balears, representa,
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i per això som majoria absoluta nosaltres i vostè no ho és, i per

això ens agrada ...

(Aplaudiments)

Aquest Parlament que representa els ciutadans de les Illes

Balears efectivament ha de tenir també un paper complementari

en el que ha de ser l’acord de diàleg social, aquesta concertació

a la qual vostè fa referència, i amb moltes dificultats, que estic

segur que les tendrem. Però jo me puc comprometre amb tots

vostès que aquest serà un eix cabdal de la política del Govern

al llarg d’aquests mesos i d’aquesta legislatura. Estarem en

acord o en desacord, però nosaltres intentarem propiciar els

acords; evidentment, els acords han de ser entre empresaris i

sindicats i de vegades els mateixos empresaris i sindicats no es

podran posar d’acord, però nosaltres, i la nostra funció serà

aquesta, és intentar que es posin d’acord. Per tant,

independentment de les reunions que s’hagin produït a la Mesa

de Diàleg Social, els vull donar una certesa absoluta que aquest

serà el tarannà d’aquesta legislatura i nosaltres, efectivament,

intentarem que això sigui una constant de la nostra forma de

governar.

I en aquest sentit, jo agraesc evidentment moltes de les

propostes que s’han fet aquí, crec que és el primer debat de

l’estat de l’autonomia, i en duc cinc, crec que és el primer debat

de l’Estatut d’Autonomia on realment hi ha propostes per part

de l’oposició, això no vol que no haguem de parlar també dels

altres temes, que ara en parlarem, però evidentment les

propostes sempre han de ser benvingudes. I jo, Sra. Armengol,

li vull agrair, especialment a vostè, aquesta predisposició a fer

ofertes de colAlaboració, a fer ofertes d’enteniment en els temes

que preocupen els ciutadans i per tant avui he tengut la millor

notícia de totes, que és aquest tarannà; efectivament, no sé si

això s’ha contagiat o és una nova moda, però benvingut sigui

aquest tarannà de fer propostes en positiu i d’intentar trobar

acords i propostes de consens. En aquest sentit li vull dir que

vostè ha proposat un pla estratègic, que a mi me pareix bé, però

aquest pla estratègic ja s’havia proposat, això és una proposta

que va fer UGT precisament a la Mesa de Diàleg Social fa sis

mesos i que nosaltres vàrem recollir bé. Vull dir, dins la Mesa

de Diàleg Social, precisament, ja s’està fent feina en poder

elaborar qualque tipus de planificació a mig o a llarg termini,

i evidentment aquest procés ha de ser també un procés

complementari, lògicament amb la participació dels partits

polítics. Però serà molt important l’opinió i la feina que

puguem fer en aquesta labora de planificació amb els agents

socials i econòmics que avui són part interessada amb el nostre

model econòmic i d’una forma substancial.

Estic d’acord amb un gran pacte social del nou model

econòmic perquè el turisme continuï sent el motor. I vull

plantejar una qüestió que també ha estat reiterada al llarg

d’aquest debat i que m’agradaria ressaltar; mirin, podem

debatre totes les qüestions que vostès vulguin en aquest debat,

però hem de ser respectuosos amb les institucions i vostès

haurien de ser respectuosos amb les institucions, ho dic perquè

aquest Parlament va aprovar unes Directrius d’Ordenació del

Territori; en virtut d’aquestes Directrius d’Ordenació del

Territori, amb més o manco encert, no devien ser molt dolentes

si vostès no les varen canviar amb els quatre anys de govern,

s’han produït les iniciatives de desenvolupament d’aquestes

Directrius d’Ordenació del Territori a tots els consells insulars:

el de Menorca, que està més avançat; el de Mallorca i el

d’Eivissa i Formentera. Aquests consells tenen els seus òrgans

de debat, parlam d’una competència que és exclusiva d’aquests

consells; jo estaria encantat de debatre aquí l’aixecament de la

moratòria turística, de parlar aquí de perquè es permeten els

canvis d’hotels en residències o de perquè es redueix el

creixement urbanístic a l’illa d’Eivissa i Formentera, jo estic

encantat de fer aquesta discussió, però no enganyem la gent; el

debat urbanístic avui és un debat dels consells insulars.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

El creixement de les urbanitzacions o el no creixement de

les urbanitzacions és un debat dels consells insulars. I vostès de

forma reiterativa els sortirà el tic de si nosaltres feim

urbanitzacions o no en feim, escoltin, si les fa el nostre partit,

les farà en els consells insulars respectius que és on han de tenir

aquesta discussió. I si no és així, m’ho digui perquè som jo el

que puc anar equivocat evidentment.

El tema del finançament de la sanitat i de l’educació,

voldria que quedàs clar que no és una qüestió de finançament

autonòmic, encara, a veure si som capaç d’explicar-ho, no és

encara una qüestió de finançament autonòmic. Ho serà quan a

tota Espanya s’obri el debat de la renegociació del sistema de

finançament autonòmic, que qualque comunitat autònoma el

vol obrir de forma bilateral, i nosaltres defensam que s’ha

d’obrir de forma multilateral, perquè això és un pastís i

lògicament un tros, un bocí del pastís més gros ens pot

perjudicar a nosaltres. El que nosaltres reclamam i el que

aquest Parlament ha de reclamar i vull corroborar les meves

paraules d’avui de matí, amb la feina que fa la comissió

d’aquest Parlament, precisament per consensuar una petició

rigorosa i seriosa de quines són les nostres necessitats de

finançament en educació i sanitat, i on, efectivament, el Partit

Socialista, avui per avui, té una actitud molt lloable, i jo crec

que de colAlaboració, i per tant esper que tengui fruits a l’hora

de tenir resposta també a nivell del Govern d’Espanya, és

l’aplicació del sistema de finançament que vostès varen aprovar

amb les transferències de sanitat que vostès varen aprovar a

l’any 2001. I aquest sistema de finançament, que vostès,

insistesc, amb el Govern d’Espanya en aquell moment varen

acordar i varen sortir i varen dir que era el millor acord

possible i el conseller d’Economia i Hisenda, el Sr. Mesquida,

va sortir i públicament va dir “es un acuerdo histórico y es el

mejor de todos los acuerdos”; doncs aquell acord té avui una

aplicació inconcreta.

Per què? Perquè les variables que varen servir de base a

aquell acord s’han modificat. I l’acord de finançament de l’any

2001 diu que aquest acord està en vigor mentre no es

modifiquin les variables que varen donar lloc a aquell acord. I

la variable més important que estableix l’article segon d’aquest

acord és la variable de la població. Per això, el que nosaltres

reivindicam no és encara negociar un nou sistema de

finançament de sanitat o d’educació a nivell de l’Estat, que

també i que ja ho farem, no, no, demanam i demanarà aquest

Parlament, i esper que ho aconseguim perquè esper tenir el

suport unànime d’aquest Parlament i per suposat del Partit

Socialista, és que la població que ha vengut d’una forma

majoritària, un 15% en quatre anys, la primera comunitat
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autònoma d’Espanya a les Illes Balears ha provocat un canvi a

les circumstàncies i evidentment ens ha provocat un canvi a les

necessitats d’educació i a les necessitats de sanitat. I aquest és

el plantejament, no un altre, encara no hem entrat a cap nou

sistema de finançament autonòmic.

I una qüestió que també ha estat reiterativa i que voldria

aturar-m’hi un moment, si vostès m’ho permeten. Crec que de

forma reiterada tots els portaveus han dit que nosaltres havíem

incomplert el conveni de carreteres, que havíem actuat amb

deslleialtat, crec que aquestes han estat les paraules, que

havíem actuat amb deslleialtat i que havíem incomplert el

conveni de carreteres. Bé, a veure si som capaç de centrar el

debat, mirin, hi ha dos convenis de carreteres, dos: un que es va

firmar l’any 98 i un que es va firmar dia 12 de març de l’any

2003, dos. El primer conveni, per les raons que siguin, és igual,

els doblers es varen anar perdent cada any perquè no

s’executava. Quan nosaltres vàrem arribar, fa un any i mig,

vàrem intentar recuperar aquests doblers, però encara quedaven

dos anys de vigència del conveni anterior, perquè el conveni

que es va firmar l’any 98 acaba dia 31 de desembre del 2005.

Per tant, el primer que vàrem fer amb el Govern del Partit

Popular a Madrid va ser executar aquelles carreteres per a les

quals teníem doblers i teníem els projectes fets i que estaven

dins el conveni firmat l’any 98. I per això, amb el Govern del

Partit Popular nosaltres vàrem executar quatre obres, és a dir,

amb el conveni de l’any 98 vàrem executar les obres de la

variant sud de Ciutadella, la variant d’Inca, la variant de

Llucmajor i l’autopista a Llucmajor.

Aquestes quatre obres: ronda sud de Ciutadella; variant

d’Inca; variant de Llucmajor i l’autopista a Llucmajor són

obres que estan licitades, adjudicades, supervisades pels

governs del Partit Popular. I aquí tenc les proves, per exemple,

una que la presidenta del Consell Insular de Menorca, no m’ho

negarà, tenc l’informe aquí, de la supervisió de la ronda sud de

Ciutadella, perquè era el projecte que ella va demanar, que la

presidenta del Consell de Menorca va demanar. I és el projecte

que s’ha executat.

(Remor de veus)

Molt bé, per tant tenim aquestes quatre obres supervisades,

licitades i adjudicades en virtut d’aquest conveni de l’any 98.

I aquestes obres tenen anualitats del conveni antic, aquestes

obres es paguen amb càrrec al 2004 i amb càrrec al 2005. Per

tant, Sra. Armengol, per què ens han llevat els doblers de l’any

2004 i 2005? Per què ens han de llevar els doblers a nosaltres

del conveni anterior firmat l’any 98, amb obres executades i

supervisades, per què no han de pagar la ronda sud de

Ciutadella?

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Qualque cosa més, el projecte de pressuposts que ha

presentat el Ministeri de Foment resulta que és ver que ens

lleva, com deia la presidenta del Consell de Mallorca, avui de

matí, 40 milions d’euros el primer any, però no ens els lleva els

següents; els pressuposts generals de l’Estat, com vostès saben

molt bé, duen una previsió d’anualitats; i si vostès s’aturen un

minut i miren aquesta previsió d’anualitats dels pressuposts

generals de l’Estat, veuran que l’any 2005, efectivament, ens

lleven 40 milions, però resulta que l’any 2005, 2006, 2007 el

nou conveni l’acompleixen.

Bé, anem al conveni nou.

(Remor de veus)

El conveni nou se firma el 12 de març del 2004 i el conveni

nou és un conveni que estableix -aquí tenc la previsió de

pressuposts generals de l’Estat per al qui tengui qualsevol

dubte- on figura, el que han presentat ara, que ens lleven els 40

milions d’euros l’any 2005, però ens deixen el 2006, 2007 i

2008 els 41 milions d’euros cada any; és a dir, només ens

lleven els 40 milions d’euros que justament és l’any que

increment les inversions a Catalunya, però és igual, no passa

res; també les lleven a Canàries, és cert. Però els altres anys sí

que ens mantenen les inversions.

Firmam el conveni d’ara, el que tenim ara, el conveni de

l’any 2003. I amb aquest conveni de l’any 2003 nosaltres el que

feim és firmar un conveni amb l’Estat, incorporant,

evidentment, totes les obres que no s’havien executat amb

l’anterior conveni. I hi ha una clàusula específica del conveni

que diu que les obres que es paguen amb el conveni anterior es

respectaran, hi ha una clàusula específica que ho diu, en el nou

conveni. El conveni, supòs que ningú dubtarà de la seva

legalitat evidentment, amb un Consell de Ministres, amb temps

i forma i absolutament legal i un acord entre el Govern de

l’Estat i el Govern de les Illes Balears; i aquest conveni

aconsegueix recuperar els doblers que s’havien perdut. Com

que hi havia tota una sèrie d’anys que no s’havien executat els

doblers de carreteres, aquest conveni el que fa és recuperar

aquests doblers.

Doncs bé, aquests doblers que es recuperen són per a la

resta dels projectes. I es fa una encomana de gestió per a una

part important d’aquests altres projectes i aquesta encomana de

gestió és la que s’executa pel Govern de les Illes Balears i és la

que ha fet que es posin en marxa totes aquestes obres que hi ha

en marxa avui en dia, a Llucmajor, a Son Ferriol, la variant de

Manacor, la variant de Sant Llorenç, el desdoblament de

Valldemossa, l’autopista d’Inca, el tercer carril d’Inca, Inca-Sa

Pobla, també fins a Peguera, els projectes de Menorca, de Maó-

Fornells, la ronda nord, la ronda sud i naturalment els projectes

de Santa Eulària, nou accés i també a la segona ronda i el que

s’ha de fer d’Eivissa a Sant Antoni.

Nosaltres tenim l’encomana de gestió, tenim els doblers i

nosaltres hem executat dins la legalitat aquests projectes i hem

executat dins la legalitat aquests projectes complint

escrupolosament, insistesc, al nou conveni tots els requeriments

que s’han fet. I li diré més, podria existir algun dubte jurídic,

que no és tal, damunt la supervisió d’aquests projectes i jo aquí

li puc aportar, sense cap dubte, allò que és l’informe de

l’advocacia de l’Estat allà on es reflecteix bàsicament els dos

principis bàsics que sense dubte ens donen a nosaltres tota la

raó i és que l’informe de supervisió dels projectes d’obra cuya

gestión está encomendada a la administración del Govern,

corresponde a oficinas o a unidades de supervisión de la

conselleria de Obres Públiques i Transports. I dos, para el caso

de que la competencia para emitir el informe de supervisión se

entendiese que corresponda al Ministerio de Fomento, la falta
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de emisión del informe requerido en el plazo de un mes implica

el silencio positivo al mismo.

(Algun aplaudiment)

Vull anar més enllà. Sra. Armengol, només li deman una

cosa, una, que vostè es comprometi a donar el mateix

tractament al nostre conveni de carreteres que donen a les Illes

Canàries, res més. Si vostè em garanteix que faran amb

nosaltres el mateix que a les Illes Canàries estic segur que no

tendrem cap problema perquè aquest és el procediment i

evidentment li xerr en coneixement de causa, d’execució de

totes les obres que ha fet el Govern de les Illes Canàries amb

execució d’aquest conveni. Per tant, només volem el mateix

tractament del Govern de l’Estat respecte el Govern de les Illes

Balears amb l’execució del conveni de carreteres que el que fan

a Canàries.

(Aplaudiments)

Hi ha una dada important quant a les dessaladores. Jo he

xerrat aquí que nosaltres tenim com a eixos principals

d’actuació en infraestructures, la qüestió d’allò que són les

carreteres, la qüestió d’allò que són les obres hidràuliques,

d’allò que és el transport, d’allò que és l’energia. En qüestió de

recursos hídrics, en matèria d’aigua, evidentment nosaltres

apostam per una inversió i per un esforç molt important en

matèria, com vaig ahir, de depuració d’aigües perquè volem,

efectivament, i això sí que és política mediambiental de fets que

l’aigua que es vessa a la mar estigui depurada, perquè

afortunadament avui puc anunciar que a les Illes Balears ja no

es fan depuradores que no tenguin tractament terciari i per tant,

que no estiguin preparades per a la seva reutilització. Jo crec

que això evidentment és un gran avanç.

Però en matèria de subministrament d’aigua tenim dues

infraestructures que són vitals per al nostre futur, Sa Costera

que ens durà l’aigua des de Sa Costera fins la badia de Palma,

amb un inversió de 9.000 milions de pessetes. Insistesc, del

Ministeri de Medi Ambient i que evidentment s’ha d’agrair al

Govern actual del Partit Socialista que continuï executant

aquest projecte, sense cap tipus de problema, jo ho vull agrair

públicament. Però tenim també l’avantatge de què el Govern

del Partit Popular va deixar adjudicades 4 dessaladores noves.

Aquestes 4 dessaladores són apostes de present i de futur per al

subministrament d’aigua a les Illes Balears i li ho diré amb una

dada molt clara, si ho trob, sí que ho trob. Nosaltres hem

aconseguit en un any, gràcies a la utilització d’aquestes

dessaladores, reduir per exemple en un 23% l’extracció d’aigua

de Sa Marineta, en un 23%, gràcies a la utilització d’aquestes

dessaladores. Estarem protegint el medi ambient si gràcies a les

dessaladores no només estam garantit el subministrament

d’aigua per al futur, també protegim els nostres aqüífers. Per

tant, ara que tenim la possibilitat de què arribin doblers de

Madrid pagant aquestes dessaladors, construïm aquestes

dessaladores per preservar el futur, però també per protegir els

nostres aqüífers per als nostres fills i per als que vendran

darrera nosaltres.

(Algun aplaudiment)

I li puc dir que amb la Presidenta del Consell de Menorca

fa un mes vàrem firmar un conveni per ajudar a evitar les

fugues de la xarxa d’aigües. A més n’hem firmat d’altres amb

altres ajuntaments, però si no em fa mentir la Presidenta, ho

vàrem firmar fa un mes. Però també li dic una cosa, jo d’això

desgraciadament per la meva experiència en sé un poc, el

discurs de les fuges d’aigua és demagògic, si home sí, que està

molt bé de cara a l’opinió pública, però les coses s’han de

mesurar en termes percentuals. Clar tenint en compte quina part

del total de l’aigua s’utilitza per al subministrament de

proveïment humà, que a tot Espanya és d’un 20% i en canvi el

80% de l’aigua s’utilitza per a l’agricultura, bé serà important

fer mesures d’estalvi en aquest 10%, bé, però escolti una

mesura d’estalvi en un 10% tendrà un efecte sobre el 10%. Una

mesura d’estalvi sobre el 80%, dic jo, que serà molt més

significativa.

Jo crec que és compatible posar en marxa els plans

d’eficiència energètica en allò que han de ser les mesures

d’inversió en energia fotovoltàica, energia eòlica, tal i com li

vaig explicar ahir, han de ser compatibles en què puguem

resoldre el tema de l’energia també de cara al futur. Totes

aquestes qüestions són molt importants. Jo ahir li deia escolti,

nosaltres a 15 anys fent tot aquest esforç que farem volem que

aquestes energies renovables passin del 3,5% al 7%. Bé, però

és que tenim el 93% restant de producció d’energia i

subministrament d’energia que l’hem de resoldre. Per tant,

nosaltres que sempre hem defensat que la solució de l’energia

havia de ser una solució mixta, de les dues coses, sí al

gasoducte, però també cable elèctric i per què? Idò jo li diré,

perquè creim que les Illes Balears tenen una oportunitat per

acabar amb el seu monopoli històric en matèria de producció

d’energia. Creim que la connexió per cable elèctric de les Illes

Balears amb la península, a més finançada per tot l’Estat

espanyol, amb les tarifes per a tots els espanyols, ens introdueix

dins la liberalització del sector. Possibilita entre altres coses en

l’aplicació del decret d’extrainsulars que els nostres empresaris

i els nostres consumidors puguin accedir en el mercat

liberalitzat de l’energia. Avui aquest mercat només és un

mercat espanyol, però com previsiblement passarà serà un

mercat ibèric, amb una unificació amb Portugal i qui sap si

algun dia França ens ajuda, idò també pot ser un mercat

europeu. Només tendrem possibilitats d’estar connectats des de

les Illes Balears a aquesta liberalització del sector, efectivament

si podem tenir el cable elèctric. Per això, baldament vostès s’hi

oposin, nosaltres creim que s’ha de produir la connexió per gas

i per cable elèctric.

I un tema també important, el tema de la protecció i

preservació mediambiental. Mirin, no és veritat, o no és cert

que la interpretació que es fa ni de la Llei de monts on aquest

tempteig i retracte precisament la va limitar en l’ordenació en

els monts públics perquè venien d’una legislació estatal que era

bàsica i allò que es feia en aquesta modificació, precisament,

era alliberar aquests propietaris d’aquesta possibilitat, ni que es

fessin en aquell moment parc nacional amb aquestes

condicions. Sí és vera que nosaltres fa 12 anys, no sé quants,

vàrem fer un parc natural com és el de Cala Mondragó amb

aquestes condicions, sense cap dubte. I jo li puc garantir a

vostè, o a vostès, que nosaltres creim que allò va ser un error i

així ho reconeixem. Creim que vàrem cometre una injustícia

amb aquells propietaris en aquell moment de Cala Mondragó.
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Per això jo li puc garantir que aquest Govern prendrà mesures

per solucionar aquest greuge comparatiu que es va fer amb

aquells titulars, aquells propietaris del Parc de Cala Mondragó

i que puguin tenir les seves compensacions i la recuperació de

la seva veu i dels seus drets en la mesura que nosaltres siguem

capaços de fer. I avui a les Illes Balears hi ha més de 15.000

hectàrees més protegides que hi havia fa un any, a més d’haver

tornat enrera aquestes fórmules de protecció que vostès han

mencionat.

Mirin, nosaltres creim que a un territori on el 90%, com jo

deia ahir, de propietat susceptible de ser protegida està en mans

privades és una bogeria emprendre figures de protecció que no

comptin amb la voluntat i la participació d’aquests ciutadans.

I per altra part jo els demanaria que no confonguessin la figura

de parc natural amb la figura de desprotecció d’una zona,

perquè a vegades pareix que perquè ja no hi hagi parc natural

ja es pot construir a una determinada zona. I vostè sap

perfectament que li hem d’explicar als ciutadans que les normes

de protecció urbanística no es canvien i que simplement allò

que s’afegeix és una figura de parc allà on, des del meu punt de

vista, es confisquen els drets particulars de la propietat privada

d’aquests ciutadans, sense el seu consentiment i amb el seu

perjudici. I com que nosaltres creim que això és una injustícia

ho volem corregir i per això presentarem en aquest Parlament

una llei que sigui capaç de protegir, d’incrementar aquests

nivells de protecció, però fer-ho d’acord amb els propietaris

afectats, comptant amb la seva participació, comptant amb la

seva ajuda i sobretot comptant amb la seva experiència perquè,

com jo ja li deia ahir, la Serra de Tramuntana fa molts d’anys

que està protegida, hi ha molts de pagesos a la Serra de

Tramuntana que fa molts d’anys que protegeixen les seves

cases i no han necessitat de cap figura de parc i de ningú que

vengui a fer-los els comptes per ensenyar a protegir allò que és

seu i d’allò que viuen.

(Aplaudiments)

Però clar hem de fer història i per què li dic jo que nosaltres

hem protegit més que vostès? Perquè nosaltres vàrem prendre

un acord a un Consell de Govern fa ara un parell de mesos allà

on vàrem aprovar una ampliació de la xarxa de superfície

protegida de la xarxa Natura 2000, allò que es coneix com a

LIC i ZEPA, sí, sí, però això té història. I això té història

perquè aquesta és una figura de protecció que estableix la Unió

Europea damunt determinats territoris, que significa Zones

d’Especial Protecció d’Aus i Lugares de Interés Comunitario.

Són dues figures de protecció. Molt bé, l’any 2000 el Consell

de Govern que vostès hi participaven tots i dels que era

vicepresident el Sr. Sampol sense anar més enfora, va fer

l’aprovació d’un acord pel qual es donava conformitat a la llista

de Llocs d’Interès Comunitari i l’inici dels tràmits de la

declaració de zones d’especial protecció. I entre els mateixos

acords, el Consell de Govern instava la consellera oportuna que

elevés aquest acord de protecció a informació pública, com la

llei demanava. És a dir, vostès l’any 2000 varen fer una primera

aprovació d’aquests espais protegits, per tant, varen afectar

drets de ciutadans, el Consell de Govern va aprovar que això es

faria a exposició pública, perquè a més només faltaria que

vostès ho fessin d’amagat, i quan nosaltres arribam al Govern

resulta que vostès mai han fet aquesta informació pública. I

vostès han amagat als ciutadans precisament que havien

aprovat aquesta figura de protecció. Això vol dir que hi havia

ciutadans a les Illes Balears que tenien, per Consell de Govern,

un espai aprovat com a ZEPA o com a LIC i no ho sabien

perquè mai es va fer exposició pública, tal i com dictava la llei.

A més a més la situació s’agreuja perquè tenim còpia

efectivament d’un escrit posterior allà on per part de la Unió

Europea es reclama al Govern que aquesta declaració de LIC

i ZEPA que ha fet la Conselleria de Medi Ambient i per tant,

que ha fet el Govern del pacte és insuficient. El Consell de

Govern aprova una declaració que la Unió Europea creu que és

insuficient, de protecció. I som nosaltres els que ara en el

Consell de Govern aprovam l’ampliació en més de 15.000

hectàrees afegides a la declaració de protecció que vostès

havien fet. I a més, lògicament obrim un procés d’informació

pública perquè tots els ciutadans de les Illes Balears sàpiguen

quina és la seva afectació respecte aquesta figura de protecció

i puguin alAlegar. Sincerament, aquesta és la diferència, la

diferència és respectar els ciutadans, la diferència és apostar per

la protecció, però que els ciutadans sàpiguen quins són els seus

drets afectats per les normes del Govern. Això sense dubte

transparència en la gestió administrativa.

(Algun aplaudiment)

Per què dic que és confiscació? Idò mirin, jo tenc una finca

que vull donar en herència als meus fills que l’he rebuda de

mon pare i vostè em fa una norma sense que jo estigui d’acord,

allà on a partir d’ara jo no puc, com aquell que diu, ni anar a

demanar un crèdit al banc perquè el banc no m’ho dona per

què? Perquè aquella finca el banc considera que ja no té el preu

que tenia perquè vostè té un tempteig damunt la meva propietat

i per tant, jo no puc exercir el meu dret amb llibertat. Això no

és confiscació? Això no és confiscar els drets d’aquests

ciutadans? Tendrà l’administració una obligació de cara a

aquests ciutadans? O no la tendrà?

Pla de transports. Què fàcil és fer les coses amb doblers dels

altres, per això hem fet les carreteres, a més de totes les

carreteres que fan els tres consells insulars, les haguessin fet

ells si haguessin tengut doblers. Per això ha fet el Govern les

carreteres sense tenir competències, perquè hem recuperat els

doblers. Podem fer totes aquestes carreteres que estam fent

perquè hem aconseguit recuperar de Madrid, és veritat que dos

dies abans de les eleccions, és veritat, ja me’n vaig encarregar

jo de córrer, clar que sí, naturalment i d’aprofitar allò que jo

podia aprofitar i que era la relació amb els meus companys de

Govern perquè jo havia estat ministre, evidentment, perquè dia

12 de març es firmés un conveni i es salvessin aquests doblers

que es perdien per a les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Per tant, aquest és un compromís que el Partit Socialista ha

manifestat durant tota la campanya electoral, que ens donaran

doblers per als trens. Jo he sentit del Partit Socialista i de

moltes associacions de veïns, que el soterrament l’havia de

pagar Madrid, va ser la primera queixa que varen treure quan

vàrem presentar el soterrament del tren. Per tant, nosaltres què

hem fet? Un pla de transports, un pla de transports que la Sra.

Armengol diu que és el mateix que tenien, jo crec que no, però

m’és igual. Vostès ho paguin, a mi m’és igual, és el mateix. No
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perquè és un compromís. És a dir, per què feim un pla de

transports d’aquestes característiques, nosaltres creim que hem

fet un pla de transports que té unes novetats molt importants,

creim que era fonamental fer aquest projecte de soterrament i

plantejar aquesta estació intermodal, sincerament creim que és

una aportació, no ho és, és igual tant se val. I una cosa molt

important evidentment, intentar unificar a totes les illes els

serveis de transport perquè no es produeixin disfuncions entre

les determinades comarques i que hi pugui haver un bitllet únic

i que el ciutadà d’una forma unificada, a través d’aquests

consorcis, pugui amb sol bitllet utilitzar totes les fórmules de

transport que hi ha a cada una de les illes. Però bé, és igual tant

se val.

Per què presentam aquest pla de transport i demanam

finançament? Evidentment perquè aquest ha estat un

compromís electoral de l’actual Govern d’Espanya, nosaltres

hem assumit allò que creim que és prioritari i que és una

inversió de prop de 12.000 milions de pessetes per fer l’estació

intermodal, per què? Perquè si no feim l’estació intermodal no

podem fer res de la resta, això és evident. Si a Madrid

haguessin arreglat primer Atocha com pertoca, vostès ja pot

posar tren d’alta velocitat que no hi caben, no tenen on arribar,

haurem de començar la casa pels fonaments, després ja

arribarem a la teulada. Per tant, el primer que nosaltres hem

presentat d’aquest pla i que estam ja executant, per tant, això ho

feim amb doblers nostres de moment, ja ho veurem, és l’estació

intermodal que serà una revolució per a la ciutat de Palma, és

evident, probablement serà l’obra emblemàtica de la ciutat de

Palma perquè soterrarà tot el tren, dóna noves possibilitats a la

ciutat i per a nosaltres ens ofereix la connexió de l’estació

d’autobusos, d’aparcaments i dels trens en condicions per 20

freqüències més de les que hi ha a cada un dels sentits i amb la

possibilitat de què les línies de cara al futur es puguin ampliar.

Començam per aquí i això ho finançam nosaltres. I a més

presentam un pla de transports molt més ambiciós,

efectivament amb una cobertura de línies i això centrat

lògicament a l’illa de Mallorca, però que exigeix d’una

compensació amb l’altre tipus de transport a les illes de

Menorca i Eivissa, evidentment.

Me pos en les seves mans Sra. Portaveu del Partit

Socialista. Vostès tenen el compromís de finançar aquestes

obres perquè és un compromís electoral. Insistesc, nosaltres no

feim deixadesa de les nostres responsabilitats, nosaltres ja

assumim la primera obra i la més important a càrrec als nostres

pressuposts, 12.000 milions de pessetes. Quina obra volen que

facem? Per on volen vostès que seguim ampliant les línies de

tren? I record que la línia Inca-Sa Pobla..., és igual,

evidentment la vàrem començar nosaltres per l’amor de Déu.

Però és igual, quina línia volen que facem? No estam dins

aquest bon clima de colAlaboració i enteniment, perfecte.

Nosaltres els demanam que ens ajudin a finançar el soterrament

de l’estació, que no volen, ens diguin què és allò que volen

pagar. Nosaltres allò que mai farem serà rebutjar els doblers

que venguin de Madrid, per a nosaltres els doblers sempre

seran benvinguts, els dugui qui els digui...

(Aplaudiments)

Ens volen pagar la línia d’Alcúdia, farem la línia d’Alcúdia,

no volen fer la línia d’Alcúdia i volen que ampliem la de

Manacor, ampliarem la de Manacor. Els deixam triar, però

aquest és el seu compromís, simplement els demanam ajuda,

ajuda perquè vostès es varen comprometre que la inversió en

tren seria prioritària si vostès governaven a Espanya i no passa

res, amb bon tarannà, amb bona colAlaboració, com vostè m’ha

proposat i amb tota la nostra predisposició Sra. Armengol.

Jo respect profundament totes les opinions de totes les

plataformes, totes, si vol Sr. Sampol, vostè em xerra de

plataformes, després tal vegada a la rèplica podem xerrar de les

alAlegacions. Home això de què segons quines plataformes, Sr.

Sampol, vagin a cercar alAlegacions a un autobús de jubilats

d’Extremadura o de Valladolid...

(Aplaudiments)

O que el seu batle d’un poble important i els seus regidors

afectats per la carretera Inca-Sa Pobla firmin ells, les seves

famílies, sis alAlegacions cada un. En podem xerrar, però

tampoc crec que això sigui rellevant. Jo els respect, jo els

respect. Només crec que en el Pla territorial de carreteres de

Mallorca hi havia 200 alAlegacions falses, crec, però és igual,

no val la pena. Els hem de respectar, els hem de respectar,

l’opinió de tothom és important i l’opinió de tothom s’ha de

respectar. Però també vostè ha de respectar una cosa, que vostè

oblida que en aquests 14 mesos on diu que ens hem enfrontat

a totes aquestes associacions, hi ha hagut dues eleccions i a les

dues eleccions el partit més votat ha estat el Partit Popular.

(Aplaudiments)

Tanta sort que ens enfrontam a tothom perquè si no ens

enfrontam a tothom alAlots ens en podem anar.

(Remor de veus)

I miri, el tema de l’agència alemanya és un tema jo crec

sincerament que no és evidentment el més important, però en

fi. Em diuen que firmen un conveni amb l’anterior Govern, el

Govern anterior no compleix el seu compromís de la primera

aportació i quan entra el nou Govern es reclama el compliment

per part de l’associació. El nou Govern exigeix el compliment

dels compromisos de l’associació i es recomponen les relacions

un cop que s’ha complit la legalitat i evidentment s’està

tramitant aquest pagament. També tanta sort que aquestes

agències alemanyes no han venut els paquets, perquè a pesar

d’això doncs han vengut un 10% més de turistes alemanys i

això sí que és un fet real. De totes maneres, a mi me perdonarà,

però jo crec que si davallam a aquest nivell, sincerament, això

crec que no passa de ser una anècdota.

I sí que me botat una cosa que no vull passar per alt, perquè

no és ver, que ha dit el Sr. Rosselló. Sr. Rosselló, o vostè no va

atendre ahir al meu discurs o vostè, perquè m’ha dolgut, ha

volgut tergiversar les meves paraules; li llegesc, pàgina 37: “El

nostre sistema educatiu garanteix i continuarà garantint el

correcte coneixement de les dues llengües cooficials”. Està

clar, no ho dubtam, no tenim cap problema amb aquest (...).

També els vull dir que demà s’aprovarà, efectivament amb

una proposta que feia el Sr. Rosselló i que me pareix

interessant, una resolució del Partit Popular, esper, instant que
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-vostè la votarà a favor, m’és igual, fins i tot podria ser una

proposta seva- abans d’un any el Govern presenti la llei

d’ensenyament d’adults, que és una proposta que ha fet vostè,

coincidim, me pareix positiva. Per tant, si a vostè li pareix, fins

i tot jo li demanaria al portaveu que fos una proposta conjunta

que poguéssim fer amb Esquerra Unida.

I per una altra part, la llei de biblioteques i arxius es

presentarà al Parlament abans de juny del 2005, també com

apuntava vostè.

La compra de sa Dualla, devora Aubarca, ha estat un 28%

més barata, s’ha comprat a 72 pessetes i Aubarca es va comprar

a 100 pessetes.

Miri, vostès fan referència a un fet, el Sr. Sampol ha fet

referència a un fet que era important, el Sr. Sampol deia que

nosaltres vàrem dimonitzar el món turístic; que l’ecotaxa era

legal, però que vàrem lluitar contra l’ecotaxa; que l’economia

s’enfonsava; que què hagués passat si la situació actual hagués

estat la situació que haguessin patit ells, que nosaltres vàrem

dimonitzar la seva política turística. Mateu Morro afirma que

“Baleares y la izquierda tardarán años en recuperarse de la

nefasta política turística del pacto”.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Tenim una crisi estructural, tenim dependència dels

majoristes de viatges i tenim increment de sòl residencial.

Tenim una crisi i és una crisi greu i els hotelers són partidaris

del no creixement del sòl residencial. Estam amb el mateix,

aquest és un debat urbanístic, és un debat que s’ha de tenir allà

on es tenen les competències i les decisions dels consells dels

plans territorials. Evidentment, la dependència dels majoristes

de viatges doncs no hem descobert un ou de dos vermells, és

que els majoristes de viatges, ens agradi o no ens agradi, són

els que han inventat aquest negoci i són els que varen fer

possible la capitalització els anys seixanta de les Illes Balears

per poder construir una infraestructura hotelera per a la qual

nosaltres no teníem doblers ni teníem capital. Evidentment,

aquest model econòmic té aquest punt feble, que és una

dependència del majorista de viatges, això és evident, però el

que no podem fer amb el majorista de viatges és tirar-li pedres;

el que no podem fer amb el majorista de viatges és crear-nos,

convertir-nos en el seu enemic. I evidentment el model turístic

sí que té un procés d’evolució en el qual hi estam tots implicats

i en això tant el Sr. Sampol i la Sra. Armengol fan propostes

que són les que nosaltres intentam reconduir, a través de la

Mesa de Diàleg Social, per poder apostar de cara al futur amb

una planificació que ens pugui adaptar a aquesta necessitat

d’aquest nou model.

Els pagesos estan irritats, els comerciants estan irritats, els

industrials estan irritats i el personal de Som Ràdio està irritat,

estan tots irritats evidentment. Miri, a la Conselleria

d’Agricultura, Sr. Sampol, sap què ens dedicat a fer; vostè diu

que hem fet de gestoria. Tal vegada hem fet de gestoria, però

bona eh, que la seva era dolenta! Perquè ens hem trobat 12

milions d’euros compromesos i sense poder pagar, ens hem

dedicat a pagar el PROAGRO de l’any 2003, el complement

autonòmic dels plans de millora dels fruits secs de l’any 2003,

els danys a la patata de gener del 2003, el PROALFA, que hi

havia restes endarrerides del 2001, 2002 i 2003; les

agrupacions de defensa sanitària de la ramaderia de l’any 2003,

les agrupacions de defensa vegetal de l’any 2003; les

assegurances agràries, restes endarrerides de l’any 2002 i 2003;

la limitació dels materials específics de risc de les vaques

boges; la resta de les línies d’ajudes fins a un total de 30 línies,

per un total de 12 milions d’euros.

I una cosa que no és menys important: les inversions en el

pla de millora de les explotacions, l’aprovació mitjana l’any

2002 era de 497 dies, en aquesta gestoria que vostè diu; a la

campanya del 2003 va ser de 257 dies i a la campanya del 2204

ha estat de 122 dies. Això intentam, que els doblers arribin als

pagesos. Sabem que aquesta no és l’única solució, en som

conscients, però intentam almanco que el pagès es fiï de

nosaltres i quan la consellera d’Agricultura diu una cosa

l’acompleix. I el primer que hem hagut de fer per complir és

pagar el que devien i posar-nos al dia. I a partir d’aquí

evidentment som conscients dels problemes que ...

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Jo som responsable dels problemes personals de Som

Ràdio, de la gent que feia feina a Som Ràdio. Nosaltres?

Vostès tenien denúncies contra Ràdio Marratxí i la varen

tancar; no era legal, tenien denúncies i la varen tancar. Vostès

tenien denúncies contra Som Ràdio, perquè era una emissora

pirata, ilAlegal, en mans d’un govern públic i què varen fer?

Però com podem arribar a un govern i trobar-nos una emissora

pirata del Govern de les Illes Balears? Però on s’ha vist mai! És

vostè que ha de donar explicacions a aquests senyors perquè els

va crear unes ilAlusions que no tenien, és vostè que ha jugat amb

la feina d’aquests senyors, és vostè que ha creat una emissora

pirata del Govern de les Illes Balears. Què hem fet nosaltres,

què hem fet?

(Remor de veus)

Tancar evidentment una emissora que era pirata, que era

ilAlegal i immediatament, el mateix dia, vàrem demanar al

Govern d’Espanya que ens donàs la freqüència per crear una

ràdio pública legal, el mateix dia, Sr. Sampol. Tancam Som

Ràdio, però donam una esperança, el que volem és que sigui la

ràdio autonòmica, però ho demanam legalment i ens dirigim al

ministeri i li demanam: senyors, volem tenir -perdoni que li

digui: sap per què la varen muntar ilAlegal? Perquè no estaven

d’acord entre vostès, si és evident.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Perquè si s’haguessin posat d’acord entre vostès, haguessin

demanat la ràdio pública, el que passa és que vostè sap molt bé

que no li haguessin deixat manejar a vostè. I en canvi, si la

muntava pirata la podia manejar vostè. Clar, home, aquesta és

la realitat.

(Remor de veus)

Per tant, no me faci a mi responsable de Som Ràdio, que me

sap molt de greu aquestes situacions personals i tant de bo les

puguem corregir, però anem a fer les coses d’una forma seriosa

i ajustades a la legalitat.
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La lliure elecció de centre és una aposta d’aquest govern.

Vostès es poden posar com es vulguin posar, però nosaltres

defensam aquest principi de llibertat, és el nostre model

ideològic, és ver, és la nostra ideologia; la nostra ideologia

defensa, precisament, el dret de l’individu per damunt de tot,

per tant els drets dels pares i de les mares; respectam els drets

dels professionals, però creim que s’han de protegir des de la

llibertat els drets dels pares i de les mares. Vostè diu que si

nosaltres explicàssim millor les coses els pares farien una cosa;

miri, el que està clar és que els pares i les mares han de fer amb

els seus fills el que vulguin, són ells que han de tenir la

llibertat. I si un pare i una mare vol que el seu fill aprengui a

llegir i a escriure en castellà ho ha de poder fer i això no l’ha

d’eximir d’aprendre les dues llengües oficials, perquè ell ha de

saber i ha de conèixer les dues llengües.

Vostè s’imagini, per exemple, un premi Nobel de medicina,

que el podem fixar per tres anys i té un fill de tres anys i sap

que només estarà tres anys a les Illes Balears; li haurem de

permetre a aquest senyor, si vol, que el seu fill aprengui a llegir

i a escriure en castellà, li haurem de permetre o li haurem de

posar barreres, Sr. Sampol? Doncs amb la lliure elecció de

centre, exactament el mateix: vostès poden dir, amb tot el

respecte, missa, però hi havia 3.000 persones que l’any passat

varen anar a l’Ajuntament de Palma i es varen haver de canviar

d’empadronament per fer una trampa per poder triar el centre.

Gràcies a la nova regulació que hem fet això enguany no s’ha

produït i el que l’any passat era d’un 80 i busques per cent,

enguany és d’un 92%. Per tant, hem augmentat d’una forma

considerable el nivell de satisfacció de la gent que en primera

elecció ha pogut triar l’escola que volien i, a més, seguirem fent

feina per a això, perquè volem que al final tothom pugui triar

l’escola que vol, perquè aquest és el nostre compromís. I jo

crec que això és el que els fa mal, doncs no senyor, nosaltres

volem que existeixi llibertat i no volem crear cap tipus de

confrontació, simplement vostè ha de respectar, simplement,

que nosaltres defensem aquest principi de llibertat per damunt

de tot.

I me permetrà que li recordi, vostè m’acusa de falta de

respecte als professionals; nosaltres hem homologat a

l’educació els professional de l’educació concertada amb la

pública, amb un cost de 17 milions i mig d’euros. Jo tenc la

carta, és ver, el seu conseller, el Sr. Pons, la va demanar, tenc

la carta que el seu conseller dirigeix al president Antich, i li

demana, efectivament, que es faci aquesta homologació, però

la realitat és que vostè va dur al Consell de Govern aquest

acord i aquest acord no es va aprovar. I hem estat nosaltres els

que hem hagut d’aprovar que el personal de la concertada ...

(Algunes rialles i aldarull a la sala)

... tengui la mateixa retribució, els mateixos drets que la

pública.

(Remor de veus)

Miri, no vull fer cap plantejament que es pugui malentendre

respecte d’aquest seguidisme o d’aquesta obsessió que vostè té

per Catalunya, escolti, no, jo no tenc cap interès de fer cap

seguidisme, jo li explic; si vostè ho vol entendre ho entén, jo

intentaré explicar-li, si som capaç. Miri, Catalunya té tot el dret

a decidir el que hagi de decidir dins el seu àmbit de

competència, dins l’Estat espanyol, però vostè hauria

d’entendre que si s’obri un procés nou a Espanya, on estam

refundant l’Estat, qualque representant de Convergència i Unió

ha dit: la segunda transición; en aquest procés de refundar

l’Estat nosaltres hi tendrem qualque cosa a dir; si es canvien les

regles del joc, hauran les Illes Balears de defensar els seus

drets. I en aquest procés de refundació de l’Estat el que

nosaltres no podem permetre és que una comunitat autònoma

negociï els pressuposts generals de l’Estat, ella amb l’Estat, o

que una comunitat autònoma introdueixi en el seu sistema de

finançament de dins l’Estatut per retallar les seves aportacions

a l’Estat i nosaltres, des de les Illes Balears, que som els que

més aportam a Espanya, ens quedem igual. És simplement això,

jo no vull ni torpedinar ni entorpir, sinó tot el contrari del que

pugui fer Catalunya dins la defensa dels seus interessos. Però

el que vostè sí que hauria de fer és ajudar-me a mi a defensar

els interessos de les Illes Balears i els interessos de les Illes

Balears passen perquè qualsevol negociació que es faci del

finançament de l’Estat es faci multilateral, hi participem tots, i

si qualcú vol canviar les regles de joc, nosaltres també hem de

tenir dret de canviar-les.

I l’únic que jo reclam és que no hi hagi més diferències que

les que avui són a la Constitució espanyola, simplement, i que

el procés del 143 i del 151 està superat. Aquí sí que no hi jug,

no, no, aquí sí que no hi podem jugar; nosaltres no tenim

diferència perquè ja hem accedit a l’autonomia i aquest era un

procés, perdó, d’accés a l’autonomia, a través del 143 i del 151.

Però això ja ha passat, per tant, simplement, Sr. Sampol, jo

deman que en aquesta nova negociació, en aquesta nova

elaboració d’estatuts d’autonomia, de reforma de la Constitució

espanyola, els ciutadans de les Illes Balears no es vegin relegats

a ser de segona divisió, perquè no hi ha cap motiu. I vostè diu

que ja ho som de segona divisió; ho serem, en tot cas, respecte

d’aquelles comunitats que tenen drets forals que són els que es

reconeixen a la Constitució, i jo aquests els ho admet, però

Catalunya no té cap dret foral. I Catalunya no té cap dret

històric que no tenguem nosaltres, ni té cap dret econòmic ni

social ni polític que no puguem tenir nosaltres, insistesc, tot

això té la barrera del consens.

Efectivament, tot això té una limitació, que és el consens,

perquè nosaltres hem de primar el consens amb tot el grup

polític, però vostè no me pot negar que nosaltres defensem els

nostres interessos. I l’únic que dic és que si Catalunya diu,

doncs que Catalunya que aportava el 6% del seu producte

interior brut a la solidaritat de l’Estat, a partir d’avui només

aportarà el 3%; i les Illes Balears que aporten el 10%, han de

seguir aportant el 10%? No, és un exemple: per què? No tenim

dret a fer aquesta reclamació? Això és estar obsessionats amb

Catalunya? No serà just que nosaltres facem aquesta

reivindicació, sempre des d’un esperit, insistesc, de consens i

de pragmatisme, no és cap obsessió, insistesc, tot el respecte i

també tota la voluntat de colAlaboració, perquè l’enteniment

amb Catalunya és cabdal per a nosaltres. I vostè no me podrà

a mi negar que l’aposta per l’euroregió, precisament és una

aposta per aquest enteniment que ha estat històric entre els

governs de Catalunya i els governs de les Illes Balears, des del

Sr. Cañellas al Sr. Antich o a jo mateix, tots els governs de tots

els partits sempre hem intentat cuidar aquestes relacions de

colAlaboració i cooperació amb Catalunya.
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Jo no he tengut aplaudiments al meu partit, com vostè es pot

imaginar i com vostè haurà vist per apostar per aquesta

colAlaboració amb Catalunya, però a mi m’ha estat

absolutament igual, perquè jo crec que els interessos generals

avui dels meus ciutadans estan per damunt dels interessos

particulars.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Miri, resulta que la inversió que feim en l’equip ciclista són

uns doblers que llevam a educació i que llevam a sanitat. Això

sí que és demagògia! Perquè què feim, idò, amb els doblers que

vostès varen gastar amb l’ecotaxa? Sap vostè en què varen

invertir l’ecotaxa? Vostè ha dit als ciutadans que en estudis es

varen gastar 40 milions de pessetes d’aquestes que recaptaven

de l’ecotaxa i que es varen gastar 422,3 milions de pessetes en

comunicación y publicidad.

(Algunes rialles i remor de veus)

Ho ha dit? Jo podria fer la mateixa demagògia. I què!

Home, nosaltres tenim tot el dret de defensar un finançament en

educació sempre i quan ho demostrem i siguem rigorosos. I

després, el que facem amb els nostres doblers és una sobirania

d’aquest Parlament i del govern de torn, sigui del color polític

que sigui. Jo no permetria mai que això no es respectàs, ni a

vostè tampoc; vostè té dret, amb els doblers que vostè ha

d’administrar, perquè aquesta és la seva autonomia, a destinar-

los on vostè cregui convenient, fins i tot a publicitat i

propaganda encara que venguin de l’ecotaxa, fins i tot a això.

És la seva llibertat equivocar-se, i vostè me diu que perquè jo

faig una inversió important en un equip ciclista, ja no puc anar

a Madrid a demanar doblers per a la nostra educació i per a la

nostra sanitat. Això, d’un partit nacionalista i això del PSM,

sincerament, no me pareix coherent.

La defensa de la societat civil no és defensar desigualtats,

la defensa de la societat civil no és en absolut defensar la falta

de justícia social, la defensa de la societat civil és la defensa

d’un model capaç de crear riquesa i és la defensa d’un model

que ha estat el que ens ha duit a l’èxit en aquesta comunitat

autònoma. El nostre turisme necessita inversions, sense cap

dubte, i en parlarem, ara en parlaré abans d’acabar, necessita

evolucions i evidentment defensam les empreses i defensam els

llocs de feina; ara resulta que nosaltres ens dedicam a fer un

repartiment clientelar de subvencions a indústria, comerç i a

agricultura. Què no han governat? Què han fet aquests quatre

anys vostès? Què eren les seves ajudes a la indústria i al

comerç, eren també clientelisme? Perquè la majoria són en una

part coincidents. Allò seu no ho era i ara ho és? Jo crec que

hem d’aconseguir que aquestes ajudes als sectors necessitats,

en primer lloc arribin i es paguin, i evidentment que es faci de

la forma més objectiva possible, però sobretot també

consensuada amb el sector, com nosaltres intentam, que és el

nou clima que jo crec que intentam instalAlar i que crec que és

el més positiu.

La inversió que nosaltres feim en promoció turística, que

vostè, Sra. Armengol, diu que ha davallat, que l’hem suprimida;

doncs miri, ha passat, aquest és el quadre, que li vull mostrar,

i ha passat del 2002, 9,5 milions d’euros, al 2004, 14,9 milions

d’euros, de 10 a 15 milions d’euros és l’evolució, l’aposta que

hem fet. Però amb una diferència substancial, sap quina és la

diferència substancial? Que nosaltres ens hem segut amb el

sector i nosaltres hem creat una comissió on hi participen

tècnics, representants precisament del sector, perquè volem

planificar conjuntament la promoció turística, i esper que abans

que acabi aquesta legislatura, també amb la participació dels

consells insulars. És a dir, la nostra diferència és que volem que

aquesta promoció turística sigui la que més convengui al sector,

que no sigui una facultat discrecional del govern de torn.

I nosaltres, amb la promoció turística arribaríem fins on els

sectors volguessin, vull dir, són ells els que en saben; tant de bo

poguéssim aconseguir un consens absolut també a la Mesa de

Diàleg Social o amb tots els representants del sector per pactar

aquesta promoció turística, perquè saben més ells que nosaltres

quines són les seves necessitats.

I evidentment el model turístic el que no està és esgotat, i jo

esper que, efectivament, de les seves paraules es desprengui

que vostè no està en absolut d’acord que el turisme de sol i

platja està esgotat, vostè no ho ha dit. Per tant, celebr que vostè

no estigui d’acord amb la seva ministra de Medi Ambient. I que

s’han de produir processos de canvi i processos d’evolució jo

crec que és evident i que els podem fer conjuntament, doncs

evidentment, aquesta és la nostra intenció. Per això hem

plantejat dins la Mesa de Diàleg Social una planificació

respecte del que ha de ser l’evolució i l’adaptació d’aquest

model turístic, però també vostè ha de comprendre que mentre

no podem estar aturats; per això, mentre nosaltres feim les

accions que jo ahir vaig enumerar, d’aposta per l’Institut de

Qualitat Turística, d’aposta per l’esforç en la promoció,

d’aposta per la formació, d’aposta pels projectes de

desestacionalització de tots els ajuntaments de les Illes Balears,

amb una inversió de més de 60 milions d’euros, d’aposta per la

diversificació de la nostra oferta, creant les rutes

cicloturístiques, creant productes d’itineraris de guies culturals

que puguin, efectivament, enriquir aquesta diversificació. Però

que això és millorable, sense cap dubte. I precisament perquè

això és millorable, efectivament, volem consensuar propostes

en aquest sentit amb els interlocutors econòmics i socials i

naturalment també seran sempre ben rebudes les aportacions

que es puguin fer des d’aquest Parlament i des del seu grup

parlamentari.

Record això del tot inclòs. Ens preocupa el tot inclòs, som

conscient del que significa el tot inclòs; però el tot inclòs no és

un tema tan fàcil de resoldre, és un tema que en tot cas haurem

de resoldre amb prudència i també escoltant tothom. Però això

ho hem proposat a la Mesa de Diàleg Social, nosaltres hem

proposat una sèrie de mesures que, a més, coincidim amb el

Govern de les Illes Canàries, que té exactament el mateix

problema que tenim nosaltres; jo, parlant amb el president de

Canàries, me deia exactament el mateix, i allà l’oposició li diu

a ell exactament el mateix que vostè me diu. Però, bé, és una

realitat que efectivament afecta la nostra oferta complementària

i per això ens preocupa, però tampoc no podem deixar d’oferir,

sempre que sigui de qualitat i que estigui regulada una fórmula

d’explotació turística que pugui dur turistes i riquesa, si és que

efectivament la regulam i som capaços d’arribar a una acord en

aquest sentit.
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Jo sobretot el que vull és recollir la seva proposta

d’oposició constructiva, a mi me pareix efectivament un

tarannà que rep amb tota la ilAlusió i que efectivament crec que

és una novetat, però que crec que és un camí bo per defensar

els nostres interessos. Però vostè haurà de convenir amb mi que

aquesta oposició constructiva, en el seu cas i en la seva situació

política, té un condicionant amb el qual vostè també necessitam

que s’hi involucri i que el Partit Socialista s’hi involucri. Miri,

Sra. Armengol, el paper del Partit Socialista de les Illes

Balears, davant el nou panorama polític, davant el nou mapa

polític, és sense cap dubte un paper fonamental; és un paper

fonamental perquè avui és el representant del Govern

d’Espanya, i avui el Sr. Antich, el Partit Socialista representa

la millor intermediació possible amb les nostres relacions amb

el Govern d’Espanya. I jo des del primer moment vaig fer

l’oferta que avui vull reiterar públicament, del nostre

compromís de colAlaborar, d’entendre-nos, per a tot allò que

sigui bo per als ciutadans de les Illes Balears, per a totes

aquelles qüestions que siguin beneficioses per als nostres

ciutadans. En aquesta nova conjuntura, evidentment, aquest

enteniment entre el Partit Socialista i en aquest cas el Govern

de les Illes Balears és molt important.

I jo insistesc, volem fer cessió de tot el protagonisme que

sigui; vostès han de tenir tot el mèrit, no tenim el més mínim

problema a oferir-los aquesta colAlaboració, sempre i quan sigui

en benefici dels ciutadans de les Illes Balears. I en aquest

context vostè m’haurà de permetre que jo avui almanco li faci

una crida perquè vostè me digui qualque cosa al respecte

davant el clima que avui es produeix a les relacions del Govern

d’Espanya amb el Govern de les Illes Balears. Ahir vaig dir que

els principis havien estat principis positius, ahir vaig dir que el

to amb el qual s’havia tractat el Govern de les Illes Balears, en

termes generals, sobretot al principi d’aquesta nova legislatura

del Govern d’Espanya, era un to que mereixia tot el nostre

reconeixement i que anava pel bon sentit; però no és menys cert

que els pressuposts de l’Estat i els esdeveniments que s’han

produït últimament, doncs ens fan, evidentment, estar

preocupats i intentar posar fil a l’agulla per reconduir una

situació que pot ser dolenta i perjudicial per a nosaltres.

Miri, nosaltres tenim una sèrie de problemes que hem de

solucionar, ho vaig dir el primer dia: hem de solucionar el

finançament de sanitat i d’educació i per a això hem constituït

una comissió en aquest Parlament que, unànimement, amb el

suport del Partit Socialista, pugui ajudar a fer una reivindicació

davant el Ministeri d’Economia i Hisenda per cobrir aquest

dèficit que nosaltres creim que és just, naturalment sempre i

quan vostès considerin que és just, i per això crec que farem

tots els esforços possibles. Però evidentment nosaltres tenim

altres qüestions que necessitam resoldre, per cert és el que

vostè, desgraciadament, no hi ha fet referència: el transport

aeri. Jo crec que ningú a Menorca o a Eivissa i Formentera,

sense anar més lluny, pot creure que facem un debat de l’estat

de l’autonomia i que vostè surti aquí a fer la seva intervenció

i el seu discurs, insistesc, que agraesc i que me pareix que té un

bon to, però que no parli del transport aeri; i vostè aquí no parli

als menorquins o als eivissencs dels problemes que avui tenen

del transport aeri.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I que vostè no me doni una explicació, si pot, i li deman

amb tot el respecte i amb tota la correcció de la qual som

capaç, de per què ahir el Partit Socialista en el Senat va votar

en contra de què el Govern de les Illes Balears pogués avançar

els doblers perquè el 50% de descompte sigui efectiu a partir de

dia 1 de gener del 2005?

(Aplaudiments)

Quan vostè, precisament, ha dit públicament, si no estic

equivocat, que està a favor d’aquesta proposta. Jo li vaig fer

aquesta proposta al Sr. Zapatero i el Sr. Zapatero, el president

del Govern, insistesc, ha tengut l’amabilitat de rebre-me a

Menorca, de rebre-me a la Moncloa, la veritat és que amb

reunions i audiències que han estat interessants i sobretot amb

un bon clima, però escolti, qualque cosa més; el Sr. Zapatero,

a la reunió del mes de juliol, es va comprometre davant mi, i ho

va dir públicament, que el mes de setembre estarien

constituïdes totes les comissions del règim especial de les Illes

Balears. Perquè no se’n pogués oblidar, hem enviat dues cartes

demanant aquesta constitució; i el ministre Sevilla,

precisament, s’ha compromès amb aquesta constitució. Tots els

consellers han enviat una carta a principis de setembre, també

reclamant la constitució d’aquestes comissions. Miri, no passa

res, no és definitiu, estic parlant de símptomes que crec que

hem de corregir; ja està bé si ara vostè aconsegueix que això

s’acceleri i que això s’arregli per al mes d’octubre, si no passa

res, no té major importància. Però sí té importància que no

entrem en un clima de desenteniment, sí te importància que es

produeixi un enfrontament que jo no vull, que nosaltres no

volem entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes

Balears; sí té importància que es respecti el president de les

Illes Balears, és igual si ara som jo circumstancialment, doncs

qualsevol dia ho pot ser vostè, no té cap problema, però se l’ha

de respectar com a figura.

(Remor de veus)

Per què ho dic? Home, perquè si jo faig una proposta al Sr.

Zapatero i li dic que li proposam avançar els doblers perquè els

ciutadans de les Illes Balears es puguin beneficiar del 50%, el

Sr. Zapatero, me diu: “La semana que viene te llama la

ministra de Fomento para que podáis pactar y negociar este

tema”; clar, jo me puc assabentar per la premsa, dos mesos

després, que s’està rebutjant la meva proposta, sincerament. És

a dir, jo crec que mereixem un tracte, per tant, només estic

dient, no estic recriminant res, estic dient que hem de reconduir

aquesta situació, sincerament. Per tant, jo li deman a vostè que

es pronunciï en aquest sentit; es pronunciï en el sentit

evidentment de les alAlegacions, per exemple, que va fer el

Consell Insular de Menorca a la declaració de servei públic de

les Illes Balears, amb la qual no estàvem d’acord vostès i

nosaltres, no hi estàvem d’acord; bé, doncs a vostè li deman

que digui on està, perquè està molt bé fer el discurs que feim,

però jo crec que els ciutadans han de sentir solucions als seus

problemes.

Avui, un bitllet de Menorca, d’Eivissa a Mallorca costava,

quan es va fer la declaració d’interès públic, 72 euros, i el

ministeri, de forma unilateral, incomplint l’acord que estableix

el decret que s’ha de reunir la comissió mixta per acordar

qualsevol pujada de preu, varen fer una pujada de 4 euros;
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vàrem cridar, no vàrem trobar el director general d’AENA

perquè era de vacances, al final vàrem trobar la sotsdirectora,

varen demanar disculpes; bé, d’acord, han demanat disculpes

però la veritat és que han pujat, sense dir-nos res, 4 euros, de

72 a 76, que això era el bo que tenia la declaració de servei

públic entre illes, que té un preu fix. No serà el preu que a

vostès els agrada, d’acord, però és un preu fix i que no es pot

pujar. I això és el positiu, i era un preu, a més, que rebaixa

substancialment, perquè quan nosaltres ens oposàvem que el

descompte fos una fórmula que solucionàs el problema del

nostre transport aeri era, precisament, perquè estam escalivats,

perquè ja vàrem viure allò de l’any 99, on varen pujar el

descompte al 33%, però després les companyies varen

començar a pujar preu, a pujar preu i després hem fet osques,

perquè han pujat més el preu les companyies que nosaltres hem

pujat el descompte.

Per tant, hi ha una postura del Consell Insular de Menorca

i per tant, en aquest cas, del Partit Socialista, on es demanava

que el preu havia de ser de 58 euros. Escolti, d’acord, nosaltres

no estàvem d’acord ...

(Remor de veus)

... no, nosaltres no estàvem d’acord amb aquesta declaració,

però evidentment crec que en aquests moments els hem de

reclamar coherència; la coherència que els hem de demanar és

que això és simplement un acord de Consell de Ministres. El

Consell de Ministres demà pot davallar el preu de 76 a 58

euros, demà, i no ha de demanar permís absolutament a ningú

per fer aquesta davallada. Vostès haurien de demostrar la

congruència, és a dir, nosaltres és ver que vàrem donar suport

a la declaració de servei públic amb el preu de 72 euros,

naturalment, però ara la responsabilitat no és nostra, ara la

responsabilitat és seva i el que vostès prometien als ciutadans

de Menorca ara ho han de complir, i si vostès els prometien que

si vostès governaven, vostès haguessin fet una declaració de

servei públic amb 58 euros, vostès doncs no sé què estan

esperant: facin demà mateix la declaració de 58 euros i hem

acabat.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I una altra cosa, amb la qual sí que hi estam d’acord, i hi

estàvem, que és la declaració de servei públic amb la península.

Aquestes alAlegacions, també aprovades en el Consell Insular

de Menorca, demanaven aquesta declaració de servei públic.

Doncs, què hem de fer? Començarà l’hivern, no tendrem

resposta, de moment no la tenim, però evidentment haurem de

prendre qualque decisió, perquè això sí que preocupa els

ciutadans. A mi me pareixen bé totes aquestes propostes

d’acords i de conversacions, però els fets reals és que els

ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera tendran

problemes aquest hivern, una altra vegada, per anar a Madrid,

per anar a Barcelona o per anar a la península. Per tant, haurien

de posar fil a l’agulla i haurien de ser capaços evidentment de

corregir la situació del transport aeri. Insistesc, i la mala

notícia, que és el que vull sentir, és que el Partit Socialista, ahir,

en el Senat, va votar en contra d’aquest avançament que s’ha

ofert a fer el Govern, i ara també el Govern de les Illes

Canàries, perquè nosaltres finançarem l’increment si el Govern

d’Espanya no el pot finançar, però que els ciutadans de les Illes

Balears, doncs, efectivament es pugui beneficiar d’aquest

descompte.

Què s’han oblidat del 38? Bé, doncs ja l’han rectificat,

perfecte, i gràcies, a més, gràcies per pujar del 33 al 38. Però

a més de les gràcies per pujar del 33 al 38, anem a veure si

efectivament aquest clima d’enteniment i aquesta predisposició,

aquest tarannà que vostè m’ofereix es pot traduir perquè vostè

m’ajudi que el 50% sigui efectiu a partir de dia 1 de gener de

l’any que ve.

(Alguns aplaudiments)

I ara voldria dues qüestions que volia centrar: el tema de la

reforma de l’Estatut d’Autonomia i el tema del règim especial

de les Illes Balears. Mirin, nosaltres creim sincerament que la

reforma de l’Estatut que hem de plantejar ha de ser una reforma

de l’Estatut que, si bé no neix d’una reivindicació social, sí que

obri un procés a tota Espanya en què les Illes Balears hi estan

involucrades. Nosaltres hem fet una proposta i és que

anteriorment a què es pugui emprendre, perquè aquesta era la

nostra prioritat, un procés de reforma d’estatuts a tota Espanya,

pogués existir un pacte previ, un pacte previ de les dues grans

forces polítiques i que aquest pacte previ de les dues grans

forces polítiques fos el que delimitàs una mica aquell consens

constitucional que fins avui, des de l’any 78, ha primat

qualsevol reforma constitucional i qualsevol reforma estatutària

que s’ha emprès a Espanya.

Bé, vostès varen guanyar les eleccions dia 14 de març i per

tant això ha canviat, nosaltres no som incongruents, nosaltres

defensàvem i defensam el que defensàvem, però ara l’escenari

és distint perquè vostès són els que tenen la responsabilitat de

govern i són els que han iniciat aquest procés a Espanya; vostès

han iniciat un procés que obri la llibertat a tots els parlaments

autonòmics perquè puguin elaborar la seva pròpia reforma

estatutària. Vostès han obert un procés a Espanya on seran els

parlaments autonòmics els que han de dur la iniciativa en

aquesta reforma. Jo el primer que li vull dir és que li accept la

seva proposta, ja l’havíem acceptada, no es preocupi que serà

el Parlament qui elaborarà el text d’aquest Estatut, no tengui

cap problema i evidentment ha de ser el Parlament; nosaltres

teníem prevista, efectivament, una moció en aquest sentit, però

no tenc cap inconvenient a acceptar-li la seva proposta perquè

ha de ser així, no pot ser d’altra manera. I no tenim cap interès

d’usurpar cap paper al Parlament, el que vostè ha de

comprendre també, que el Govern de les Illes Balears, calcant

una miqueta la fórmula que s’ha utilitzat a Catalunya, té dret a

obrir un gran procés de participació social, creant una comissió

d’experts on hem dit a cada partit polític que ens designi el seu

expert, per tant en aquesta comissió d’experts hi participaran

persones que designaran vostès mateixos, no serà evidentment

una comissió d’experts partidista. I a més, lògicament, hem de

fer participar el Consell Consultiu, hem de fer participar a

través d’una sèrie de dictàmens totes les associacions, tots els

colAlegis professionals; hem de fer participar els expresidents,

aquelles persones de rellevància política, social, del món

universitari que puguin fer aportacions a aquest procés de

reforma de l’Estatut. I també intentarem que aquest procés

tengui un contacte amb el públic, amb la població a través

d’una pàgina web que es pugui obrir a Internet, on també tot

aquell que tengui qualque cosa per aportar ho pugui aportar i



1764 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004 

 

pugui estar en coneixement evidentment d’aquesta ponència

parlamentària.

Bé, per tant, d’acord fins aquí. I ho he dit avui de matí, la

limitació de la reforma de l’Estatut, que s’inicia d’aquesta

manera, per a nosaltres ha de ser la Constitució; crec i estarem

d’acord que no hem d’aprovar un Estatut d’Autonomia que

estigui per damunt de l’actual text constitucional. Però també

li he dit avui de matí, i ho vull repetir, que el més important

d’aquesta reforma d’Estatut d’Autonomia és que no caiguem en

els errors que vàrem caure en el passat; el més important

d’aquesta reforma d’Estatut d’Autonomia que surti aprovada

d’aquest Parlament de les Illes Balears és que sigui una reforma

que també s’aprovi quan arribi al Congrés dels Diputats de

Madrid, que no ens torni passar el que ens va passar en el

passat. I en aquest sentit tenim jo crec que la voluntat que el

text sigui el més consensuat possible, precisament per tenir

garanties que l’Estatut que surti d’aquí s’aprovarà a Madrid.

Nosaltres podríem fer una batalla política en aquests moments,

és evident, tendríem el suport majoritari d’aquest Parlament i

estic segur que vostès a qualque moment s’haurien de trobar en

una situació incòmode, no volem, perquè per damunt de tot el

que volem és que surti un Estatut que defensi els nostres

interessos, però un Estatut que s’apliqui i que s’aprovi. I jo me

compromet amb vostè, me compromet amb vostè precisament

a consensuar aquesta reforma de l’Estatut i, si pot ser, amb tots

els partits d’aquesta cambra. Perquè si el Partit Popular

consensua aquesta reforma de l’Estatut amb el Partit Socialista,

tendrem garanties que el que aprovem s’aprovarà a Madrid. I

jo estic segur, o tenc l’esperança que vostè tampoc no deixarà

que els interessos dels ciutadans de les Illes Balears estiguin

menyspreats o que passem a ser una autonomia de segona, jo

estic segur que vostè no ho permetrà, i per això hem de

consensuar aquesta reforma de l’Estatut.

Però perdoni, vostè ha iniciat avui un camí, bé, fent una

sèrie d’anuncis; jo fins ara he volgut ser cautelós amb els

anuncis, precisament per a no comprometre, però hi podem

entrar en aquest procés d’anuncis. Jo crec que seria millor que

ens poguéssim seure, i per això jo li oferesc que puguem seure-

nos, que els grups parlamentaris es puguin seure, puguin

començar a debatre i que puguem posar en comú les nostres

idees i que cap partit pugui fer una posició apriorística que tal

vegada ens posi en una sortida difícil de cap a l’exterior. I

naturalment, coincidim, i jo estic molt content, vostè diu,

efectivament és nacionalitat històrica i una sèrie de qüestions

que vostè ha plantejat aquí, i naturalment jo la felicit i li don la

benvinguda a totes aquestes qüestions, però també li dic una

cosa important: poesia, la justa i la necessària. Vull dir que hem

de parlar de contingut i hem de parlar de finançament i si la

resta d’estatuts a Espanya parlen de finançament aquí hem de

parlar de finançament. Hem d’acordar, evidentment, les

qüestions que tenguin contingut en aquesta reforma de

l’Estatut, no valdria la pena que ens posàssim a fer una reforma

de l’Estatut per quedar-nos en quatre anècdotes, com la

successió de la família reial, el Senat, escolti, no; si ens seiem,

si ens posam a consensuar una reforma de l’Estatut evidentment

ha de ser perquè aquest camí valgui la pena, perquè si no per a

aquest camí no havíem de menester aquestes beaces. Per tant,

jo li faig aquest oferiment, li faig l’oferiment que comencem a

consensuar aquesta reforma de l’Estatut d’Autonomia,

comencem a consensuar aquesta reforma amb un procés

complementari, paralAlel, que convidi a tota la societat de les

Illes Balears a participar en aquesta reforma, a fer les seves

aportacions que ens puguin servir i que pugui millorar aquesta

situació. I naturalment, la convid que això sigui fruit del

consens i evidentment del consens que jo crec que ha de ser

imprescindible del Partit Popular i del Partit Socialista per

aprovar una reforma d’Estatut, que després s’aprovi a Madrid

i que sigui una realitat.

Però me permetrà també que insisteixi en una altra qüestió

que no és menor, evidentment; me permetrà vostè també que

insisteixi en el plantejament del nou règim especial de les Illes

Balears, perquè és una qüestió molt rellevant. No tengui cap

dubte que aquesta iniciativa que ahir vaig posar en marxa en

aquest parlament, no és una iniciativa ni que vulgui aturar ni

que aturi la reforma de l’Estatut d’Autonomia, sinó tot el

contrari, ni que vulgui aturar el compliment de l’actual Llei de

règim especial de les Illes Balears. Només faltaria, i ho vaig dir

ahir ben clar. Per tant, ens posam a fer feina amb el compliment

del règim especial de les Illes Balears, amb les comissions

mixtes que vostès han de convocar, amb les decisions que

afecten les inversions, amb el conveni de carreteres, amb les

decisions del transport aeri, amb l’energia i amb totes aquestes

qüestions que afecten avui el règim especial de les Illes Balears

i especialment la finançació de la sanitat i de l’educació.

Però, independentment d’això, i en base també a aquest

model que vostè diu de planificació estratègica a llarg termini,

la situació avui és fonamental i importantíssima per fer un

plantejament històric en aquests moments d’una nova llei de

règim especial de les Illes Balears. Una nova llei de règim

especial de les Illes Balears que té un fonament jurídic en la

reforma de Constitució de la Unió Europea; el moment

processal és el moment processal on s’obri un nou

reconeixement a Europa del tractament de la insularitat, és on,

en el seu articles 3.16, que era abans l’article 158, s’obri un

reconeixement específic del tractament diferenciat per a les

regions insulars, cosa que no teníem, cosa que no havíem

aconseguit fins ara. Hi va haver esforços importants en el

Tractat d’Amsterdam, però en el Tractat d’Amsterdam no

vàrem aconseguir res més que ficar, ho record perfectament,

una mínima referència dins un annex molt generalitzat i

generalista del tractament de les regions insulars. Però ara la

situació canvia, ara se’ns obri una nova perspectiva, ara se’ns

obri una nova perspectiva davant una nova Constitució europea

ni més ni manco, i una nova Constitució europea que fa un

tractament específic, que ressalta un tractament específic de la

insularitat. El que és més important, converteix en norma

jurídica el tractament diferenciat de la problemàtica de les

regions insulars, norma jurídica que avui estava reflectida a la

Constitució espanyola, però no a la Constitució europea.

I aquest nou marc jurídic és l’oportunitat política que tenim

davant nosaltres de plantejar avui un tractament distint del

reconeixement i de la compensació dels nostres problemes

d’insularitat a les Illes Balears. I això té molt a veure amb

aquesta planificació estratègica que vostè me demana,

naturalment; perquè aquí hi ha una part essencial del nostre

futur, aquí hi ha una part essencial del futur dels nostres

pagesos amb la reforma de Política Agrària Comuna; aquí hi ha

una part substancial del futur dels nostres industrials que han

vist com vàrem introduir la subvenció al transport de
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mercaderies a l’actual règim especial de les Illes Balears, però

que, desgraciadament, hem aconseguit doblers, perquè enguany

hi torna haver doblers per subvencionar el transport de

mercaderies, però la normativa, sobretot en aquest cas, europea,

ens ha impedit que aquestes subvencions al transport de les

mercaderies arribassin als fabricants de sabates, sense anar més

enfora. I avui només es beneficien d’una part molt petita,

necessitam un règim de subvencions al transport de les

mercaderies que facin que els nostres industrials no tenguin una

penalització per fabricar els seus productes a les Illes Balears.

Necessitam que el mercat comandi, evidentment, jo ho

defensaré sempre, però amb igualtat de condicions; necessitam,

amb aquest panorama nou que s’obri, poder corregir aquestes

qüestions que fins avui estan amenaçant el nostre futur. La

inversió en noves tecnologies, la inversió en medi ambient,

naturalment, a les Illes Balears, la pròpia evolució del model

turístic i el que ha de ser evidentment un procés de reconversió

de productes obsolets; el que ha de ser evidentment l’aposta per

aquells sectors que pateixen més que ningú aquesta insularitat

o el nostre transport de passatgers i de mercaderies. I davant

aquest panorama és quan aquest Govern de les Illes Balears vol

prendre aquesta iniciativa i la vol prendre de la mà de tots

vostès, és una responsabilitat del Govern evidentment prendre

aquesta iniciativa, però això és planificar el futur; això és posar

fil a l’agulla per solucionar els nostres problemes; això no són

bunyols de vent, grans discursos que després no tenen res,

bones intencions, però res més; no, no, això són fets, perquè

això, sincerament, qualsevol persona del carrer ho entén i els

nostres treballadors, els nostres empresaris ho entenen

perfectament.

Per això, amb aquesta base jurídica i amb aquesta base

política no podem deixar passar aquest debat de l’estat de

l’autonomia sense abordar el que significarà aquesta iniciativa

política. Hem de plantejar quina serà la nostra postura i

sobretot què és el que hem de fer amb aquest nou plantejament.

I jo encara vull anar més enllà, tot això ha de tenir també, com

deia avui de matí, una conseqüència, i és que hem d’aprendre

dels errors que hem comès, i si nosaltres plantejam aquesta

nova iniciativa de règim especial de les Illes Balears o el nom

que li vulguin donar és per corregir els errors del passat, hi ha

hagut coses que han funcionat, tothom ho ha reconegut, però

també n’hi ha que no han funcionat. I jo he dit avui de matí que

les coses, de les més importants, que no han funcionat ha estat

que hem deixat moltes coses a la decisió discrecional del

govern de torn, i això ho hem de corregir perquè els ciutadans

de les Illes Balears no poden anar sempre amb el peu canviat i

no pot dependre de qui governi a un lloc i a un altre, que es

barallen i al final no s’arreglen les coses. Per tant, tenim una

gran oportunitat, però també, dins aquest plantejament del

règim especial, conjuntament amb aquesta oposició

constructiva que vostè me brinda, doncs conjuntament trobar

les solucions perquè aquests ciutadans no depenguin del color

polític del govern, ni de Madrid ni des d’aquí, governi qui

governi. I que tenguem per llei els nostres drets reconeguts i

compensem el nostre dèficit de la insularitat.

Perquè parlarem d’Estatut d’Autonomia, però el nostre fet

diferencial, el fet diferencial almanco en termes econòmics, és

la insularitat, i a més, amb la reivindicació d’aquest fet

diferencial, no és que no ens sobri, que ens sobra la raó, és que

també trobarem menys oposició, perquè nosaltres també estam

dins l’Estat espanyol, som espanyols i hem de ser pràctics, hem

de ser intelAligents per aconseguir defensar els nostres

interessos. I evidentment, el primer problema que tenim a

l’hora de fer una reforma de l’Estatut d’Autonomia, és que

vostè tendrà problemes segurament interns en el seu partit, bé,

i tal vegada doncs jo també n’hagués tengut i estàs en la seva

posició. En canvi, no trobarem aquest tipus de problemes

defensant la insularitat. I ara tenim un nou escenari jurídic, ara

tenim una nova oportunitat i hi ha una qüestió que és

fonamental dins aquest nou plantejament de règim especial de

les Illes Balears; que evidentment aquest règim ha de presentar

mesures de caire fiscal, per compensar i per corregir d’una

forma intelAligent aquesta balança fiscal que vostès mateixos

denuncien. Però la defensarem amb rigor, carregats de raó, no

perquè facem una reivindicació independentista, no, l’hem de

defensar carregats de raó; i avui, sense anar més enfora, a les

Illes Canàries i a les Illes Balears hi ha moltes coses, fins i tot

en el model turístic, molt similars. I nosaltres tenim dret a

atracar-nos, amb aquest nou marc jurídic, a aquest

reconeixement d’insularitat que tenen altres territoris a

Espanya, no en pla d’igualtat, a mi mai no se m’ocorreria, jo

mai no plantejaria una mesura fiscal damunt la imposició

indirecta, és una animalada, la té Canàries perquè Canàries té

una situació específica i va entrar dins el Tractat de la Unió

Europea amb una situació específica, però sí dins la imposició

directa. Per això, jo crec, sincerament, que una qüestió que ha

de ser cavall de batalla, a més de les subvencions al transport

de mercaderies, a més de les inversions de l’Estat que puguin

anar vinculades a la insularitat, als problemes específics dels

pagesos, dels fixos discontinus, dels problemes per competir en

general i del nostre preu de les coses aquí, a les Illes Balears,

en aquest moment processal i sobretot dins aquesta nova

perspectiva de l’evolució del model econòmic, és

imprescindible defensar la figura, en aquest règim, de la reserva

d’inversions per a les Illes Balears, el que és l’equivalent al

règim d’inversions canari; el que és l’equivalent al RIC, un

règim d’inversions que significa que els empresaris individuals

i societaris, els autònoms, poden, evidentment, detreure de la

seva base imposable, dels seus imposts, unes quantitats, sempre

que estiguin destinades i compromeses a unes inversions

concretes, que són les que han de beneficiar la nostra indústria,

el nostre medi ambient i que han de quedar vinculades a les

Illes Balears.

I aquesta és una de les mesures que, des del meu punt de

vista, ha de ser estrella en aquest plantejament i que va molt en

el sentit de moltes de les qüestions que vostès m’han demanat

aquí, al llarg d’avui horabaixa. Va en la mesura que puguem

aconseguir que inversions que se’n van fora de les Illes Balears

avui quedin a les Illes Balears i quedin vinculades als nostres

actius. I que, en definitiva, millorem, d’una forma substancial,

per llei, sense haver d’anar a demanar res a ningú, millorem les

nostres necessitats d’inversió. Naturalment, amb això no ho

solucionarem tot, evidentment hem de complementar aquesta

inversió, que en aquest cas és privada, reinversió privada,

doblers que s’han de quedar aquí a les Illes Balears, amb

projectes d’inversió pública, això és evident. Però en aquest

procés i sobretot després en el procés de concretar aquesta

iniciativa, que és de què ens posem d’acord d’on han d’anar

aquestes inversions, a quins sectors són necessàries aquestes

inversions; que ens posem d’acord com som capaços d’establir

un règim de subvencions al transport, que puguin garantir que
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a un pagès el pinso no li costa més que a un pagès de la

península, o que pugui garantir que un fabricant de sabates, o

que pugui garantir que la deslocalització de Kraft o de

Majorica no sigui una realitat, han de ser mesures d’aquestes

característiques.

I podem plantejar, probablement, moltes més coses, però

aquesta sí que és una qüestió capital per plantejar en aquest

debat de l’autonomia. I per tant els convid que puguem fer una

reflexió conjunta en aquest sentit.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr.  President. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després d’aquesta

llarga intervenció del Sr. President, intentaré donar resposta a

les coses que he anat preparant amb el temps que tenc de deu

minuts.

Miri, Sr. President, vostè ha començat molt bé i ha acabat

molt bé, parlant de temes polítics generals, reflexionant sobre

temes polítics generals, però s’ha tirat tot l’altre centre del

debat, tota la part majoritària del seu discurs, fent d’oposició de

l’oposició, que és el que li agrada i que és el que desmereix el

seu paper com a president d’aquesta comunitat autònoma. Miri,

Sr. President, vostè m’ha dit que nosaltres no votarem una

proposta seva, encara que hi estiguem d’acord; doncs li dic que

sí, nosaltres votarem i hem votat sempre -sí, això m’ha dit,

perquè si al final no diu res del que ...-, nosaltres sí votarem les

propostes que coincidim amb vostès; el que passa és que a

vostè el que li agradaria seria crear la imatge de què nosaltres

estam a l’extrem del radicalisme ecologista i d’esquerres i

vostès en el centre moderat. I el resultat és un altre: és que

nosaltres som una esquerra ecologista, més aviat moderada pel

que corre a nivell d’Europa, i vostès són l’extrema dreta, això

és el que passa, li agradi o no li agradi.

Miri, Sr. President, vostè ha llegit un paràgraf del Diari de

Sessions d’ahir, al que jo me referia, quan parlava de

bilingüisme, era a aquest. El bilingüisme, senyores i senyors

diputats, no és des del punt de vista (...) i des del punt de vista

social que tots els habitants d’aquestes illes siguin bilingües,

sinó que ho siguin si així ho decideixen. És possible que a una

altra banda del discurs digués el contrari, perquè ens té

acostumats a coses d’aquestes, però aquí diu exactament això

i a això m’he referit jo avui horabaixa, quan he fet referència a

la meva intervenció.

Jo me reafirm amb la idea que vostès han incomplert el

conveni de carreteres, el segon, no el primer, el segon, el de 12

de març. I no entrarem a aprofundir perquè tanmateix no ens

posarem d’acord, sense cap dubte vostès han afrontat unes

obres que estan en el segon, no en el primer, Inca-sa Pobla,

segon cinturó de Vila, segona ronda de Vila, Vila-Aeroport,

etcètera, sense tenir clar quin finançament hi haurà i això és

d’una profunda irresponsabilitat per part d’un govern que ha de

pensar no només en quan governen ells, sinó en els que venen

darrera, en no deixar hipotecada aquesta comunitat autònoma

per a qui ve darrera. A altres comunitats sí que ho han fet de

forma habitual.

No ens posarem d’acord damunt una sèrie d’aspectes els

quals sempre hem discutit, i és normal, vostès tenen un

plantejament, nosaltres en tenim uns altres. Nosaltres seguim

pensant que el model desenvolupista que vostès defensen és

absolutament insostenible i absolutament inadequat per a la

nostra realitat; nosaltres pensam que no fan falta més

dessaladores, perquè sa Costera i la dessaladora de Palma, en

el cas de Mallorca, cobreix les necessitats. I perquè la d’Eivissa

cobreix les necessitats, si no les cobrissin sí que farien falta,

però com que les cobreixen no fan falta. I a més no estam

d’acord amb el sistema de finançament que preveuen vostès en

aquestes noves dessaladores, no hi ha partida pressupostària,

com vostès saben; aquestes dessaladores correran a càrrec

d’una empresa privada determinada que, lògicament, després

les explotarà i que això repercutirà damunt el preu de l’aigua,

que ja és dels més cars, el d’aquesta comunitat autònoma és

dels més cars de tota Espanya.

I no estam d’acord amb el cable i amb el gasoducte, no

perquè tenguem mania especial a l’electricitat, sinó perquè

pensam que amb el gasoducte es cobreixen les necessitats que

tenim en aquesta comunitat autònoma. I no hi veim aquesta

obsessió seva a cada cosa doblar-la una darrera l’altra i

continuar creixent, estam radicalment en contra d’aquest

plantejament.

Per cert, Sr. Matas, durant quatre anys vostè va dir: cable sí,

gasoducte no. Ara diu les coses, però durant quatre anys va dir

el contrari, sí va dir això, va dir això ...

(Remor de veus)

... sí, sí, sí. I si parlam de parcs naturals i si parlam de

confiscacions, home, més confiscació que la dels propietaris on

passen totes les autopistes que vostès han de fer, jo crec que no

anam enlloc per aquest camí i per aquests retrets, no anam

enlloc.

Miri, Sr. President, tenc aquí un document que el GOB ha

enviat a la Conselleria de Medi Ambient i que, referent a la

futura llei per a la conservació dels espais de rellevància

ambiental, diu, comença dient: “No podem començar el nostre

escrit d’altra forma que no sigui manifestant la nostra

perplexitat davant aquest pretès període de participació

ciutadana, prèvia a la discussió d’aquesta llei al Parlament. No

recordam cap altra situació com aquesta en què se’ns hagi instat

o opinat formalment sobre un text al qual no hem pogut

accedir. Aquest és l’estil de participació al qual vostès ens

tenen acostumats, és el que hem intentat argumentar avui de

matí i han argumentat altres portaveu.

Sobre el soterrament de les vies del tren, vostè diu que està

disposat a fer el projecte que sigui, si el paga Madrid, triam

nosaltres, tria el Partit Socialista i vostè farà Alcúdia, farà el

que sigui, però és que ja hi ha discussió damunt aquest
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projecte. I vostè ho sap, hi ha opinions contràries del ColAlegi

de Geògrafs, del ColAlegi d’Arquitectes, de gent amb molt de

pes dins aquesta ciutat i dins aquesta illa, perquè sense cap

dubte tots estam d’acord que les vies han d’anar soterrades,

però el que ja no està tan clar és que hagi d’estar soterrada

l’estació, com no hi està Sans, com no hi està a moltes parts

d’Europa i d’Espanya. Arriben els trens i després puges per

unes escales i dalt hi ha l’estació; i menys sentit té fer un nou

aparcament de 400 places, al centre, devora la plaça d’Espanya,

que ni ha un allà devora que no està mai ple. Doncs, no sabem

perquè s’ha de gastar tots aquests doblers en això i no s’ha de

gastar, per exemple, amb la via de Manacor a Capdepera,

passant per Artà, senzillament. Evidentment que podem opinar

en què és millor gastar o en què és millor no gastar una altra

cosa.

I li agradi o no li agradi, jo som l’utilitzo cada de matí, venc

del Pont d’Inca i el primer dia que el tren s’aturi a Son Fuster

jo deixaré d’agafar el tren, perquè a mi de què me serveix

agafar el tren al Pont d’Inca, aturar-me i que arrib amb cinc o

sis minuts a la Plaça d’Espanya i a Son Fuster aturar-me, agafar

un autobús i amb l’autobús per Aragó arribar a la Plaça

d’Espanya amb 25 minuts. Però qualsevol usuari del tren,

d’Inca, Manacor, d’on sigui, que ha d’afegir al seu trajecte

mitja hora, mitja hora ja veurem com, perquè les hores punta

els trens duen entre 500 o 800 persones. I 500 o 800 persones,

traslladades, a autobusos, són cinc o sis autobusos; s’imagina

vostè una caravana a l’hora punta de cinc o sis o set autobusos

pel carrer Aragó a l’hora punt. Ens pareix que és un absurd i hi

ha fórmules tècniques adequades actualment, per poder fer

l’obra del tren, una part i després l’altra, sense suprimir, miri,

li faré una proposta Sr. Matas, hi ha una petició ciutadana molt

important en aquest sentit, hi ha un sentiment molt important

dins els usuari; si vostès fan un esforç en demostrar que volen

fer l’obra del tren, mantenint -sí que es pot, tècnicament es pot

i ho saben vostès i ho saben perfectament-, si vostès fan un

esforç en fer això, jo creuré que van seriosament en aquesta

qüestió, miri el que li dic.

Parlem de finançament, ja se m’ha encès el llumet, fixa’t,

parlem de finançament. Evidentment, Sr. Matas, que no és el

mateix el finançament de l’educació i de la sanitat -no, no és

culpa seva, vostè ha fet el que li toca- (rialles de l’intervinent)

...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè no se preocupi, Sr. Rosselló, que serem generosos.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No parlem, ja sé que no és el mateix el finançament -és que

és d’Inca i jo del Pont d’Inca, clar-, ja sé que quan parlam de

finançament de sanitat i d’educació, parlam d’una cosa

especial, no parlam de tot el paquet, és evident. Jo estic per

resoldre aquest tema de població, per això i perquè les

transferències varen venir mal dotades i la responsabilitat

tothom sap de qui és. I jo estic també, per, i estic d’acord amb

la seva darrera intervenció en aquest sentit, que aquest nou

REB no ha de llevar que complim el que tenim, el primer és

complir el que tenim, el primer és resoldre el finançament

especial d’educació i sanitat i resoldre i complir el REB que

tenim. Després discutirem d’altres models de finançament més

ampli, que seran molt complicats. Jo no som tan optimista com

vostè damunt el text de la Constitució europea, no ho som tant,

no tenc tan clar que deixi tan clar com vostè diu la insularitat el

text de la Constitució, no, no ho tenc tant clar, i ja en parlarem,

tendrem ocasió fins i tot de fer un referèndum, miri si tendrem

ocasió de parlar-ne d’aquest tema. Però alerta que les coses no

són tan fàcils.

Respecte de l’Estatut, sense cap dubte jo me n’alegr

profundament que el Sr. Zapatero i el Partit Socialista Obrer

Espanyol hagin actuat amb sensibilitat federalista en aquesta

ocasió, i hagin decidit no fer un pacte per dalt entre els partits

grans i després rebre el que rebi, sinó que hagi posat la

primacia en els parlaments autonòmics. Per tant, jo estic

d’acord amb aquest model i ara ja no me dóna pel que jo volia.

Miri, Sr. Matas, seré molt breu, perquè no me dóna temps;

podem discutir de xifres de la situació econòmica actual; vostè

treurà quadres, jo en trec un que tenc de dades de l’atur

d’agost, SOIB, i li mostraré quadrants i li mostraré el mateix

que feia vostè i aquest quadrant del mes d’agost, això que veu

aquí és el 1996, està al mateix nivell que el 2004, hi ha, la

situació econòmica no està bé. Vostè pretén dir: millor que

abans; bé, és igual, no està bé; jo no era el que defensava que

estava bé, jo som dels que dic que hi ha problemes que es

veuen venir des de fa uns anys, conseqüència de tot el que hem

dit abans i tenim una situació complicada. I davant aquesta

situació complicada el que fa falta és que canviïn

substancialment el tarannà de la concertació social que tenen

fins ara. I no me val, Sr. Matas, que vostè digui des d’aquí que

les coses que són competència del consell, s’han de discutir en

el consells o en els ajuntaments i no s’han de discutir aquí i

pareixi que ens doni lliçons a tots, de què no sabem on som,

doncs clar que sabem on som: a un lloc on hi ha els partits

polítics d’aquestes illes.

I si volem afrontar amb profunditat els problemes

econòmics que té aquesta comunitat autònoma, que no se

resolen solament amb una negociació agents socials, sindicats

i patronal; que no se resolen només amb mesures econòmiques,

sinó que hi entren mesures territorials, mesures de tot tipus,

mesures globals o aquest pacte per al desenvolupament, aquest

pacte al qual vostè ha fet referència, que la Sra. Francina

Armengol també ha dit que s’ha de fer, el Sr. Sampol també,

tothom s’ha de fer, o hi participa tothom o si parcialment

cadascun resol els problemes pel seu compte, farem, com diuen

en castellà un pan como unas hostias, perquè o se vinculen

totes les qüestions -me sap molt de greu, jo som un poc ...-

(Remor de veus)

... o vinculam tots els sectors i donam un sentit global a

aquesta qüestió o, des de la taula del Diàleg Social, quan se’n

vulguin donar compte, l’únic que els quedarà als sindicats serà

negociar prejubilacions anticipades. Si a una banda resolen el

valor d’ús dels hotels i decideixen tancar hotels per a després

ser habitatges i a la taula del Diàleg Social només els queda

discutir què fan, pactaran jubilacions anticipades. Que jo, quan

sent la paraula reconversió, des de les èpoques del Sr.
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Solchaga, me pos a tremolar. Per tant, cuidadito que o s’enfoca

tot el tema globalment o no resolem la qüestió com correspon.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Bé, és curiós com s’ha invertit el debat, sobretot en la part que

hem tractat d’economia, de fa quinze mesos en el debat

d’investidura a ara. Jo record que li responíem, quan vostès ens

acusava textualment d’haver destruït llocs de feina, miri, si no

s’han deixat de crear llocs de feina cada any; si en aquesta

legislatura, amb quatre anys, s’han creat 56.000 llocs de feina

a les Illes Balears i a cap legislatura, a cap quadrienni de la

història no s’han creat tant s de llocs de feina.

I l’avui president i aleshores candidat, perquè és el debat

d’investidura, responia que ens deixàssim de xifres

macroeconòmiques, que el que interessava era la realitat del

carrer. I miri, jo, amb la primera intervenció, fa quatre hores i

busques, o tres i busques, li he volgut mostrar la realitat del

carrer. I li vull dir una cosa: nosaltres no estam contents que les

coses no vagin bé. No estam contents, primer, perquè estimam

aquesta terra; perquè estimam la gent d’aquesta terra; perquè

els anys que hem governat, fins i tot hem fet una relació

d’amistat amb treballadors d’empreses, amb petits empresaris,

amb empresaris més grans i ens angoixen aquestes notícies

negatives. Ha tornat sortir aquí, ens ha mostrat quadres. Jo ara

podria replicar, les illes varen perdre 920.000 estades hoteleres

el primer semestre de l’any; les cadenes tancarà més hotels

durant aquest hivern; el sector turístic considera que l’any 2004

està perdut. I hem tengut un bon més de setembre, el mes

d’octubre no serà dolent tal vegada, però a costa de tirar els

preus, com diu el titular del diari. I és que les empreses

ofereixen una setmana a Mallorca per 140 euros, 50 euros més,

pensió completa; és a dir que per 190 euros, una setmana a

Mallorca.

Senyores i senyors, regalam Mallorca, aquesta és la realitat.

La destinació turística millor del Mediterrani avui es regala.

Aquesta és la realitat i ho deim amb una profunda tristesa. Clar,

i quan nosaltres replicàvem i intentàvem defensar-nos de les

acusacions, realment d’uns atacs molt durs durant quatre anys,

el Sr. Matas me deia: miri, Sr. Sampol, en economia és una

qüestió d’expectatives, no és tant com funciona realment sinó

com l’expectativa de la gent, dels inversos de les empreses, de

la societat en general.

I mirin, casualment ahir, i perdonin, ho vaig retallar a la

mala, hi ha aquest petit retall de diari que ilAlustra més que totes

les xifres, dades, cites que hem fet fins ara, l’estat d’ànim de la

gent, l’expectativa de la gent. I miri, i me vaig alegrar perquè

tenc molts de companys que es dediquen a la restauració i el

titular deia: “Els restauradors de Mallorca fan balanç positiu

del setembre”. Dic: fantàstic, mirin, el juny va ser dolent, el

juliol el pitjor de la història, l’agost ha millorat, dic el setembre

serà bo, miri, encara ens salvarem. I efectivament, el

representant dels restauradors deia: els resultats del sector,

durant el passat setembre, han estat satisfactoris, fantàstic. I

segueix: tanmateix però, els ingressos d’aquest setembre han

estat envoltant un 20% més baixos que el mateix setembre que

l’any passat.

Reflexionin un poc amb això. És a dir, el representant dels

restauradors, i podríem parlar de tots els sectors relacionats

amb el turisme, fa una valoració positiva del setembre, perquè

la caixa només ha baixat un 20% respecte de l’any passat. És

fort això. Bé, per tant aquí hem d’actuar. Sr. President del

Govern, aquí li hem plantejat la realitat, perquè és la nostra

obligació i me cregui que no és agradable; llavors parlaré

d’Estatut i passaré més gust que no parlar d’aquestes coses,

hem d’actuar; no pot venir aquí i dir: mirin, és que vostès me

plantegen el tot inclòs, ho estudiarem, mirin, el tot inclòs s’han

de fer coses ja i s’han de fer coses urgentment, perquè mirin, el

tot inclòs pot tenir raó de ser a zones turístiques, allà on no hi

ha una oferta complementària, però no té raó de ser a s’Arenal,

no té raó de ser a Cala Millor, allà a tot hi ha una oferta

complementària. I com atacar-ho? Idò simplement exigint uns

estàndards de qualitat, a jo m’ho deia una persona que s’ha

dedicat tota la vida a l’hostaleria, com a cambrer, i ha anat

pujant i me deia: fa quinze anys, imaginar-te que dins un hotel

de tres estrelles es pogués donar un tassó de plàstic o que un

turista pogués entrar en calçons curts dins el menjador, el feien

anar a vestir. Plàstic dins un menjador? Bé, idò aquestes coses

són les que hem d’atacar.

El tot inclòs és apropiat per a zones d’Àfrica, per al Carib,

que la gent no pot anar a veure una catedral, que no pot anar a

comprar artesania, que no pot fer una cervesa, anar a un

restaurant perquè no hi ha res més i han d’entretenir el turista

dins l’hotel, però a s’Arenal, a Cala Millor, a Palma, a Cala

Ratjada, a Alcúdia, això són disbarats. Idò què hem de fer?

Exigir uns estàndards de qualitat. Si encara bravejam de tenir

la millor planta hotelera del món, el que no pot ser és que un tot

inclòs en el Carib tengui una gran extensió i aquí facem tot

inclòs dins un bloc d’apartaments, que n’hi ha que en fan, que

crec que la Conselleria de Turisme n’ha detectats alguns. I això

és urgent.

Segona qüestió. No pot dir que quan aquí es torna

propugnar un model desenrotllista, que propugna l’urbanisme,

mirin, això és cosa dels consells insulars i dels ajuntaments,

perquè la política dels consells insulars i dels ajuntaments, a

part que dominen uns colors polítics, bàsicament Partit Popular

i Unió Mallorquina, influeix sobre la política turística, és

determinant. Clar, a nosaltres ens preocupa en aquest moment,

he fet un llistat, no exhaustiu, de les urbanitzacions que tornen

estar en tramitació en aquest moment: hi ha 1.000 habitants més

a Son Verí Nou a Llucmajor; 1.500 places més a Son Massot,

a Calvià; es Caülls a Marratxí, que ha tornat a ressuscitar; es

Pujol a Santanyí, que ha tornat ressuscitar; Vallgornera a

Llucmajor; Canyamel a Capdepera; Xopin a Valldemossa;

s’Ullal a Pollença; Son Durí i sa Vinyola a Campos; ses Planes

a Calvià; es Graver a Marratxí, tots municipis governats pel

Partit Popular i Unió Mallorquina. Clar, parlam de vertaders

pobles que naixeran, pobles tan grans com Lloret, com

Sencelles, com Búger, com Llubí i n’he anomenats deu o dotze.

Clar i no ens sobren places residencials, els experts no diuen
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que aquest ha estat el problema i que diuen que no havien

d’haver aixecat la moratòria urbanística? Aleshores n’hem de

parlar en aquest Parlament, perquè vostès han de donar

instruccions als seus partits perquè en els consells insulars,

perquè en els ajuntaments deixin de fer aquestes polítiques

desenrotllistes, és que ens tornam trobar en una situació

pareguda als anys setanta, que pareixia que només es podia

créixer a base d’incentivar la construcció.

Mirin, en aquest tema tothom hi fa feina, jo record, fa tres

anys, vostè sap que teníem un projecte de colAlaboració amb

Malta, de cara a assessorar-lo per a l’entrada a la Unió

Europea, i vaig tenir ocasió de parlar amb alguns membres del

govern i estaven immersos en una profunda reconversió

turística. Malta també tenia un turisme de sol i platja, Malta és

la meitat de Menorca i tenien prop de 2 milions de turistes, de

sol i platja; idò ells ja me varen dir que consideraven que

s’havia de començar a diversificar l’oferta i precisament

entraven a la Unió Europea per fer grans inversions en

patrimoni, que tenen un patrimoni històric paregut al que tenim

nosaltres a les Illes Balears. I hi havia uns programes de

rehabilitació del patrimoni per atreure tot un turisme cultural.

Jo, sincerament, aquí pareix que no estimen el patrimoni i no

només no estimen el patrimoni, sinó que pareix que els fa nosa,

a judici del que està passant a Palma, que troben unes restes de

la Palma àrab i pareix que o han de tapar, així ningú se’n tem,

o s’ho han de dur a una altra part, quan això pot ser un gran

atractiu turístic. I aquestes són les qüestions que debatem aquí

perquè els partits, dins els seus àmbits, sigui el Govern, sigui el

consell o siguin els ajuntaments, es cuidin d’aquestes coses, que

són vitals per canviar el model; perquè si no canviam el model

no ens en sortirem. Naturalment que no hi ha una alternativa al

sol i platja, sinó que el que hem d’intentar és completar l’oferta

turística.

I llavors ja entrarem en el que són les batalletes

dialèctiques, bé, de 22.000 firmes contra les carreteres, n’han

trobades 200 de falses, diuen, i qualcú que ha firmat dos pics,

si a un autocar no li demanaren d’on era i uns vellets varen

firmar. Per favor, com a mínim jo li agraesc que no hagi dit que

el PSM està darrera les falsificacions de firmes, com va fer el

seu portaveu al consell, perquè hauria estat grosser jo i esper

que ara a la rèplica, que jo no tenc oportunitat, no vagi per

aquest camí perquè fins aquí hem arribat. En tot cas, i ja que

som a les carreteres, mirin, jo crec que aquí s’imposa un gran

pacte perquè no podem partir de zero. És a dir, la voluntat

popular els quatre anys anteriors no es va respectar, la voluntat

del Govern de les Illes Balears que representava

majoritàriament aquest Parlament no es va respectar, i ara s’ha

de respectar però amb condicions. I jo crec que hauríem

d’aprofitar per pactar els projectes de carreteres,

redimensionar-los; Mallorca no és el desert de Nevada, Sr.

Matas, a Mallorca hem d’intentar fer unes actuacions en

carreteres adequades a un paisatge que és el nostre valor més

important, i que si ens ho carregam ens carregam també l’oferta

turística.

I de passada, podríem aprofitar per negociar inversions en

tren. Nosaltres som partidaris que s’han de mantenir les

quantitats pressupostades redimensionant els projectes, fent

més actuacions, perquè poden ser més barates, i a la vegada

pactar un bon pla d’inversions en tren.

I li agraesc profundament que en el Pla de transport hagin

reproduït íntegrament la proposta que va acordar aquest

Parlament a instàncies del PSM, és a dir, hi ha el nostre pla de

tren; amb un petit detall, no hi ha ni un euro per finançar-lo, un

petit detall sense importància.

Què me dóna un poquet més de temps, Sr. President? És

que sap que n’ha dites de coses.

Bé, dins aquesta batalleta dialèctica m’ha recordat que cada

elecció és el partit més votat, enhorabona, no hi ha res a dir;

ara, això no el legitima, els vots no els legitimen per abusar del

poder, no els legitimen per posar multes injustes, no aquí, a la

Delegació del Govern, a un alAlot pacifista que bota amb una

pancarta de no a la guerra. No els legitima ara sí a vostès per

marginar els batles que no són del seu color polític. I en aquest

moment ha parlat de rutes cicloturístiques i l’altre dia un batle

del meu partit me deia: “és que han fet una essa per no fer la

ruta turística dins el meu municipi”; un municipi preciós, amb

uns espais, s’ho perd la ruta cicloturística, llavor li diré quin és,

Sr. Flaquer. Ho sap? Naturalment, que ho sap.

I no els legitima per insultar els professors. Sr. Matas, quan

vostè acusa els professors de manipular la història, els insulta;

quan acusa un professor de manipular la història, bé, a no ser

que la història sigui la que explica el Sr. Aznar a Geortauw,

aquesta història no l’ensenyen els nostres professors, no

l’ensenyen.

Bé, hem parlat de política agrària i sí, efectivament hi va

haver moltes dificultats per complir els compromisos, però

moltes, perquè, a més a més de fer front als programes anuals

hi va haver un temporal de l’any 2000, que hi vàrem ser; hi va

haver una epidèmia de llengua blava, que el Govern hi va ser;

hi va haver una epidèmia de vaques boges, que el Govern hi va

ser; i amb quina ajuda del Govern de l’Estat, i vostè hi era, Sr.

Matas? Me pareix que 300 milions de pessetes, que no sé si

arribaren tots. Bé, ara com a mínim, per a la llengua blava, la

nova epidèmia a Menorca, veig que de l’Estat han entrat, per

una part 2 milions d’euros, i després hi va haver una altra

reunió a la conferència sectorial i es va comprometre 1 milió i

mig més. He sentit que la consellera es queixava perquè no

arribaven aquests doblers.

Curiosament, ahir me va arribar una resposta parlamentària,

ho per això de què vostès tots són tan bons gestors, tan bons

gestors que ara paguen el que devíem; escolti, la primera

pregunta que el Sr. Jaume Font va fer al conseller

d’Agricultura, que era el Sr. Mayol, li va dir: què pensen fer

amb el PROAGRO? Diu: pagar. I no hi havia doblers, però el

pagàrem i eren més de 400 milions de pessetes. I pagàrem tots

els compromisos que vostès havien deixat, naturalment; i ara

que ens retreuen que han de pagar el compromès el 2003. Però

anem a això, resulta que per justificar aquests 3 milions i mig

d’euros fins ara la Conselleria d’Agricultura, tan bona gestora,

només ha justificat 2.375.000 euros. I una altra cosa, que entre

aquests 2.375.000 euros que justifiquen hi posen, ni més ni

manco que 537.000 d’adquisició de vedells. Bé, l’operació

consistia que, com que Menorca no té per treure els vedells, i

es va fer una operació per subvencionar els vedells cap a

ramaders de Mallorca, i els ramaders compraven el vedell. I a

la resposta me diuen que Semilla, el Govern ha percebut
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501.092 euros dels vedells que ha comprat; és a dir que la

Conselleria d’Agricultura el que ha fet ha estat comprar i

vendre i empatar. Però no, a les despeses justifiquen, volen

guanyar 500.000 euros; naturalment que no els ho pagaran

això, senyors meus, naturalment que no els ho pagaran. I 3

milions i mig d’euros haurien d’intentar haver fet una despesa,

que no es perdessin perquè en perdrem més de la meitat si

anam d’aquesta manera.

Ja vaig acabant, Sr. President. Bé, Som Ràdio pirata. TV3

deu haver estat molts anys pirata, en aquest moment hi deu

haver 9 o 10 emissores de televisió que jo no els diré pirates, jo

els diré que funcionen dins l’alAlegalitat, vostè li vol dir pirata,

i per ventura aquí dins hi ha qualque càmera, però no, no facin

res, les deixin fer. Per què? Perquè es funciona en fase de

proves fins que es dóna la freqüència, l’expedient és llarg i s’ha

tengut una tolerància amb això; naturalment, si hi havia una

empresa que feia publicitat i les altres la denunciaven perquè

feia publicitat no era el cas de Som Ràdio. I en tot cas, vostè

m’ha acusat d’haver volgut manejar Som Ràdio; la directora

que posàrem a Som Ràdio era una professional independent,

sense carnet polític, no hi vaig posar el meu cap de gabinet,

com ha fet vostè a IB3.

Lliure elecció de centre. Miri, no faci demagògia, per favor,

aquí sí que m’enfad; me diu: és que si ve una eminència, un

professor, un investigador tres anys l’hem de fer estudiar el

català. Vostè sap perfectament que hi ha una clàusula

d’exempció que la demanen funcionaris que han d’estar un any

aquí, que la demana un militar, que la demana aquest

investigador de prestigi i solAlicita l’exempció i està aquell

alumne eximit d’aprendre el català, senyor meu. Per tant, no

facin demagògia. I des del moment que vostè reconeix que

enguany segueix havent-hi trampes, enlloc de la proximitat al

centre ara és amb la renta, me reconeix que no han complert les

expectatives, que vostès varen prometre a tothom que anirien

al centre que voldrien i que no hi van, perquè han de seguir fent

embulls. Amb un problema i és que vostès, dins classes, en els

centres que tenen més demanda, que són uns quants concertats

i uns quants públics, han arribat a ficar 36 alumnes dins cada

classe, quan la ràtio màxima són 28 alumnes. Per tant, hi tenen

...

EL SR. PRESIDENT:

Ara ja sí, Sr. Sampol, li he de dir que ha acabat ja.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, me quedarà un punt i acabaré. És a dir, i no només

això, sinó que després tenim aules que ens han quedat mitges

i només hi van els ninets, fills d’immigrants i fan guetos, fan

guetos perquè quan no es mescla, quan no hi ha l’osmosi entre

la població de distintes cultures és quan feim els guetos. I això

és el que provoquen en aquest moment.

Bé, l’Estatut, el règim especial i tot això. I m’ha demanat la

colAlaboració, jo li agraesc des de la modèstia del nostre grup

que ens demani la colAlaboració, que sap que la té, com la va

tenir el Sr. Cañellas per reformar l’Estatut, per demanar més

inversions a l’Estat, per demanar un millor finançament per a

la nostra autonomia, sempre; perquè nosaltres només hem fet

una tira de puntades, el problema el tenen vostès i vostès, que

segons qui governi a Madrid són uns o són uns altres. Jo estic

molt satisfet del que haurà quedat transcrit avui, ho dic perquè

no som a la independència però quasi, perquè s’han provat a

veure qui la deia més grossa. I li he d’insistir, és a dir, per què

només hem de reformar l’Estatut d’Autonomia, per què només

hem de demanar que amb l’Estatut d’Autonomia s’ataqui el

sistema de finançament si Catalunya ho fa o si els altres ho fan?

És a dir, jo estic d’acord, mirin, amb Catalunya compartim una

història, una llengua, una cultura, hem compartit institucions

d’autogovern, però nosaltres som més que ells perquè, a més,

tenim el fet geogràfic, el fet insular. Per tant, si no ho demanen

i nosaltres ho necessitam, nosaltres ho hem de demanar; el que

li dic, Sr. Matas, és que vostè ha de liderar la demanda de més

autonomia, de més autogovern, de més finançament, perquè

som els que ho necessitam més, perquè Catalunya aporta el 6%

del seu producte interior brut al conjunt de l’Estat, però

nosaltres aportam el 12%, més del 12% al conjunt de l’Estat. I

amb un problema, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor, es passa de 12 minuts només, eh?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, el president s’ha passat de dues hores.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però el president és el president.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Si ja ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, faci, digui el que ha de dir, però ho digui d’una

forma escarida i precisa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Perquè el problema no és un debat entre polítics, no és qui

ara és més autonomista, qui és més nacionalista -la Sra. Munar

fins i tot li va dir nacionalista ahir-, el problema és que ho

pateixen els nostres ciutadans. Que en aquesta comissió que ara

hem creat per estudiar el dèficit de finançament d’educació i

sanitat, provocat no només per l’augment de població, sinó per

unes transferències mal dotades des del moment de la

transferència; els metges ens han dit que reclamen coses tan

bàsiques com tenir deu minuts per visitar el seu pacient, o ens

han dit que tenim un dèficit de 2.000 metges o professionals de

la sanitat, que tenim un dèficit de moltíssims de llits. I això

tenim l’obligació d’arreglar-ho, governi qui governi aquí i

governi qui governi a Madrid i per això sempre ens hi trobarà,

per fer “politiqueria” barata no, per reivindicar el que és just

per als ciutadans de les Illes Balears sempre estirem al costat

del president del Govern, al costat dels ciutadans.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores

diputades. Sr. Matas, tenir majoria absoluta no és un xec en

blanc, nosaltres creim en la democràcia participativa i creim

que ha de donar comptes no només un cop cada quatre anys i

ha de saber escoltar, li he dit a la meva intervenció, necessitam

un govern que escolti, també als que no pensen com vostè. I a

vostè no li ha merescut ni una menció les 50.000 persones que

varen sortir als carrers de Palma, protestant en contra de la seva

política, o mil altres coses que li he dit durant la meva

intervenció. I li he dit i li repetesc, a les Illes Balears tenim una

situació econòmica complicada i necessitam un govern i un

president que tengui ilAlusió per al nostre país, que tengui

iniciativa per resoldre els problemes, que tengui un lideratge a

les Illes Balears, i vostè, Sr. Matas, basta escoltar-lo aquests

dos dies, no té cap ilAlusió per les Illes Balears.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Només se l’hi ilAluminen els ulls quan parla de Madrid i

aquí vostè té un pressupost propi, té unes competències ...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

... pròpies i té una responsabilitat altíssima d’exercir

aquestes competències en benefici dels ciutadans i ciutadanes

de les Illes Balears. Però clar, la seva postura és: tot el que jo

he de decidir, com que no creu en allò públic, ho deixam que

la iniciativa privada faci el que trobi, i tota la resta és culpa de

Madrid, i aquí ens rentam les mans de la situació de les Illes

Balears.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Miri, Sr. Matas, l’únic element constant de la seva política

durant aquests quinze mesos de govern amb majoria absoluta

és la manca de constància, el seu discurs ha variat segons cada

circumstància; els exemples són nombrosos: s’oposava

frontalment a la reforma de l’Estatut d’Autonomia i ara la

reclama, tant com Catalunya o més, i nosaltres li hem dit:

enhorabona, vagi pel camí de reformar l’Estatut d’Autonomia.

Es negava a l’increment del descompte aeri, si de cas l’havia de

pagar el Govern, ara reclama més que ningú que el financiï

Madrid. Estendre la declaració dels serveis públics als vols de

la península era un pecat incompatible amb Europa, ara el

reclama més enllà dels límits raonables. El finançament de la

sanitat era un magnífic exemple per a les Illes Balears, ara és

insuficient. Igualment amb el finançament de l’educació, abans

exemplar, ara ofegant. Abans la Llei de règim especial de les

Illes Balears avançava adequadament, ara n’hem de fer un de

nou, que aquest no serveix de res. Abans hi havia una crisi

turística insostenible, ara, amb una situació molt pitjor, la crisi

ja no existeix. Abans el creixement de l’atur demostrava la

mala política del Govern, ara, quan patim la pujada d’atur més

important dels darrers vint anys, vostè se’n renta les mans.

L’euroregió, Sr. Matas, coneixent el Partit Popular de

l’Estat ho trob normal que no li aplaudeixin, ho trob normal

perquè sabem quina concepció d’Estat tenen; però el més greu

de tot és que vostè en persona va ser el que va dir que això

posava en perill la unitat d’Espanya, i ara és una idea

magnífica, el que ens preocupa és el seu canvi d’opinió

constant.

(Aldarull a la sala)

Abans era imprescindible la lliure elecció de centre escolar,

avui ens hem oblidat piadosament d’aquest gran compromís

electoral.

Abans, el gasoducte, Sr. Matas, varen estar 10 anys

discutint si cable o gasoducte, vostès no s’aclarien; nosaltres

vàrem fer un pla energètic i vàrem apostar pel gasoducte, estam

contents que ara venguin a les nostres i així molts i moltíssims

d’exemples.

Miri, la situació econòmica, es llevi la bena dels ulls, Sr.

Matas, estam pitjor que l’any passat, si no vol que parlem de

les realitats que jo li he exposat a la meva intervenció, és més

senzill, es passegi un poquet pels pobles de les Illes Balears;

se’n vagi a les zones turístiques, se’n vagi a les barriades de

Palma, se’n vagi als pobles que hi ha a les Illes Balears, parli

amb els ciutadans i ciutadanes, parli amb els petits empresaris,

parli amb la gent que està a l’atur, parli amb els petits

comerciants i li diran que la situació no està bé, que ho passen

pitjor que l’any passat, i se’n donarà compte de com està la

gent de les Illes Balears. Però el que és més greu de tot, el seu

Govern no ha pres cap iniciativa per solucionar aquesta

situació, i això és greu, que vostès no tenen idea del que han de

fer per arreglar aquesta situació. Perquè és ver que la nostra

societat és molt emprenedora i això és cert i jo ho he dit a la

meva intervenció, però malgrat vostès, perquè vostès s’han

posat de braços creuats mirant com la situació ocorria.

(Remor de veus)

Li he de repetir el que li he dit abans quant a la situació

turística.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Això ens ha de preocupar, però sobretot ens ha d’ocupar i

vostès de l’únic que s’han ocupat és de desarmar el sector

públic dels recursos econòmics que tenia per poder fer front a

aquesta reconversió necessària del model turístic. I ara, quan la

situació reclama polítiques actives en promoció de nous

mercats, en diversificació del turisme, en promoció de tot tipus,

vostès no tenen ni instruments ni capacitat financera per dur-los
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a terme, amb la seva inacció vostès estan estenent la

desertització de l’oferta complementària i la baixada de qualitat

que representa el tot inclòs, sense poder fer altra cosa que

lamentar-se, com ha fet avui aquí.

Coses concretes, conveni de carreteres. Miri, no ens conti

l’obvi, que ja ens coneixem perfectament els dos convenis de

carreteres, li he dit dues coses: una, ha estat deslleial. Primer,

els ciutadans i ciutadanes dins les Illes Balears, són els primers

amb els quals ha estat deslleial, perquè vostè es va programar

una autopista Inca-Manacor de la qual no li he sentit dir res,

però que era el gran eix per modificar el Pla de carreteres

d’aquesta illa, no ha dit res, amb els primers que ha estat

deslleial ha estat amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears, que crec que mereixen alguna resposta de part seva. I

segon, vostè ha estat deslleial amb el Govern estatal. I Sr.

Matas, vostè té un problema que ha de resoldre, és el president

del Govern, jo som la portaveu de l’oposició, del partit

majoritari de l’oposició, que estic aquí per controlar l’acció del

Govern i evidentment fer propostes en positiu, que és el que he

fet i que seguiré mantenint durant tot el mandat, però vostè és

el president del Govern i vostè ha de resoldre el problema en el

qual s’ha ficat i en què ens ha ficat a tots els ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Miri, l’anualitat del 2005 del conveni del 2004, zero euros,

és el que hi havia d’haver, d’acord? No ens en lleven 40, n’hi

havia zero, del conveni del 2004. Obres procedents del conveni

del 98 les ha de licitar el ministeri i les han licitat vostès,

primer incompliment del conveni.

(Remor de veus)

Obres amb encomana de gestió, les ha de supervisar el

ministeri.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No les ha supervisat, segon incompliment del conveni.

Vostès han incomplert reiteradament el conveni que varen

signar vostès amb el Sr. Álvarez Cascos.

EL SR. PRESIDENT:

Un segonet, Sra. Francina, Sra. Francina Armengol s’aturi

un segon, per favor, si és tan amable.

Pregaria silenci, que està en ús de la paraula la Sra.

Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. I li puc dir una cosa molt clara, Sr.

Matas, el que no farà el Partit Socialista, el Govern de l’Estat,

és el que ens varen fer vostès, això no li farem, no passi pena,

tenim voluntat de resoldre. S’assegui amb el Ministeri de

Foment, s’hi segui vostè amb el Ministeri de Foment i arregli

aquest problema que és prou important per als ciutadans de les

Illes Balears. Vostè i la consellera Cabrer es mereixen un zero

en la gestió d’aquest conveni, un zero.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Han incomplert tots els termes d’aquest conveni, és una

mala gestió que o bé la replantegen renegociant el conveni o

perjudicarà molt seriosament les finances d’aquestes illes. I

comptin amb nosaltres i amb la bona voluntat del ministeri per

renegociar aquest conveni, vagin a infraestructures sostenibles

i suprimeixen definitivament algunes d’altres.

El tema dels vols, Sr. Matas. L’actitud del seu govern en

aquest tema és gairebé ridícula. Vol que li recordi el

posicionament del Partit Popular, a vostè que li agrada tant dir

que compleixen el programa electoral del Partit Popular? Li

recordarem els seus plantejaments: “El Partido Popular

prometió ayer que si gobierna en Baleares la próxima

legislatura el Govern asumirá el coste de la ampliación del

descuento para residentes en el transporte aéreo y marítimo de

pasajeros entre islas del 33 al 50%”. Això és el seu compromís

electoral, que ho pagaria el Govern de les Illes Balears.

La Sra. Salom, diputada nacional ara, en el Diari de

Sessions, el pot agafar si no es fia del mitjà de comunicació:

“Seria bo el cost de passar d’un 33 a un 50% en els transports

entre illes, però ho ha d’assumir el Govern balear”, era

president el Sr. Antich.

(Remor de veus)

Això és el seu compromís amb les Illes Balears, ho

compleixi, és el president i té majoria absoluta, ho pagui. Vostè

és qui no compleix els compromisos, perquè nosaltres els

complim. Compromís electoral del PSOE: “Durant aquesta

legislatura es passarà del 33 al 50% i ho pagarà l’Estat”; primer

any de govern del PSOE, passam al 38; vuit anys de govern de

Partit Popular no hem pujat un punt en el descompte de

residents, aquesta és la gran diferència entre uns i altres.

(Continua la remor de veus)

Ara volen la declaració de servei públic entre vols, entre les

illes i la península. Miri, Sr. Matas, les parets d’aquesta sala, a

la qual hauria d’assistir més habitualment, han hagut de sentir

una i una altra vegada, de portaveus del Partit Popular, dir que

el servei públic entre les illes i la península era impossible,

contrari a la legislació europea i inconvenient per als ciutadans.

Una vegada més fan canvis conjunturals i oportunistes de

criteri, com que governen altres exigeixen la declaració de

servei públic molt més enllà del que és raonable.

Nosaltres, tant quan governàvem com ara, quan estam a

l’oposició, defensam el mateix: la declaració de servei públic

entre la península i Menorca i Eivissa; incloure Mallorca ens

pareix un despropòsit, perquè té un dels aeroports més ben

comunicats d’Europa, amb quasi 150 vols diaris amb la

península, amb nombroses ofertes i preus d’oportunitat que

desapareixerien per sempre. Per tant ho trobam indefensable i
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contraproduent, però una vegada més qui ha canviat de criteri

és vostè i el seu govern.

Transferència de sanitat i educació. Li he dit a la meva

intervenció i li ho repetesc: som allà mateix, continuam

defensant la millora de l’assignació per a sanitat i per a

educació. Però bé, la sanitat, la transferència de sanitat;

nosaltres, el govern del pacte de progrés, no la volíem, però és

que vostès varen fer una llei, una esmena als pressuposts al

Senat per obligar les comunitats autònomes a assumir el nou

finançament sanitari amb el xantatge que si no estava ben dotat

podien pujar el preu de la benzina, i amb un altre xantatge: que

fuera hace mucho frío, i això varen ser vostès, Sr. Matas, i

vostè era ministre d’aquell govern. Que no es preocupava que

érem unes illes i que teníem molts de problemes?, i el que és

més greu, Sr. Matas, la varen transferir amb el cens del 99 i la

varen transferir el 2001; 40.000 persones ja varen quedar

penjades d’aquell finançament sanitari, Sr. Matas; no és que

només hagi crescut la població, no, no, és que ja ens la varen

transferir malament aposta, i varen ser vostès, el Govern del

Partit Popular del qual vostè era ministre. Nosaltres no la

volíem rebre així i ho vàrem criticar; en canvi vostès varen dir

aquí que era una gran transferència.

En educació, que veig que no n’ha parlat, bé, la varen

transferir amb un desfasament de més de 20.000 milions de

pessetes, i era un govern del Partit Popular a l’Estat i un govern

del Partit Popular aquí a les Illes Balears. Per tant això que tots

dos quan governen junts ho fan fantàstic, a nosaltres això no

ens quadra, Sr. Matas.

El Pla de transports. Miri, vostè governa, fiqui-s’ho dins el

cap. El soterrament ja hi era, en el passat pla de transports, ja

hi era, però bé, si vostè no se l’ha mirat molt és igual;

l’abonament també hi era, l’únic que no hi havia era aturar dos

anys el tren perquè no pogués arribar a la plaça d’Espanya.

Això no hi era i en això hi estam en contra, i això és del que li

hem demanat explicacions. I no es preocupi més pel

posicionament del PSOE. Segur -i li puc dir segur, això, eh?-

que si governàs el Partit Popular a l’Estat vostè no demanaria

doblers per al tren, li pos el que vulgui, perquè vostè no

s’atreviria a demanar al Sr. Aznar el que ara demana al Sr.

Zapatero, i a mi m’agradaria que el meu president ho demani

independentment de qui governi a Espanya; això és el que

m’agradaria si tenguéssim un president conseqüent.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Quant als parcs naturals, Sr. Matas, un parc natural significa

una gestió pública d’aquell espai i suport de l’Administració

per poder preservar zones que són d’alt interès general per a

tota la ciutadania, això és un parc natural, d’acord?, i l’únic,

l’únic en aquestes illes que ha utilitzat el tempteig i retracte és

vostè quan era ministre de Medi Ambient amb la compra de

Raixa. Per tant expliqui’m com se sent després d’haver-nos dit

que això és ser un confiscador, com se sent vostè si s’ha

qualificat a vostè mateix de confiscador?, expliqui-ho perquè

nosaltres no ho entenem.

Quant a l’Estatut i la Llei de Règim Especial de les Illes

Balears, miri, jo li he dit molt clarament el posicionament del

Partit Socialista, per tant vostè m’ha dit que no avancem

esdeveniments. Vostès ho han avançat als mitjans de

comunicació, no al nostre grup, no han tengut la deferència de

fer-ho al nostre grup, nosaltres ho hem fet en aquest parlament,

que és allà on hem de discutir i és allà on estam tots

representats, ens hem assabentat de la seva proposta pels

mitjans de comunicació exclusivament, però bé, ja està bé. El

que jo li deman és una ponència parlamentària i que l’Estatut

es faci des d’aquí, que neixi des d’aquí, i el lideratge l’ha de

dur aquest parlament, i vostès, Sr. Matas, no estan d’acord en

això. Han votat en contra d’una iniciativa del PSM perquè

féssim una ponència parlamentària aquí, hi han votat en contra.

Vostès també han presentat una proposició no de llei on

demanen que el lideratge el dugui el Govern de les Illes

Balears. No parlam del mateix. Jo li dic que el lideratge l’ha de

dur el Parlament de les Illes Balears perquè és el que representa

el poble de les Illes Balears, aquest és el posicionament del

Partit Socialista i el que li hem ofert. Vostè planteja un model

totalment diferent.

Quant a la Llei de Règim Especial de les Illes Balears, Sr.

Matas ja s’ha cobert de glòria. Aquesta llei de Règim Especial

de les Illes Balears, que nosaltres creim que serà beneficiosa

per a les Illes Balears, el dia que s’apliqui, clar, perquè encara

no ho podem comprovar perquè no l’hem aplicada, aquesta llei

entra en vigor el 98 i encara dura, d’acord? Sis anys té de

vigència; vostè ha dit que és que, clar, no podem deixar que el

Govern sigui discrecional; però és que, bé, el govern que és

discrecional és el del Partit Popular, que era el govern del Sr.

Aznar que ha hagut de gestionar el desenvolupament del règim

especial; i que no se n’adonava, que era discrecional?, vostè

seia en el Consell de Ministres amb el Sr. Aznar, que no se

n’adonava que no arribaven les inversions a les Illes Balears?,

que no se n’adonava que els nostres consellers varen estar tres

anys enviant cartes perquè es convocassin les comissions

mixtes? Tres anys o quatre, i ara se’m queixa perquè fa un mes

que el Govern Zapatero no li ha contestat, Sr. Matas? En quin

món vivia, vostè?, en quin món vivia? Aquí teníem aquests

problemes i vostès no els solucionaven, i vostè era ministre.

Vostè no pot venir aquí i fer com si acabàs d’arribar, no, no; ha

tengut responsabilitats molts serioses. Per tant, el Règim

Especial ha fracassat, segons vostè perquè el vol matar

directament, però perquè vostès no l’han sabut gestionar. 

Li he dit molt clar que el Partit Socialista hi creu; ara

governam a Espanya i per tant es desenvoluparà. Vostès hi

posin de la seva part, no es tanquin en banda, arribem a acords

perquè segur que això serà fructífer per a les Illes Balears.

Quant a tota la resta que vulgui proposar, proposi’ns-ho amb

tranquilAlitat i tot, tot, ho estudiarem, però vostè no té cap

credibilitat ni una en aquesta qüestió.

Per acabar, Sr. President, perquè ja se m’encén el llum

vermell, i en nom de tots els ciutadans de les Illes Balears li

vull fer una protesta i una reclamació: no utilitzi...

(Remor de veus)

No ens utilitzi, no sotmeti els interessos de les Illes Balears,

els desitjos i les aspiracions dels ciutadans d’aquestes illes a les

estratègies que interessin al Partit Popular nacional i al Sr.

Rajoy. Quan el seu govern té una oportunitat d’anar a un

consell territorial com el de Salut, d’anar a una conferència de
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presidents autonòmics, no desaprofitin aquestes oportunitats.

Nosaltres no les vàrem tenir mai, però jo no li ho retrauré més.

Vostès no les desaprofitin. Ha canviat el moment polític, tenim

oportunitats de resoldre qüestions per a les Illes Balears, no es

plantin i facin l’estratègia del PP nacional, que això aquí no ens

interessa i no ens du cap benefici als ciutadans i a les

ciutadanes de les Illes Balears.

I finalment li reiter els nostres compromisos de

colAlaboració als quals vostè no m’ha contestat, com si no li

preocupassin les qüestions que jo li he plantejat damunt la

taula, Sr. Matas, i li hem plantejat seriosament des del Grup

Socialista, i creim que hem de fer feina en aquestes línies.

Primer, en turisme: suport a les empreses i no a l’especulació.

ExcelAlència, medi ambient, formació i diversificació, això ha

d’estar en els seus pressuposts. Hem de constituir una nova

prioritat: les inversions en innovació, han d’estar en els seus

pressuposts. Pacte per l’ocupació, facin-lo ja -ja fa més d’un

any que governen- contra la precarietat laboral i a favor de la

no discriminació laboral. Habitatge: suplementin les partides

per a subvencions i un programa de promoció de sòl per a

promotors privats i públics. Nou hospital de referència a les

Illes Balears, no m’ha dit ni una paraula; el volem a Son

Dureta, digui’ns què pensa vostè. Pla de lluita contra el fracàs

escolar; pensa que hem de fer qualque cosa o no? Impulsar un

nou model territorial de manera especial pel que fa a transport

i carreteres. Fer de la llengua un instrument de convivència i no

d’enfrontament. Acord i consens sobre el model audiovisual.

Un pla estratègic per a les Illes Balears que no té res a veure

amb el Règim Especial, és una altra qüestió, la que li he

proposat jo. I la iniciativa parlamentària per a la reforma de

l’Estatut d’Autonomia.

Aquestes propostes, Sr. President, i ja acab, suposen la

instauració d’unes noves relacions polítiques entre Govern i

oposició que jo li he proposat, així com entre el Govern de les

Illes Balears i el Govern de l’Estat. No desaprofiti aquesta

ocasió. I una darrera cosa: en el debat de política general de

l’any 99, en el seu darrer torn de rèplica el que era en aquell

moment el líder de l’oposició va dir: “Sr. President, tengui en

compte, i l’hi deman per favor, que ara tot el que vostè em

digui jo ja no em podré defensar; per favor no em digui

mentides. Gràcies”. Com que aquest líder era vostè, Sr. Matas,

esper que avui faci honor a aquesta petició.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

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

el primer que voldria deixar clar és que jo he estat dues hores

parlant, i qualcú de vostès es queixa. Vostès, quan governaven,

estaven parlant des de les 12 fins a les 7, perquè feien que tots

els seus consellers parlassin, i nosaltres teníem 40 minuts.

(Aldarull i aplaudiments a la sala)

Això... Això, Sra. Armengol, era la seva reclamació que

vostè feia de presència en el Parlament. El seu president

deixava parlar tots els seus consellers de les 12 a les 7; a

nosaltres, que érem tota l’oposició, ens donaven 40 minuts. Jo

només he parlat dues hores i tots vostès crec que han pogut

parlar.

(Remor de veus)

Sr. Rosselló, miri, una cosa és el bilingüisme i l’altra és

l’obligació de conèixer perfectament, llegir i escriure les dues

llengües quan acabam l’educació a les Illes Balears. No és

incompatible defensar una cosa amb defensar l’altra, i jo l’únic

que li deman és que no posi paraules en la meva boca que no he

dit. Jo no he dit que no defensarem sempre l’obligació que els

nins, les nines, quan acaben l’educació en aquesta comunitat

sàpiguen perfectament llegir i escriure les dues llengües

oficials. Senzillament.

De les carreteres en parlaré després, però també vull

contestar una qüestió al Sr. Rosselló: incomplim el conveni de

carreteres. El mateix que la Sra. Francina, la portaveu del Partit

Socialista. Només li deman que es comprometi a donar-nos el

mateix tractament que donen a les Illes Canàries, res més. És

l’únic que li he demanat, que ens tractin igual que a les Illes

Canàries. Tenim un conveni com té la comunitat autònoma

canària, un conveni de carreteres, i l’únic que li deman és que

el Partit Socialista ens tracti igual que tracta les Illes Canàries.

Res més. Per tant que l’execució del conveni de carreteres de

les Illes Balears sigui la mateixa, idèntica, i jo compromet la

meva paraula que jo li faré així, sigui idèntica a la de les Illes

Canàries. I vostè no m’ha contestat i ha tengut oportunitat de

fer-ho.

(Remor de veus)

No volen les dessalinitzadores, Sr. Rosselló. Nosaltres sí

volem les dessalinitzadores perquè creim, entre altres coses,

que podem garantir el subministrament d’aigua de futur i a més,

clarament, podem recuperar els nostres aqüífers. Li he posat

l’exemple de sa Marineta i li he dit que hem aconseguit en un

any rebaixar l’extracció d’aigua de sa Marineta en un 23%. I

també li dic que no farem tampoc d’això tema de confrontació

política amb el govern del Partit Socialista sempre que

compleixin el compromís de fer-les. Ens demanen temps;

insistesc, l’únic que crec que no seria de rebut, i tampoc no he

sentit res de la portaveu del Partit Socialista, és que qualsevol

de les quatre dessalinitzadores que estaven adjudicades no es

fes perquè a canvi el Ministeri de Medi Ambient decideixi fer

les dessalinitzadores que s’ha compromès amb les regions que

estan afectades pel transvasament de l’Ebre. Per tant voldria

que existís i que ens defensassin en aquest compromís que

aquestes quatre dessalinitzadores -Ciutadella, Andratx, Alcúdia

i Santa Eulària- es faran, estaven adjudicades, i crec que és just,

des del respecte institucional, que respectem els acords firmats

i els compromisos firmats.

Vostè no vol el cable elèctric, Sr. Rosselló. Respect la seva

opinió. La Sra. Armengol diu que nosaltres no hem defensat el

gasoducte. Poca memòria. El pitjor de tot és tergiversar les
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paraules o inventar-se les coses, és igual, però la veritat és la

que és: nosaltres sempre hem defensat el gasoducte, però hem

defensat el gasoducte i el cable elèctric. Per què? Té una

explicació, té una explicació: el cable elèctric és poder accedir

des del sistema elèctric de les Illes Balears a la liberalització

del sistema elèctric a tota la península, i això està escrit, està

reflectit. Per tant, bé. Podem, insistesc, inventar qualsevol cosa,

però crec que als ciutadans no els importa. El temps dóna la raó

i la lleva. Hem defensat el cable elèctric, hem defensat el

gasoducte i a mi no em cauen els anells sinó tot el contrari en

felicitar el Partit Socialista de les Illes Balears, naturalment,

perquè el comportament en l’execució d’aquestes inversions tan

importants com són el gasoducte i el cable elèctric, amb el

compliment, evidentment, d’aquests acords firmats, l’actuació

avui del Partit Socialista del Govern d’Espanya és escrupolosa.

Per tant, enhorabona, i Sra. Armengol moltes gràcies per la

seva colAlaboració. Al final és igual: tendrem cable elèctric i

tendrem gasoducte, que és el que interessa als ciutadans.

Això ja és el súmmum. És que no hem entès res. Les

expropiacions de les carreteres són confiscacions. Hi ha una

petita diferència: és que pagam!, és que pagam! Vostè faci els

parcs naturals que vulgui, home, ja està, no serà confiscació,

pagui. Bé, hi haurà una diferència o no hi haurà una diferència.

Estam parlant de dret de propietat privada, estam parlant de

salvaguardar aquest dret de propietat privada i estam parlant

del fet que vostè no pot conculcar a tots els propietaris de les

Illes Balears els seus drets sense dir-los res, o vostè no pot

aprovar una norma de protecció sense fer l’exposició pública.

Resulta que un senyor té una finca i un dia es desperta i té una

figura de protecció però no la sap perquè no la hi han

comunicat. 

Com quedam? El Pla de transport té soterrament, era igual

que el que tenien, però ara resulta que no estam d’acord amb el

soterrament. Escolti...

(Remor de veus)

A veure si ens entenem. És a dir, si no feim una estació

soterrada en el centre de Palma el tren no podrà arribar al

centre de Palma, i si no la feim amb les condicions de vies de

20 carrils, de 20 freqüències que puguin arribar a canvi de les

freqüències que arriben avui, i que puguem permetre una

ampliació de les freqüències de cara al futur, idò no podrem

apostar pel transport públic. Per tant haurem de saber si hi

estam d’acord o no hi estam d’acord.

I vostè, Sr. Rosselló, diu que està a favor del tema de

l’educació i de la sanitat, i jo l’hi agraesc sincerament. Insistesc

en l’esperit i l’ànim que arribem a un acord.

Vostè diu que primer hem d’executar el Règim Especial de

les Illes Balears i després ja començarem a parlar de l’altre.

Escolti, d’acord, però les dues coses. Això de després res. Si

tenim l’oportunitat, a la vegada, i que quedi clar que estam amb

el compliment del Règim Especial. 

Vostè aplaudeix el sistema que ha posat en marxa el

president Zapatero del govern del Partit Socialista de donar

supremacia als parlaments autonòmics. Vostè diu que això està

molt bé perquè en lloc de fer tota una reforma a Espanya dels

estatuts d’autonomia, com s’ha fet fins ara, amb un gran acord

previ del Partit Popular i del Partit Socialista, vostè creu que el

millor és que donem camp lliure als parlaments autonòmics. Sí,

d’acord, però com diuen en castellà la ley del embudo: lo

ancho para usted y lo estrecho para mí, perquè després resulta

que el Partit Socialista ja ha dit avui matí que només respectarà

el Sr. Zapatero aquell acord que aprovi el Parlament de

Catalunya i en canvi, si ho aprova el Parlament de les Illes

Balears i no té l’aprovació del Partit Socialista, no ho

respectarà. Idò vaja..., hem fet osques.

(Remor de veus)

Hem fet osques, perquè si feim un sistema perquè es

respectin les iniciatives dels parlaments autonòmics i després

uns tenen uns privilegis i uns altres no, és igual, tant se val.

Crec que hem de ser possibilistes, crec que hem de ser

pragmàtics i sobretot hem d’enviar un missatge als ciutadans de

les Illes Balears que aquí ens dedicam a arreglar les coses i a

aprovar coses reals que solucionen els seus problemes, i per

això he dit i torn repetir que volem fer renúncies, i volem fer les

renúncies que siguin necessàries per poder oferir un acord que

pugui consensuar una reforma de l’Estatut en aquest parlament,

ara que estaríem en una situació de privilegi per fer batalla

política, però que no la volem fer, que renunciam a fer aquesta

batalla política amb la condició que el projecte que surti

d’aquest parlament tengui garanties que s’aprova a Madrid, i

per això és imprescindible que existeixi també a les Illes

Balears un acord Partit Popular, Partit Socialista, i en això

naturalment ens entestarem.

La situació econòmica no està bé. Miri, la situació

econòmica no és la que volem, no en tengui cap dubte, i

aquesta és la meva obligació. Per això faig feina tot el dia,

aquest és el meu compromís, aquesta és la meva responsabilitat,

que no hi hagi un sol aturat a les Illes Balears, que puguem

fomentar l’activitat econòmica perquè la gent tengui feina, que

és el nostre primer compromís electoral, però tampoc vostè no

pot venir aquí avui a fer un discurs tan catastrofista, clar, i l’any

2002, quan passàvem a 30.000 aturats devora els 6.000 d’ara,

què deia?, per què no deia res?, on era vostè l’any 2002?

(Remor de veus)

On era el Sr. Sampol l’any 2002? Què feia el Sr. Sampol

l’any 2002 quan passam...?, avui són 6.000 aturats, però varen

ser 30.159 aturats. Què feia quan pujam de 14.000 a 20.000 en

dos anys? Què feia quan l’any 2002 en lloc de les 800

persones, que són molt importants, que aquest mes de setembre

no han pogut tenir feina, eren 3.800? Es devia enfonsar el món.

No crec que sigui bo fer massa estridència amb aquesta

situació. Crec que, sincerament, el que hem de ser capaços és

de trobar solucions.

Miri, la diferència, molt important, entre tots vostès, entre

la portaveu del Partit Socialista, del Partit Socialista de

Mallorca o d’Esquerra Unida, i jo, és que jo els matins quan

m’aixec he de pensar què és el que puc fer perquè se solucionin

aquests problemes, i vostès pensen què han de dir. Saps que és

de distint! Aquesta és la responsabilitat que tenim, i a mi em

preocupa tant...



1776 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004 

 

(Aldarull  i aplaudiments a la sala)

...a mi em preocupa tant aquesta responsabilitat com els

pugui preocupar a vostès, sense cap dubte.

(Intervenció inaudible, rialles i remor de veus)

Sí és cert, evidentment, que avui nosaltres durant molts

d’anys hem liderat el creixement econòmic a Espanya, i hem

liderat la creació de llocs de feina a Espanya, i evidentment ara

no és aquesta la situació. Nosaltres hem passat a estar

pràcticament a la cua, no, sense pràcticament, hem passat a

estar a la cua en generació de riquesa i en generació de llocs de

feina. Per tant aquesta situació ningú no la pot negar, i nosaltres

ni jo serem els que la negarem, evidentment, però tampoc no

podem negar l’evidència d’unes xifres que demostren un canvi

de tendència, perquè si l’any passat, fa dos anys, pràcticament

hi havia una recessió econòmica en termes de producte interior

brut i si enguany creixerem un 9,5% i ens acostam al

creixement mitjà espanyol, bé, això no s’ho ha inventat ningú.

O és que qüestionam aquestes xifres? 

Si enguany fan feina 6.000 persones que no feien feina el

mes de setembre de l’any que ve, qualque canvi de tendències

s’haurà produït. Si s’ha produït des del segon semestre de l’any

2003 una multiplicació per tres de les inversions estrangeres en

economia productiva a les Illes Balears serà perquè existeix una

expectativa que és favorable i important en termes econòmics.

Si han vengut 700.000 persones més a l’aeroport de les Illes

Balears enguany en el que duim d’any, si han vengut 700.000

persones més a qualque lloc han anat, i evidentment qualque

riquesa han d’haver creat. Que potser no és la que ens

agradaria?, d’acord; que aquest model és reconduïble?,

d’acord, però el que vostè no pot negar és la realitat que

enguany hi ha un increment de visitants, de turistes, d’un 4,88%

i, sincerament, amb vostès les Illes Balears varen perdre

700.000 turistes, 700.000 visitants, i aquesta és una realitat

inqüestionable. Que això era únicament culpa seva?

Segurament que no, i segurament que hi havia altres factors que

hi varen influir, i jo sempre els he reconegut, però també

sempre he pensat que vostès varen afegir al banyat,

sincerament, fent una política de tirar-nos pedres damunt la

nostra teulada. Però és igual, ara tenim una realitat que crec que

hem d’intentar reconduir. 

I quina és la diferència substancial? La diferència

substancial és que el més important ha estat que hem aconseguit

recuperar un clima de diàleg i d’enteniment amb el sector, amb

aquells sectors amb què vostès s’havien enfrontat. Vostès

anaven a les fires turístiques i no es parlaven amb els

empresaris, era un espectacle; vostès anaven a les fires

turístiques i els majoristes de viatges no els volien ni rebre. Va

venir un majorista de viatges al Consolat de la Mar i va haver

de sortir per la porta de darrere perquè li havien fet una

promesa que no varen ser capaços de complir. Miri, aquest

clima almanco vostè reconeixerà que s’ha reconduït, i si tenim

un problema d’evolució del model turístic, un canvi de

tendència, si tenim problemes de necessitats de reconvertir

determinades zones turístiques, d’oferir un projecte de major

qualitat, d’incrementar la nostra promoció turística i de donar

suport a la diversificació i també a la desestacionalització del

model turístic, la nostra proposta és que això ho pugem fer

d’acord, de la mà dels agents econòmics i dels agents socials,

i naturalment amb la participació d’aquest parlament, i això és

el que hem fet, això és el que feim, amb més o manco èxit però

volem afrontar aquest procés dins un clima de diàleg i

d’enteniment amb aquells que en saben, que són els afectats i

que són els que realment crec que ens poden ajudar a planificar

el que necessiten aquestes illes per millorar aquest model i per

corregir les coses que ens van malament.

En aquest sentit naturalment que hem fet una proposta amb

tot inclòs, nosaltres hem anat a la Mesa de Diàleg Social i hem

fet una proposta allà on plantejam l’elaboració d’una norma de

qualitat per a aquest tipus d’oferta del tot inclòs, una auditoria

als establiments, l’aprovació d’una certificació de qualitat, la

possibilitat d’exigir aquesta certificació per a la

comercialització d’aquesta modalitat. Hem fet aquesta

proposta, quina és la diferència entre nosaltres i vostès? Em

perdoni, que vostès haguessin fet aquesta norma com diu el Sr.

Sampol i l’haguessin imposada al sector. Nosaltres la volem

consensuar amb els sindicats i amb els empresaris i per això

hem fet aquesta proposta per regular el tot inclòs allà on creim

que l’hem de fer, a la Mesa de Diàleg Social.

M’agradaria saber..., evidentment no voldria faltar al

respecte, si la Presidenta del Consell Insular de Menorca estaria

d’acord en què aquí discutíssim el Pla territorial? Per l’amor de

Déu!

(Remor de veus)

No, no, perdoni retir el que he dit, no la vull ficar en cap

embull...

(Rialles i remor de veus)

De veritat creuen vostès que aquí hem de discutir el Pla

territorial? El Sr. Sampol m’ha de xerrar a mi d’urbanitzacions

quan això és una competència urbanística dels consells insulars

i quan tenguem llistes separades què farem? O tenim llistes

separades? O vol que discutim l’urbanisme de Petra i de Santa

Maria? Vol que discutim les 100 llicències de rústic que han fet

a Petra en 4 anys, és això que hem de discutir? O hem d’anar a

Santa Maria i veure..., jo no sé si han fet urbanitzacions a Santa

Maria o no les han fet, però li puc garantir que ho pareix tot

una urbanització. No, serà una competència municipal i en

aquest cas els plans territorials, les urbanitzacions seran una

competència del consell, perquè clar vostè aquí fa demagògia,

a més davant d’una institució que no es pot defensar. Vostè està

acusant aquí el Consell Insular de Mallorca d’una forma una

mica grollera perquè no es pot defensar...

(Remor de veus)

Aquí la Presidenta del Consell no es pot aixecar perquè

evidentment no pot...

(Rialles i remor de veus)

No pot rebatre aquesta argumentació. Els plans territorials

són competència dels consells insulars i són els que decideixen

quin és el creixement urbanístic, quin és el model territorial i

com es concreta. Vostè pot dir aquí que el Consell de Mallorca,
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o ves a saber si el de Menorca, o no sé què passarà amb el

d’Eivissa i Formentera, ha fet dues urbanitzacions, estic segur

que el Consell de Mallorca podrà explicar també que n’ha

llevades 30 i tal vegada moltes de les 30 les havia aprovat vostè

els 4 darrers anys quan hi era i n’han llevat 30. Bé però li deixi

que ho expliqui. És a dir, crec sincerament que és una injustícia

i sobretot intentar enviar un missatge equivocar als ciutadans.

Les competències en aquest cas són dels consells, el Pla

territorial és una competència del consell. Per tant, respectem

aquestes institucions. A vostè tampoc li faria gràcia tal vegada

que en el Congrés de Madrid comencéssim a discutir segons

quines coses nostres, a què no li faria gràcia vostè que és

nacionalista i que defensa les Illes Balears? Per tant, que cada

institució es circumscribeixi a la seva responsabilitat i sobretot

que doni dret a què es puguin defensar. 

Exactament igual, és que m’imputa les multes del Delegat

del Govern a mi. Escolti a mi què em conta del Delegat del

Govern? A mi què em conta? Que volia dir una frase de “no a

la guerra”, idò ja l’ha dita, ha quedat molt bé, però a mi què em

conta?

(Aplaudiments)

De marginar a batles d’altre color polític i d’alAlegacions,

miri per respecte a vostè no hi entraré, per respecte. Ni en les

alAlegacions de carreteres, vostè sabrà el que ha fet, el que no

ha fet, el que s’ha falsificat, el que no s’ha falsificat, crec que

és un debat..., insistesc intentaré per respecte a vostè. I tampoc

li contaré què han fet vostès amb els batles del Partit Popular

els 4 anys passats, que n’hi ha algun aquí que estic segur que

podria contar moltes coses.

Exactament igual que la ruta cicloturística, és igual.

Miri el problema no està en què a la Conselleria

d’Agricultura hem arribat i hàgim de posar els comptes al dia,

això passa. No escolti, és que vostès s’han passat una mica. El

que han fet és que li varen agafar el llis a allò que va fer el Sr.

Borrell l’any 94, no ho prometin, que Madrid no els va ajudar,

no tenien doblers, em pareix bé, però no ho prometin perquè al

pagès... Miri vostè coneix els pagesos millor que jo, però jo

tenc un poc d’experiència amb això. Hi ha una cosa que el

pagès no perdona i és que l’enganyis, li has de xerrar clar, li has

de dir no n’hi ha si no n’hi ha, s’emprenyarà però no n’hi ha.

Clar, no ho prometin. És que vostès saben tot el que ha promès,

aquests 12 milions d’euros..., ens hem trobat amb promeses no

de l’any passat, no és veritat, la conselleria està pagant coses de

l’any 2001, per l’amor de Déu! De l’any 2001. No ho

prometem i no passa res.

Som Ràdio és una emissora ilAlegal, era una emissora

ilAlegal. Les televisions locals n’hi ha moltes, esper que això

s’arregli aviat, que són també ilAlegals. Però hi ha una petita

diferència, són privades, la seva ràdio era pública...

(Aplaudiments)

Per l’amor de Déu i haurem de donar exemple i vostè no hi

ficarà en aquesta ràdio el director, com diu, però del director

cap a baix no li vull ni contar i me pareix mal fet perquè crec

que els professionals periodistes necessiten i tenen dret a tenir

independència. Què vol dir que tots els càrrecs que han estat en

els mitjans de comunicació del Govern del pacte no són

professionals? No voldrà vostè comparar aquests nomenaments

amb allò que ha fet Televisió Espanyola a les Illes Balears, o el

director de TV3 quan ha arribat el Sr. Maragall no és un ex-

ministre socialista?

(Remor de veus)

Haurem d’admetre almanco que els periodistes, mentre no

es demostri el contrari, són persones independents. És que no

ha començat a funcionar, esperin a què comenci a funcionar i

els donin la possibilitat naturalment de què puguin demostrar

la seva independència. I en qualsevol cas, és igual, ens podrem

equivocar, però no tenc cap dubte de què aquesta televisió

autonòmica i la ràdio autonòmica que ha de substituir Som

Ràdio, però d’una forma legal, la televisió autonòmica serà un

instrument de cohesió per a tot el territori i per primera vegada

tendrem un instrument que serà nostre i de totes les illes...

(Rialles)

I vull fer una puntualització important perquè ha sortit algun

debat en el tema de les freqüències que m’estranya que no hagi

sortit aquí. Mirin, no tenim cap voluntat, per això hem firmat

acords amb la Generalitat de Catalunya, els firmarem amb la

Generalitat de València, de deixar que no tenguem una oferta

plural de televisions d’altres comunitats autònomes en aquesta

comunitat, però primer la nostra per l’amor de Déu! Haurem de

donar prioritat a la televisió autonòmica de les Illes Balears

davant les altres televisions autonòmiques, o no? Per tant,

insistesc crec que serà un gran instrument.

No estic xerrant d’exempció del català, estic xerrant

d’aprendre, llegir i escriure que és distint. Estic xerrant d’una

elecció, d’un dret a més contemplat a la pròpia Llei de

Normalització Lingüística, un dret del pare de poder decidir el

pare i la mare amb quina llengua vol que el seu filla aprengui

a llegir i a escriure. No estic xerrant de l’aprenentatge del

català. I per molt que els pesi la lliure elecció de centre perquè

és una cosa que no sé per què cou tant, la lliure elecció de

centre és un compromís que farem en aquesta legislatura i en el

primer any ha tengut un resultat molt favorable, hem

incrementat en 7 punts la gent que podia tenir el centre que

volia i continuarem d’aquesta manera. Per tant, no veig quin és

el problema.

I aquesta obsessió de què estam lligats a Catalunya, li ho

intentaré explicar amb el tema de finançament una altra vegada

per si no he estat capaç d’explicar-ho. Aquesta és una

negociació multilateral, no pot ser una negociació bilateral.

Avui qui ha encetat a Espanya aquest procés és Catalunya,

d’una forma legítima, però és qui ha encetat aquest procés.

Catalunya té sobretot, a més dels lligams culturals i històrics

indubtables que tenim, té una coincidència en la creació de

riquesa i la solidaritat amb la resta d’Espanya i està clar que en

aquest procés de reconstrucció de tot l’Estat a nosaltres ens

condicionarà molt el que passi amb Catalunya perquè, insistesc,

és un pastís de tots. Si Catalunya se’n du un bocí, és allò de les

carreteres que avui li deia a la portaveu del Grup Socialista. Si

el Partit Socialista ens ha llevat 40 milions d’euros de

carreteres ja és un pecat, però a damunt que sigui per donar-los
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100 milions d’euros a Catalunya, clar això és el que no es pot

fer. Per tant, que facin el que vulguin amb Catalunya, el que

vulguin, però tenim dret que ens respectin i que res d’allò que

faci Catalunya, evidentment, a nosaltres ens pugui situar en una

situació de desavantatge. Evidentment tenim aquest dret del

respecte.

Mirin, el nou Son Dureta és un dels més importants

projectes d’aquesta legislatura en matèria de sanitat. Nosaltres

en sanitat hem apostat per una política clara, de la que

pràcticament no s’ha xerrat en aquest debat, deu interessar poc,

de reduir les llistes d’espera i aquí fa un any i mig hi havia

cents de persones que esperaven més de sis mesos per a una

operació quirúrgica i que avui no espera cap...

(Rialles)

I això és un fet real. 

(Aldarull a la sala)

Aquí hi ha un problema de construcció d’hospitals i de

centres sanitaris que nosaltres afrontam. 

(Continua l’aldarull a la sala)

Afrontam amb la construcció de l’Hospital de Menorca...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor si són tan amables.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

L’Hospital de Formentera, el d’Inca i naturalment del nou

Hospital de Son Dureta. I aquest nou Hospital de Son Dureta

té una raó fonamental per ser un nou hospital i és la petició

unànime o pràcticament unànime dels professionals del sector

que demanden d’un nou Hospital de Son Dureta.

(Aplaudiments)

Les obres de reforma durarien 10 anys, podrien comportar

riscs d’infecció i conseqüències indesitjables a l’assistència

assistencial dels malalts, molèsties per a més de 35.000

persones que cada any estan ingressades...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

I més de mig milió de ciutadans que acudeixen a les

consultes i professionals que allà fan feina. Insistesc, és una

demanda de més de mil metges de l’hospital que demanen

aquesta construcció d’aquest nou Hospital de Son Dureta i es

farà, sense cap dubte, de la forma més respectuosa possible,

sense voluntat de fer res mal fet, amb la màxima preservació,

però naturalment amb el compromís de què Palma, de què

Mallorca i de què les Illes Balears tenguin aquesta

importantíssima inversió, aquest nou hospital i que serà

l’hospital de referència.

En algun moment em deman si la transferència de

competències de sanitat l’hem negociada nosaltres, o l’hem

aprovada nosaltres...

(Remor de veus)

Perquè la negociació de la transferència de sanitat, a més de

què crec que és una qüestió que avui ja no comporta res, és li

vull recordar el gran èxit del Govern del pacte, del conseller

d’Hisenda amb un acord unànime dient que havia aconseguit

26.000 milions de pessetes més i venint aquí dient que aquest

era el millor dels acords possibles...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

O sigui, vostès em volen dir que vostès varen firmar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Vostès varen firmar una transferència de competència i

varen venir aquí i varen fer la roda de premsa i varen dir que

havia estat el millor acord de tots i que la seva intervenció

havia estat fonamental i ara la Sra. Armengol em diu que

resulta que la base estava malament. Escolti i per què firma idò

si la base estava malament?

(Aldarull a la sala)

Com negocia vostè? No havia aconseguit el Sr. Mesquida

26.000 milions de pessetes més per a la sanitat i per al sistema

de finançament anuals que no esperaven? No havia dit el Sr.

Mesquida que havia estat una part important d’aquest acord? O

m’ho invent jo?

(S'escolten veus que diuen “sí”)

No he viscut aquí aquesta roda de premsa, qui ha firmat?

Per què firmen l’acord amb el Ministeri d’Hisenda i amb totes

les comunitats si no hi estan d’acord?

EL SR. PRESIDENT:
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Per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Però, tant se val, insistesc avui tenim criteris objectius per

poder reivindicar que hi ha hagut un increment de població a

les Illes Balears que fa revisar aquest finançament i tant de bo

que ens posem d’acord i que siguem capaços de posar-nos

d’acord.

I una qüestió que també li agrairia Sra. Portaveu del Partit

Socialista, miri amb tot el respecte, del discurs que li han

preparat a la segona intervenció...

(Remor de veus)

No, no perdoni que vostè ha fet, perdoni. El discurs que

vostè ha llegit, volia dir, el discurs que vostè ha llegit a la seva

segona intervenció el tarannà ja no és el mateix. Miri, jo vaig

dir Sra. Armengol en el debat de l’estat de l’autonomia fa un

any aquí, vostè me guardarà de mentir, ho vaig dir aquí, guanyi

qui guanyi a Madrid, en aquell moment a més tothom deia que

guanyaria el Partit Popular, nosaltres els primers, n’estàvem

ben segurs. Jo vaig dir fa un any aquí guanyi qui guanyi a les

eleccions del 14 de març a Madrid la reivindicació del Govern

de les Illes Balears davant el partit que sigui serà la més

important, ha de ser sense cap dubte el finançament de la

sanitat i l’educació. Això ho he dit, no he enganat a ningú,

vostè no pot sortir a dir que ara m’invent aquesta reivindicació

perquè ho he dit, està gravat, està en el Diari de Sessions.

Jo no he dit mai que el Règim Especial de les Illes Balears

no s’hagi de complir i aquí mateix algú de vostès amb mi que

el Règim Especial de les Illes Balears ha tengut coses positives,

vostè diu que el descompte no. El Règim Especial de les Illes

Balears va pujar el descompte aeri en aquesta comunitat, del 25

al 33% i del 10 % al 33% en els vols interinsulars. El Règim

Especial de les Illes Balears...

(Aplaudiments)

No, no ho dic simplement i amb tot el respecte del món...

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

...perquè m’agradaria...

(Continua l’aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor si són tan amables.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Tergiversar les meves paraules. És cert en canvi i té raó la

portaveu del Partit Socialista quan diu que nosaltres no

defensàvem la reforma de l’Estatut, és cert. Miri, duim massa

temps ja per haver d’amagar mostres que no són certes de

incoherència, ens hem negat a la reforma de l’Estatut, ho vàrem

dir a qui ens va voler escoltar, ho vàrem votar en aquest

Parlament té raó perquè crèiem que no existia una demanda

social, com crec que tampoc ara existeix a les Illes Balears. Jo

surt en el carrer, en el carrer que vostès em diuen que la gent

diu totes aquestes coses, jo surt al mateix carrer que vostès i a

mi, què vol que li digui? Per l’Estatut d’Autonomia, bé i no li

vull ni contar per la reforma del Senat, ma mare no sap ni què

és la reforma del Senat, però bé és igual.

No existia una demanda social, hi havia coses més

prioritàries, crèiem nosaltres, però vàrem perdre les eleccions

i com que hem perdut les eleccions hi ha un nou Govern a

Espanya, que són vostès, i el nou Govern d’Espanya que són

vostès decideixen obrir un procés de reforma dels estatuts

d’autonomia i un procés de reforma de la Constitució. Bé,

estam aquí, podem canviar ja, m’autoritza a canviar? Esper que

m’autoritzi perquè he de ser coherent, si s’ha obert a Espanya

i jo som President d’aquesta comunitat i som el President de

tots, com vostè diu, serà lògic que defensi els interessos dels

ciutadans de les Illes Balears i si s’obri un procés de reformes

d’estatuts a Espanya, naturalment que les Illes Balears no volen

quedar-se darrera i evidentment defensar els seus interessos i

els seus drets. I és més, en aquesta reforma d’Estatut li

plantejam una oferta de mà estesa, de diàleg perquè puguem

establir un acord, Partit Socialista i Partit Popular i naturalment

tots els altres grups, però amb aquesta garantia de què vostès es

comprometin que efectivament el que surti d’aquí s’aprovi a

Madrid, perquè són els que tenen la clau i són els que

comanden. I això nosaltres ho tenim molt clar.

I hem estat exactament igual en el tema del transport aeri.

Sra. Armengol, té raó, vostè té raó, nosaltres no hem estat

d’acord amb el 50% de descompte aeri, vostè té raó i hem dit

per què, ho hem explicat i ho hem defensat perquè vàrem tenir

l’experiència aquí del Règim Especial de les Illes Balears,

vàrem pujar al 33%, les companyies aèries varen començar a

pujar preus i resulta que mirin, el descompte no ens ha servit de

res perquè tanmateix al final pagam més. Això també ens

hauria de servir de lliçó tal vegada per una proposta en un

moment determinat, crec que va fer Unió Mallorquina, jo crec

que tal vegada s’ hauria d’estudiar i que era que es pagués una

quantitat fixa enlloc d’un descompte. Bé, això no és un tema

que haguem de tractar ara, s’ha d’estudiar. No hi estàvem

d’acord, té raó, no m’ho n’amagam. Per tant, no hem d’enganar

a ningú, no tenim cap necessitat. Ara vàrem defensar la

declaració de servei públic i vàrem defensar la declaració de

servei públic amb la península, naturalment amb les limitacions

establertes dins la legislació europea. Però sempre vàrem dir el

dia que vàrem venir aquí amb la declaració de servei públic

aprovada, dels vols interilles, vàrem dir sempre que això només

era una part del problema i que ara havíem d’arreglar el

problema de la comunicació amb la península i si no és en via

de declaració de servei públic que sigui amb una altra via. Però

vostès tenen el compromís de garantir en aquests moments als
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ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera sobretot que

tendran comunicacions amb la península a un preu assequible

i amb les freqüències necessàries.

I també estic d’acord amb vostè que seria una animalada

Mallorca en la declaració de servei públic. Un moment, ho hem

dit sempre, sempre i quan no xerrem de preus, clar. Si només

xerram de freqüències avui hi ha una oferta de l’illa de

Mallorca amb la península que no necessita cap declaració de

servei públic, on actua la lliure competència. Però clar jo tenc

un acord unànime de la mesa, crec que és unànime, de transport

de Menorca i del Consell de Menorca allà on es demana que

aquesta declaració de servei públic que prometia el Partit

Socialista tengui preus, preus. Per tant, si introduïm preus, és

a dir, si el Govern de l’Estat garanteix freqüències, però també

garanteix preus, naturalment hi ha d’entrar Mallorca perquè el

que no farem serà garantir els preus només a Menorca i Eivissa

i que Mallorca quedi discriminada i hagi de pagar un preu més

car. No enganam a ningú, vostè ho pot pintar com un exercici

d’incongruència, jo no el veig com cap exercici

d’incongruència.

I l’altre exercici d’incongruència, el Sr. Zapatero se’n va a

Menorca a estiuejar, cosa que el felicit una altra vegada més i

li ho agraesc perquè aquest senyor té bon gust i això li ho hem

d’aplaudir. Aquest senyor a un acte de partit a Menorca promet

que pujarà el descompte al 38%. Jo amb aquests ullets he llegit

a un periòdic d’aquests que em treu el Sr. Sampol, un diputat

socialista assegut aquí amb el compromís de què dia 1 de gener

el descompte seria del 50%. Bé, tal vegada era una mala

interpretació del periodista, és igual. En aquest context

nosaltres anam i feim una proposta carregada de bona voluntat,

d’avançar els doblers perquè aquest descompte pugui ser

efectiu a partir de dia 1 de gener. I vostès resulta que voten una

cosa en el Consell de Mallorca, una altra cosa als ajuntaments

i per més inri a Eivissa el Partit Socialista vota en contra perquè

posava “España” y volia que posés “Estado español”...

(Rialles)

Tremend. Escoltin, ens haurem de posar d’acord, podem

tenir una resposta o no podem tenir una resposta. Està d’acord

el Partit Socialista en què puguem avançar els doblers i que

enlloc d’aquest 38%, que avui és el 33 perquè en el pressupost

de l’Estat no hi figura i també li recordaré que el vicepresident

no tenia cap instrucció per pujar el descompte del 38%, però bé

això ho corregiran i me pareix molt bé, perfecte. Nosaltres

volem que sigui el 50%, no és incongruent el fet de fer aquesta

proposta i demanar-los a vostès que ens contestin sí o no, no els

demanam res més i resulta que abans de què la ministra de

Foment, que m’ha de cridar. És a dir, jo me’n vaig de la reunió

de Menorca amb el President Zapatero i em diu “la semana que

viene te llama la ministra de Fomento para pactar este tema”,

i vostè ara em diu que m’assegui amb la ministra de Foment.

(Remor de veus)

Escolti, a qui he de creure, al President del Govern

d’Espanya? A vostè? A qui vol que cregui? M’és igual. És a

dir, tenim tota la voluntat per entendre-nos. Miri, crec que

hauríem de posar una mica de seny en aquest sentit i sobretot

ser capaços de traduir amb fets reals, sense cap dubte, realment

els problemes i les necessitats dels ciutadans.

Exactament igual que crec que hem de corregit també, amb

l’ajuda de vostè, tot el que ha passat i que estam

extraordinàriament preocupats amb els pressuposts generals de

l’Estat. Jo tenc la paraula i el compromís, tan del President del

Govern d’Espanya com del Ministeri d’Administracions

Públiques de respectar els acords firmats,  i això esper que sigui

així, en tots els seus sentits. Ho dic perquè sent Ministeri de

Medi Ambient vaig firmar, vaig aprovar un conveni per fer la

falca verda a l’Ajuntament de Palma, tal vegada és un oblit,

però no hem vist l’anualitat. Vàrem comprometre la construcció

d’un centre d’interpretació de sa Torre d’En Pau de Cabrera,

desaparegut, no l’hem vist; ens vàrem comprometre, vostès, el

Sr. Zapatero també a Menorca, tots, que hi hauria un pla

d’habitatge especial per a les Illes Balears, l’esperam, encara

no l’hem vist, no el trobam. Insistesc, crec que el més important

és que vostès ens puguin ajudar conjuntament amb aquesta

oferta de colAlaboració que vostè em fa, a poder resoldre totes

aquestes qüestions sense necessitat de fer batalla política.

Insistesc, és un error fer batalla política d’aquestes qüestions.

I no m’ho podrà retreure, això, he estat extremadament

prudent, Sra. Armengol, ni en el discurs d’ahir ni en el discurs

d’avui crec que he estat extremadament prudent en quelcom

que hagués pogut fer molta més sang, però que no tenc cap

interès a fer sang, tenc interès que s’arreglin les coses, tenc

interès que arribin els doblers a les Illes Balears, venguin d’on

venguin, i vull que les medalles se les apuntin vostès, no tenc

cap problema. Les carreteres, les depuradores, les

dessalinitzadores, el que vostès vulguin.

Miri, vull comprometre’m a acceptar aquest oferiment del

compliment del règim especial de les Illes Balears, l’actual,

amb vostès. Perfecte, perfecte, que no ha anat tan bé com

hauria d’haver anat?, bé, vostès diuen que la culpa és nostra, el

que vostè vulgui, m’és igual, la culpa és nostra i vostès no

tenen cap culpa, m’és igual, l’important serà que puguem trobar

solucions, que ens puguem entendre i que vostès ens ajudin a

poder executar aquest règim especial i a poder compensar la

nostra insularitat. Però això no és independent de la resta. I ara

en parlaré.

Em diu també que ara no hi ha crisi, li repetesc el mateix

que li he dit abans, no estam en la situació que voldríem estar,

avui no lideram la creació de riquesa a Espanya, som

conscients d’aquesta situació, però ningú no pot dubtar,

tampoc, que la situació no és la que hi havia aquí l’any 2002,

ni vostès mateixos ens podem culpar d’això. I és evident que

s’ha produït un canvi de tendència, i és evident que aquest

canvi de tendència s’està traduint en fets reals i constants. I

nosaltres, jo personalment, naturalment, he criticat l’euroregió

quan l’euroregió ha estat un projecte de batalla política per

amagar un concepte amb una campanya electoral, en paraules

toves, que amagava una estructura política que creia que no

respectava els drets de la comunitat autònoma de les Illes

Balears i que tenia unes pretensions molt més perilloses. I estic

parlant, evidentment, del que significa el concepte de països

catalans i d’un concepte defensat per molts partits polítics, que

jo respect però que, evidentment, no compartesc en absolut.
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No li vull desvetllar, perquè tampoc tenc per què fer-ho,

l’acord a què arribam el president Maragall i jo quan ell

m’explica què és el que m’ofereix i què és el que, efectivament,

està oferint, que no té res a veure amb aquell projecte de països

catalans amagat dins una oferta programàtica amb el fragor

d’una campanya electoral. I, naturalment, amb aquest esperit

d’enteniment som el primer que davant aquesta situació

assumeix que aquesta colAlaboració pot ser bona i interessant

per als ciutadans de les Illes Balears. I a mi, què m’importa que

a un moment determinat aquest projecte tengués una altra

finalitat i que aquest projecte avui, a l’hora de governar, sigui

un projecte distint? M’és igual, si aquest projecte és bo per als

ciutadans de les Illes Balears i si ens pot interessar la nostra

colAlaboració en matèria de transports, en matèries

econòmiques, amb la comunitat de Catalunya i amb moltes

comunitats veïnes, amb les quals tenim molts d’interessos i que

el nostre sector productiu té molt d’interès que ens entenguem

amb Catalunya, si això és positiu, escolti, el menys important

és el que pinti jo, el més important és que puguem establir

aquest acord si és bo i és positiu per a tots.

Per què hem estat hem estat deslleials amb el conveni de

carreteres? Perdoni, Sra. Portaveu del Partit Socialista, però

s’equivoca absolutament, no ho coneix, això no s’ho ha après,

no ha tengut temps. No, és que diu coses que són animalades,

no, no, no és ver. Vostè m’ha dit que les anualitat 2004 i 2005

eren zero, per l’amor de Déu!, escolti, ho ha dit, vostè ho ha dit

aquí, que era zero, no, no. Miri, tenim un conveni firmat des de

l’any 98, l’annex d’inversions és un annex que estableix de

forma orientativa projectes i quantitats, i existeix una comissió

mixta que s’ha reunit que és el paper que el Sr. Quetglas no li

ha ensenyat, perquè no l’ho vol ensenyar, i la comissió mixta és

la que fa la redistribució de les anualitats del conveni. I aquesta

comissió mixta es reuneix i reassigna projectes, perquè així li

permet el conveni, i reassigna anualitat. Clar, a vostè només li

han passat el conveni inicial, però no li han passat la negociació

i la reunió de la comissió mixta on es reassignen aquestes

anualitat i es comprometen aquests projectes de llei.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Què vol dir, que tenim un conveni firmat l’any 98 on

aprovam quatre carreteres que vostè també diu que no estan

supervisades. Jo li he ensenyat, si la Sra. Barceló li ho diu. La

ronda sud de Ciutadella està supervisada, la Sra. Barceló li ho

diu, les ha supervisades el govern del Partit Popular, i el que

feim és comprometre aquestes anualitats a aquestes quatre

carreteres. I vostès, ara, el que fan, és cercar excuses de mal

pagador, perquè el que han fet és llevar-nos 40 milions d’euros

sense cap motiu.

(Aldarull a la sala)

Tenc totes les supervisions aquí i les hi puc facilitar,

naturalment, i vostè veurà, a més, que aquests quatre projectes

tenen l’encomana de gestió. Però és que vostè, parlant ja del

nou conveni, em diu que no hi ha encomana de gestió. Ara li

donaré el paper, tampoc no li ha passat el Sr. Quetglas, però la

ministra sí que el coneix, perquè hi ha una encomana de gestió

afegida al conveni original del segon conveni on ens

encomanen les altres carreteres.

(Remor de veus)

Clar, el problema és que ..., i en qualsevol cas, perquè la

gent ho entengui i perquè ho pugui entendre tothom. Nosaltres

teníem uns doblers de carreteres, quan vàrem arribar ens

quedaven dos anys, vàrem aprofitar aquests doblers d’aquests

dos anys per fer unes carreteres amb el govern del Partit

Popular: la ronda sud de Ciutadella, la variant de Llucmajor,

l’autopista de Llucmajor, etc. Tenim les anualitats

compromeses del 2004 i del 2005, i ara vostès, perquè diuen

que som deslleials, no ho entenc, ens lleven aquesta anualitat.

No veig aquesta deslleialtat.

Segon, tenim un conveni nou. El conveni nou comença a

partir de l’1 de gener de l’any 2006. I amb aquest conveni nou

tenim les encomanes de gestió, i l’únic que li demanam és que,

naturalment, ens deixin fer el mateix que fan les Illes Canàries

en compliment estricte del conveni. No li deman res més, les

Illes Canàries, i amb l’execució d’aquest projecte, naturalment,

el Govern està autoritzat per executar aquests projectes, amb

aquest conveni i amb la raó a la mà. I, en qualsevol cas, perquè

ningú no en tengui dubte, les carreteres es faran, es fan i es

faran, i tanmateix els acabaran pagant, tard o prest, vulguin o

no vulguin.

(Aplaudiments i aldarull)

Miri, i no em parli de supervisió, no em parli de supervisió

d’obres, ni de, com algú ha dit aquí, el desastre d’aturar sis

mesos el tren d’Inca a Manacor, cosa que no havia passat

enlloc. En el tren d’Inca a Manacor l’únic que va passar és que

vostès varen voler fer un acte electoralista, i varen inaugurar de

forma precipitada, improvisada i irresponsable una obra que no

estava acabada posant en perill la seguretat dels ciutadans.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

I ara poden anar a veure l’obra. Escolti, Sr. Sampol, que és

tan aficionat, els seus, “El GOB y tres grupos de defensa del

tren admiten que la linea Inca-Manacor es una chapuza”. Però

hi ha una cosa més greu, vostès, Sra. Armengol, ens planyen la

supervisió i ens acusen de deslleialtat en la supervisió amb el

conveni de carreteres. Aquest projecte del tren de Manacor té

dos modificats aprovats, dos. El primer, un que el Sr. Sampol

coneix molt bé, el Sr. Sampol deia que la ruta cicloturista feia

esses, el de Petra sí que és una essa, eh?

(Aldarull)

La variant, la variant nord de Petra, 5,3 milions d’euros.

L’informe de supervisió d’aquest modificat és desfavorable, és

cert que el Sr. Quetglas va destituir qui havia fet l’informe

desfavorable, això també és així.

(Rialles)

I en data 28 de juny del 2002. I el mateix 28 de juny del

2002, el Consell de Govern aprova aquest modificat del tren de

Sóller, sense d’informe de supervisió, amb l’informe

desfavorable de supervisió. I vostè m’acusa a mi de deslleialtat

amb la supervisió de les carreteres, que sí que és competència

meva, que és competència nostra perquè tenc l’encomana de
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gestió, exactament com té Canàries i exactament com fa

Canàries. Perquè a les Illes Canàries, l’Estat no els ha

supervisat mai cap obra de la qual tenguin encomana de gestió

en carreteres. I l’únic que li deman és que facin el mateix amb

nosaltres.

(Alguns aplaudiments)

Però hi ha un segon modificat en aquest tren de Manacor,

de 400 milions de pessetes, si no m’equivoc. Aquest informe ja

es fa en època electoral, s’envia a supervisió el 6 de maig, dia

10 de maig, crec que la campanya electoral començava dia 12

de maig, dia 10 de maig fan l’acte de recepció de l’obra del tren

d’Inca a Manacor, dia 10 de maig fan l’acte de recepció. Dia 12

de maig, gran inauguració, por todo lo alto, del tren d’Inca a

Manacor. I la supervisió s’aprova dia 14, quatre dies després de

fer l’acte de recepció i dos dies després que s’hagi inaugurat el

tren. I vostè em parla de les carreteres?

(Aplaudiments)

No, hi ha més. Dia 16 de maig, evidentment, quatre dies

després, aproven el modificat, paguen el modificat de 400

milions, que no dubt que el paguen, el paguen, però sí dubt del

sistema, és a dir, la ley del embudo, o sigui, nosaltres mostram

deslleialtat complint el que és l’acord que tenim signat del

Govern, executant les carreteres perquè hem aconseguit uns

doblers de Madrid, per no perdre’ls, i vostè diuen que la

supervisió és el bàsic de qualsevol projecte. Jo li dic que tots

els nostres projectes de carreteres estan supervisats per la

conselleria i amb informe favorable per la conselleria i per la

comunitat autònoma, exactament el mateix que passa a les Illes

Canàries. Vostès, amb el tren d’Inca a Manacor, la supervisió

se la varen passar per allà on no li vull dir, per intentar ser fi.

(Aplaudiments i aldarull)

Miri, insistesc en el pla de transport, que vostès diuen que

hem tret un pla de transport que no té doblers, i resulta que hem

fet, enguany, l’esforç financer més important, amb un

pressupost a SFM de 74 milions d’euros, això no són doblers.

Resulta que l’obra més important d’aquest pla de transport, que

és aquesta estació intermodal soterrada, que són quasi 12.000

milions de pessetes, la finançarem nosaltres, ja l’estam licitant

i executant. I vostès diuen que no tenim doblers. Insistesc,

vostès varen anunciar que farien inversions en el tren si vostès

governaven, perquè per a vostès era prioritari. I vostè torna a

dir, per desconeixement, no per mala voluntat, una falsedat,

perquè aquesta senyora li va presentar, efectivament era al

final, perquè ja no teníem temps, i teníem un compromís que

també se’ls havia ofert a vostès, el que passa és que amb

determinades condicions, de rebre una compensació en matèria

de transport ferroviari a les ILles Balears per compensar les

inversions multimilionàries que es feien a l’AVE a tota

Espanya. I aquest oferiment, en primer lloc, és una proposta

feta de la qual hi ha constància, per la conselleria corresponent,

evidentment en el termini que hem pogut tenir, però a més

d’aquesta petició li puc garantir que aquest és un oferiment que

amb les condicions que es va fer en aquell moment, es va fer

també públic al govern del pacte, però és igual. Ho dic perquè

no crec que sigui una incongruència, però que tampoc no tengui

cap altra importància. Nosaltres estam disposats a posar doblers

per al transport ferroviari, amb una diferència amb vostès, que

volem que el transport ferroviari sigui un transport que

funcioni, que doni qualitat, que sigui convincent i que sigui

alternatiu de la carretera, perquè, si no, el que feim és anar

enrera, tornar enrera, i per això feim un pla i afrontam el pla

prioritzant el que creim que han de ser les primeres inversions.

I jo l’únic que he dit aquí avui horabaixa i que ho torna

reiterar amb tota la bona voluntat del món, és que si vostès,

efectivament, ha fet aquest oferiment, aquest compromís

electoral, que si governaven finançarien inversions ferroviàries

a l’illa de Mallorca, jo li dic, miri, de tot aquest pla que em

presentat, triïn, triïn la línia que volen pagar, triïn el que

vulguin fer. I, evidentment, exactament igual que el que hem fet

en carreteres, si aconseguim doblers de l’estat podrem assumir

aquestes noves línies a més del que ja finançam amb els nostres

doblers.

Tema de Raixa. Tempteig i retracte de Raixa. Per l’amor de

Déu! Qui va fer el tempteig i retracte de Raixa va ser el consell

insular perquè tenia les competències perquè era un bé d’interès

cultural, i amb una qüestió addicional, en aquest tempteig i

retracte crec que la Sra. Armengol va votar a favor.

(Remor de veus)

Miri, estic disposat a assumir el cost polític que vostè

vulgui en termes de debat parlamentari si aconseguim d’ara en

endavant trobar solucions i, sobretot, beneficis per als ciutadans

de les Illes Balears. Per què ho dic? Vostè m’ha dit que la culpa

és d’un govern del PP, no del PSOE, m’és igual, a mi m’és

igual qui tengui la culpa, el que interessa als ciutadans és que

avui tenim un règim especial de les Illes Balears, que hagi

aconseguit coses més o menys importants, però que sí que té

una càrrega de discreccionalitat del govern de torn, que és molt

important. I l’únic que li dic és que aprenguem aquesta lliçó,

m’és igual qui tengui la culpa i, si vol, la tenc jo, no hi ha cap

problema, però que puguem aprendre aquesta lliçó i que, d’ara

en endavant, facem una normativa que no estigui a mercè del

que pugui passar amb els canvis de color polític i tenguem unes

compensacions garantides de la nostra insularitat.

I amb dues qüestions finals, acab.

Miri, afortunadament, crec que el debat de la reforma de

l’Estatut tendrà i podrem accedir a tot aquest plantejament

processal que vostè planteja, no hi tenim cap inconvenient.

Vostè diu que nosaltres hem rebutjat fer una ponència,

nosaltres hem pres l’acord parlamentari de fer aquesta

ponència, és igual. Li respect, li accept fer aquesta ponència i

li respect i li accept que el text d’aquesta reforma de l’estatut el

faci el Parlament, per tant vostè no es preocupi, però,

evidentment haurà de permetre, perquè el procés l’hem copiat

de Catalunya, però és igual, si no li agrada intentarem canviar-

lo, però volem que hi hagi un debat social sobre aquesta

qüestió.

Evidentment, no podem defugir el plantejament de

l’elaboració d’un nou règim especial de les Illes Balears i del

debat que jo he plantejat aquí, perquè aquesta és una batalla

que donarem i aquesta és una iniciativa, naturalment, del

Govern, però que vull que sigui compartida per vostès i
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naturalment per tots els sectors socials i econòmics. Tenim una

oportunitat que no volem desaprofitar, i no qüestionam l’actual

compliment del règim especial de les Illes Balears, volem

aprofitar aquesta oportunitat per, amb el màxim consens

possible que es planteja amb una nova constitució europea,

poder fer un plantejament que, d’una vegada per totes, pugui

realment corregir els nostres problemes d’insularitat. I aquests

problemes d’insularitat només es resoldran si nosaltres som

capaços, amb un text de llei que puguem aprovar dins aquest

nou marc jurídic que se’ns obre, que pugui resoldre els

problemes d’aquests ciutadans del carrer, d’aquests a qui vostès

fan referència i que són els que a nosaltres ens preocupen.

Avui, els nostres sabaters o els nostres industrials tenen un

problema de transport, els ho hem d’arreglar, tenim aquesta

necessitat i aquest deure. I avui tenim l’oportunitat de fer una

passa més i de tenir un govern que és capaç de dur la iniciativa

i de plantejar iniciatives que donin resposta als ciutadans de les

Illes Balears. Això són respostes als ciutadans de les Illes

Balears i no flors i violes. Resposta per poder intentar

solucionar els seus problemes i, efectivament, aconseguir

mesures fiscals que garanteixin una reserva d’inversions de les

ILles Balears perquè les nostres empreses, la nostra activitat

econòmica pugui reinvertir els excedents empresarials amb

aquelles qüestions que ajudin per modificar, per millorar el

model turístic cap a aquest model d’excelAlència, la garantia de

supervivència de les nostres empreses industrials, dels nostres

pagesos i de les inversions en sectors estratègics com són

l’aeronàutica i les noves tecnologies.

(Alguns aplaudiments)

I, per tant, no és una amenaça, però aquesta és la nostra

iniciativa. La intentarem fer amb el màxim consens possible,

però aquesta batalla la donarem, aquesta batalla la donarem

perquè creim que tenim una oportunitat que no podem

desaprofitar, cercarem la màxima colAlaboració possible, sense

cap dubte. Estic segur que de molts de vostès la tendrem, però

volem donar aquesta batalla, aquesta lluita per la insularitat i

que, a més, també, sense cap dubte, aquesta lluita per la

insularitat quedi reflectida, com toca, com cal, dins, també, de

la reforma de l’Estatut d’Autonomia.

I acab amb dues qüestions. Primera, no som sospitós, avui,

afortunadament, de tenir problemes amb el meu partit a

Madrid, no es preocupi, tenc els anys, probablement, que ahir

vaig fer anys, els anys i l’experiència en política per saber que

no he de respondre a estratègies que no siguin les dels

interessos de les Illes Balears. No es preocupi en aquest sentit.

A mi, en canvi, em preocupa l’altre tema. I amb això vull

acabar.

Em preocupa més la resta. I què és la resta? A mi el que em

preocupa és que amb aquest escenari polític nou que tenim, on

hi ha un govern del Partit Socialista a Madrid, i aquí, a les Illes

Balears, del PP, no tenguem un Partit Socialista a les Illes

Balears capaç d’influir en les decisions que es prenen a Madrid.

Això em preocuparia més. Miri, perquè jo he estat a l’altre

costat de la barrera, i jo era ministre, eh?, ho he viscut des del

Consell de Ministres, el més preocupant, el pitjor que ens

podria passar als ciutadans de les Illes Balears és que no

tenguéssim un Partit Socialista de les Illes Balears fort, capaç

d’influir en el Govern d’Espanya, capaç de garantir que no

s’oblidaran de nosaltres, com en el descompte aeri, que no ens

faran de menys, que no s’oblidaran de les nostres inversions,

vendran aquí, passaran l’estiu i després se n’aniran i si te he

visto no me acuerdo. Això seria el pitjor que ens podria passar.

Per tant, jo faig messions, també, perquè vostè sigui capaç de

defensar els interessos de les Illes Balears i, sobretot, que

l’escoltin en el Govern d’Espanya, perquè això serà bo per a

tots, i això és molt més important que això que diu vostè de

l’oposició, del Sr. Rajoy i del que jo pugui fer amb el Sr.

Rajoy, si, tanmateix quan estàs a l’oposició, estàs a l’oposició,

això no fa brou, com deim en mallorquí, el que fa brou, en

mallorquí, és que vostè no torni permetre que s’oblidin de

nosaltres, que s’oblidin de les nostres inversions i que facin un

pressupost de l’Estat que baixi un 21% les inversions de l’any

passat.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Joan Huguet, en representació del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

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

segur que no podré complir una petició feta per un company de

govern perquè vull que quedi el que he de dir en el Diari de

Sessions, i per tant, malgrat l’hora i malgrat que la intervenció

del portaveu del grup parlamentari que dóna suport al Govern

desperta, quan més no, poc interès tant per part de l’oposició

com per part dels mitjans de comunicació, cosa lògica i

habitual, no deixa de ser un fet que nosaltres tenim qualque

cosa a dir, i no deixa de ser un fet que el que es diu aquí queda

registrat i queda en el Diari de Sessions.

Per tant vagi per endavant que aquesta intervenció ha

procurat ser una reflexió en veu alta, ha procurat ser una

reflexió. I vull començar dient que hi ha moments en la vida

d’una persona i d’una comunitat que fa falta desconnectar de

les preocupacions diàries per pensar, recapacitar, marcar

objectius i treure conclusions. És el que hem intentat fer avui.

Es tracta d’aportar un aire fresc i sa en un ambient

excessivament enrarit i contaminat pel renou de la batalla

dialèctica. És un tall en el temps per pensar si anam bé o

malament. En tenim un bon exemple: en Ramon Llull; igual

que ell tots necessitam moltes vegades anar al Puig de Randa

per tal que, com diu la Vida Coetània, tenir “los ulls vers lo

cel” perquè li vengui certa ilAlustració divinal donant-li “orde

a forma de fer los dits llibres contra els errors dels infels”. Els

“infels” no és l’oposició, sols l’escrit que feia el Sr. Ramon

Llull. Aquest retir no era una fuita de la realitat diària, tot al

contrari: en baixar de Randa va començar dues de les seves

obres mestres: L’art major i L’art general. Tornaria molt prest

a Randa per carregar les piles, com es diu ara, i aquesta seria

una constant en la seva vida: a qualsevol racó del món sempre

trobava un lloc de reflexió que li donava ànim renovats per
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tornar a la vida diària ple de força i coratge per dur endavant la

seva tasca que Déu Nostre Senyor li havia encomanat. 

Amb aquesta reflexió sobre la marxa de la nostra comunitat

reivindicam, i per açò estic aquí, el dret i l’obligació a pensar,

a recapacitar, molt enfora de les lluites diàries i de les

preocupacions més immediates. I complim amb una obligació

política, que és donar comptes continuats als ciutadans del que

feim, per què ho feim així i no d’una altra manera, per què feim

açò i no una altra cosa, i per explicar el pla de prioritats. S’ha

de donar compte de per què s’ha triat una actuació per davant

de l’altra, ja que els doblers sempre són més limitats que les

necessitats. Perquè què significa governar? Governar és

decidir, és actuar, és triar entre diferents possibilitats en funció

de la demanda majoritària de la població, és prendre decisions,

no és estar instalAlats en el dubte metòdic permanent; governar

és triar en un camp d’actuacions quan hi ha interessos

contraposats. Aquesta és una realitat diària, però sempre ha de

prevaler el bé comú sobre els interessos particulars. Un debat

com aquest serveix perquè els ciutadans se n’adonin que, a més

de la batalla diària lògica, els polítics serveixen per cercar

solucions de futur i per donar resposta a les demandes que

tenen plantejades.

President, en nom del grup parlamentari i crec que en nom

de la societat de les Illes Balears, us he de donar les gràcies. En

primer lloc pel contingut i pel to del vostre discurs en aquest

debat sobre l’estat de la comunitat autònoma. Heu introduït un

element importantíssim en aquest debat, com ja sol ser norma

habitual a les vostres intervencions, i és donar l’orientació

política de futur. Passar balanç dels fets realitzats és fàcil, és

fàcil, bastaria anar a les hemeroteques, i aquesta és la diferència

entre el seu discurs i altres que hem escoltat en aquesta mateixa

sala. El vostre discurs ha estat un discurs d’orientació, altres

n’hi ha hagut que han estat de desorientació, perquè com que

no estava garantida la seva governabilitat a causa de la

multiplicitat de visions es tractava de despistar, de fer jocs de

paraules i de vendre la moto. I a posta d’açò de vendre la moto,

jo els recomanaria que llegissin el fullet Cómo nos venden la

moto d’en Noam Chomsky. N’hi haurà molts o moltes -veig

que no hi és- que si sentirien ben retratats o retratades. És la

política del talante, però el talante pot ser bo o dolent, enfront

del tarannà, que és una definició en positiu de l’actitud que

mantenen les persones i de la tendència positiva de les seves

actuacions. 

Bé, idò, feta aquesta introducció entrarem en olivetes, anem

per feina, que és el que vostè sempre ens diu. Heu plantejat

algunes qüestions sobre les quals giren les inquietuds dels

ciutadans. Jo intentaré sintetitzar, resumir i aclarir certs

aspectes, i vull començar precisament pel que ha estat

l’aportació més nova del seu discurs -i nosaltres deim: “la qual

cosa no vol dir que sigui la més important” perquè per a

nosaltres tot el contingut de la seva exposició és igualment

important. A ningú no se li escapa o no se li hauria d’escapar,

a tots els que seiem aquí, que la nova Constitució Europea

marcarà un abans i un després una volta sigui ratificada pels

estats membres de la Unió Europea i, per tant, també per

Espanya. Si açò és així, que ho és, la transcendència històrica

per a les nostres illes és que el text de la nova constitució, en el

seu article tercer.116, fa una referència explícita, explícita, a la

insularitat quan parla concretament que, i llegesc textualment:

“S’haurà de prestar una atenció particular a les zones rurals, a

les zones on es realitzi una transició industrial i a les regions

que pateixen desavantatges naturals o demogràfics greus o

permanents, com és el cas de les regions més septentrionals

amb una densitat de població més febles, com també les

regions insulars”. Més clar, aigua. Vet aquí que el terme regió

insular està posat en general, sense excepcions, sense

distincions; es reconeix el fet insular a la Constitució Europea.

Per açò, Sr. President, és bo que vostè agafi la bandera de

la possibilitat que li brinda el nou text europeu per tal que en

aquest moment sensat i de bell nou el debat al voltant de la

nova llei de Règim Especial dins el marc europeu per a les Illes

Balears. Si tenim el reconeixement jurídic del fet insular a la

Constitució Europea, a la Constitució Espanyola, i en el nostre

Estatut, com no pot ser d’una altra manera, haurem aconseguit

el que fa 20 anys enrere tots, començant almenys per la meva

humil persona, haguérem dit que seria una utopia.

Sr. President, vostè demostra amb un clar i just criteri de la

responsabilitat, que un bon governant és aquell que no sols es

dedica a acontentar expectatives immediates dels ciutadans,

sinó més bé aquell que és capaç d’assolir per a una colAlectivitat

tot un projecte de futur. I ho ha demostrat amb aquesta

iniciativa nova, de la qual es parlarà i molt, també ens ho ha dit,

que no era una amenaça, i ja ho sabem, se’n parlarà i molt. Es

tracta que es reconegui el fet insular amb totes les seves

conseqüències, i açò no és un caprici dels governants de torn,

sinó que és un fet diferencial i que, com a tal, necessita un

tractament diferent per cercar solucions al voltant de l’aïllament

del món continental per poder participar en igualtat de

condicions amb els avantatges de les comunicacions, amb la

disponibilitat de recursos energètics, amb l’abaratiment del

transport de mercaderies, amb la competitivitat de les nostres

empreses i dels productes agrícoles i industrials, amb la lluita

contra l’increment en els productes de consum quan arriben

aquí i un llarg etcètera. És bona aquesta iniciativa i l’aplaudim.

En segon lloc, heu fet d’altaveu del que demanen els

ciutadans sobre la prestació de serveis i cost en matèria

d’educació i sanitat. Allò important és saber d’on venim, quina

era la situació anterior, cap a on anam, quins són els objectius

que aquest govern s’ha marcat. Venim d’unes transferències en

matèria d’educació i de sanitat que -i ho volem dir ben clar-

que referides a l’any en què es varen fer, que referides a l’any

que es varen fer, que ningú malinterpreti, es varen donar per

vàlides i per bones per la quasi totalitat dels grups. Fins i tot es

va donar per bo el reconeixement en sanitat -ja puntualitzam un

poc més-, on hi havia un complement de més de 30.000 milions

de les antigues pessetes, perquè la primera valoració, no ho

oblidem, eren 80.000 milions de pessetes, i es va passar a una

aportació de 110.000 milions de pessetes, no per a un any, sinó

d’una manera continuada. Per tant, referit a aquell temps, tots

l’haguérem volgut millorar, però el vàrem donar quasi

majoritàriament per bo.

Què ha passat al llarg de tot aquest procés? Per què s’ha

desequilibrat la situació? Per què fa falta ara incrementar el

finançament? Per un fet evident que està a la vista de tothom:

l’increment demogràfic, simplement vull dir açò, però un

increment demogràfic doble: d’una banda l’augment que es

produeix dia rere dia amb la incorporació de noves onades de
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gent; hi ha hagut un increment de població que no era

inicialment previsible, és l’immigració provinent de diferents

països africans, de tota Amèrica Llatina, d’Europa, tant

l’Europa comunitària com la no comunitària. Però a més a més

la primera immigració ha començat a tenir fills en els nostres

hospitals, han demanat atenció sanitària continuada i

s’incorporen ara a les aules de les escoles, no faltaria més. Es

produeix així, com a conclusió final, una demanda de noves

prestacions sanitàries i farmacèutiques en totes les edats de la

piràmide de població, i aquest fet realment el que fa és

desequilibrar pressupost. A més a més els turistes, que

augmenten cada any i demanen més serveis sanitaris i que

consumeixen medicaments a preu més econòmic que en el seu

propi país d’origen. 

Aquest desequilibri provoca una pròpia crisi en el nostre

sistema de finançament. Els serveis queden desbordats en

alguns moments. La demanda supera totes les previsions, i el

cost en la prestació dels serveis es dispara d’una forma

alarmant. Per açò el Parlament ha creat aquesta comissió

oberta, per la qual estan passant els responsables polítics, els

consellers en aquesta matèria i les forces socials i econòmiques

per valorar el cost d’aquest dèficit que ofega greument les

finances de la nostra comunitat. Per tot açò és bo que es faci

aquest debat, perquè si el Quixot va néixer entre nosaltres

concretament en un lugar de la Mancha, no hem de ser tan

beneits ni tan quixots per atendre gratis total les necessitats de

totes les persones que aquí vénen, quan l’obligació de la

prestació d’aquests serveis correspon a l’Estat en el seu

conjunt. El fet de ser solidaris amb els visitants no ha de ser un

càstig contra el nostre sistema de finançament que pugui afectar

greument capítols necessaris d’atenció social a la totalitat de la

població, així com la inversió necessària per a la construcció

d’infraestructures que demanen els ciutadans.

Deixat aquest punt clar, anem al tercer bloc. En tercer lloc

em vull referir a l’Estatut d’Autonomia i a la seva possible

actualització-reforma. La veritat és que no ens hem de

manifestar sobre el contingut de la reforma, però sí sobre la

seva oportunitat. Perquè quedi clar en seu parlamentària, la

posició del Grup Parlamentari Popular i del govern al qual

dóna suport és la de mantenir el mateix discurs, un discurs

coherent. Sempre hem dit el mateix: la reforma constitucional

i la reforma de l’Estatut necessiten un doble consens entre els

grans partits i entre les comunitats autònomes i l’Estat. Aquest

és el camí adequat, que hem defensat i continuam defensant,

però açò no pot implicar que siguem incauts, braç damunt braç,

quan la institució que ha de liderar i té la responsabilitat de dur

endavant aquest procés, que no és altra que el Govern de

l’Estat, no ho fa. 

Per açò nosaltres ens comprometem a obrir un debat social

i a cercar el màxim consens possible, i que el nostre procés

s’emmarqui dins la Constitució al principi de l’article 2, on es

preveu clarament la solidaritat interregional. Es tracta del

concepte de solidaritat contemplat a la Constitució, una

solidaritat per elevació, per igualar a l’alça, no per empobrir a

la baixa, no per viure eternament de les subvencions i de la

caritat pública. Volem una solidaritat que creï riquesa, no una

solidaritat que serveixi per fomentar ni la vagància ni la

deixadesa ni la manca d’iniciatives. La solidaritat, repetesc i

afirm, la solidaritat només es farà efectiva si va encaminada a

fer real el principi de la igualtat i, com diu la doctrina del

mateix Tribunal Constitucional, quan el dret a la igualtat, sigui

personal o sigui colAlectiu, topa frontalment amb el dret a

l’autonomia de les nacionalitats o de les regions, ha de prevaler

sempre el principi de la igualtat. Nosaltres volem ser iguals en

drets i en deures. És per açò, Sr. President, que no podem

transigir en el foment de les desigualtats dels espanyols en

funció del territori on habitin.

Perquè no quedi cap dubte nosaltres defensam la

indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i

indivisible de tots els espanyols, el dret a l’autonomia de les

nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat de

totes elles, article 2 de la Constitució, Sr. Sampol, no és l’antic

règim. Em va dir que semblava una altra cosa, açò. Només així

es podrà respectar una Espanya plural on deixin d’existir

ciutadans de segona i ciutadans de primera. Altres, Sr.

President, i no nosaltres, hauran de dir quin és el model que

volen: una Espanya asimètrica?, una Espanya confederal?, un

estat lliure associat?, un estat d’estats?, un estat de nacions?,

unes nacions sense estat?, i hauran d’explicar si volen anar cap

a un procés refundacional de la nació espanyola, i quin és i com

es menja aquest model refundacional que també ha sortit aquí

o a altres indrets, i quina és l’Espanya que pretenen inventar-se.

Nosaltres no tenim cap problema amb l’Espanya constitucional,

tenim una visió clara del que és Espanya, sense dubtes, sense

vacilAlacions, sense qüestionar l’actual model.

I si qualcú no ho ha entès bé li recordaré que el nostre

model no és altre que el model que defineix la Constitució, i

m’ha alegrat intuir que en les expressions de la nova i avui

estrenada portaveu en aquest debat del Grup Parlamentari

Socialista també sembla ser que el seu model és el de la

Constitució.

Per tant, sobre les reformes hem de ser clars: demanam les

reformes per millorar, per ser més solidaris, per acabar d’una

vegada amb la provisionalitat que suposa un estat o una

comunitat en situació de contínua obra. Fa falta acabar l’edifici,

fa falta concretar definitivament el model, primer perquè quedi

articulat definitivament l’estat de les autonomies després d’una

pràctica i una experiència de 25 anys i, segon, per evitar que

alguns aprofitin la provisionalitat per intentar anar molt més

enfora i reclamar fer parts i quarts. Crec que queda clar el

posicionament, Sr. President, plenament coincident amb el del

Govern, com no pot ser d’una altra manera.

En quart lloc heu plantejat una actuació realista i efectiva en

el tema d’infraestructures i de la qualitat de vida. En aquesta

comunitat hi ha hagut -només un petit repàs, jo tenc l’honor

d’haver-hi estat des del principi que es va constituir aquesta

comunitat-, idò bé, en aquesta comunitat hi ha hagut diverses

fases en el tema d’infraestructures. La primera, sequera

absoluta; durant els primers anys de vida de la nostra comunitat

la consigna emanada de les altures de l’Olimp de Madrid era “a

Baleares ni agua”, i realment ni aigua hi havia com a element

de primera necessitat; érem “ningunejats”, maltractats i

ignorats. Per al govern d’aquella època, del Sr. Felipe

González, era més una diputació provincial disfressada amb un

vestit de comunitat que no una comunitat amb dret i

personalitat propis. En una segona fase va venir el canvi dins

el mateix Partit Socialista, va canviar i ho reconeixem, no ens
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cauen els anells per reconèixer-ho, el canvi d’estil de la darrera

etapa socialista: va suposar obrir amb una certa timidesa, però

obrir, i ho hem de dir, l’aixeta de les inversions per fer qualque

infraestructura i minorar el dèficit que patíem, i tots ho

recordam i vostè, Sr. President, també ho recorda. 

Una tercera etapa, quan el PP arribà al govern d’Espanya,

es nota una millora substancial que es va interrompre quan des

d’aquí es renuncia a inversions necessàries i, a canvi, es

fomenta la pancarta, el no a tot i la manca d’acord entre els cinc

grups que governaven, perquè, no li càpiga cap dubte, Sr.

President, a l’anterior govern hi havia un partit que tenia la

responsabilitat ni més ni manco que del president, que als

passadissos et deien que estaven d’acord amb certes

infraestructures viàries i amb certes infraestructures d’aigua,

però que estaven fermats. Per tant, responsabilitat de tots. Fet

aquest que ha provocat que la nostra sigui una de les

comunitats més endarrerides en matèria d’infraestructures

modernes. I va venir el nou canvi, l’actual mandat, amb una

decisió de no perdre ni el temps ni la llavor, una decisió de no

fer cas de les pancartes interessades que surten ara, ara tornen

sortir del calaix, però que havien estat ben arreplegades durant

els quatre anys anteriors. Una decisió que cerca el bé comú per

damunt dels interessos particulars i a vegades inconfessables,

sigui en assumptes d’hospitals, com d’escoles, com de

carreteres, com de subministrament d’aigua, com d’energia i un

llarg etcètera.

Sr. President, a vegades fa falta tirar de la memòria, perquè

com diu Shakespeare “la memoria es el centinela del espíritu”.

És important tirar de la memòria de les mancances passades per

comprendre què és el que necessita la nostra comunitat en

aquests moments; és important, sobretot, tenir les idees clares,

que ara es tenen i que era precisament el que no hi havia fa

alguns mesos. 

Per tant, Sr. President, us felicitam. Per la vostra decisió

d’executar passi el que passi el conveni de carreteres; per

executar el Pla d’instalAlacions sanitàries amb l’Hospital de Son

Espases, el de Formentera, l’Hospital de Menorca, el d’Inca i

l’ampliació de Son Llàtzer; pel planejament de dotació d’aigua

amb les obres de Sa Costera i amb quatre noves dessaladores,

entre elles Andratx, Ciutadella, Alcúdia i Santa Eulària; pel pla

d’infraestructures educatives amb nous edificis universitaris,

noves escoles, nous instituts; pel Pla de transport públic per

solucionar les greus deficiències de ferrocarril i per donar una

major empenta al tren, a les estacions intermodals, al sistema de

bitllet únic. En definitiva, perquè els fets són més eloqüents que

les paraules, i perquè aquest és el camí a seguir, no ho dubti,

perquè demostrau que ara es governa i es governa d’una

manera efectiva, amb seny, amb prudència i amb un acurat

sentit de la justícia i del bé comú, sense por, però sense arriscar

el nostre futur i el benestar que hem aconseguir, perquè ja ho

deia en Cervantes: “El valor reside en el término medio entre

la cobardía y la temeridad”, i aquest govern no és ni covard ni

és temerari.

Com vaig dir a una altra tribuna, hem passat d’un resolutiu

tot d’una, en aquesta legislatura, a un altre eslògan: farem,

farem. Vostè, Sr. President, ha fet justament el que havia de fer:

obrir les portes a l’esperança, parlar de projectes concrets; fer

plantejaments realistes als problemes del sector turístic, del

camp, del comerç, de la indústria; contrarestar els efectes de la

insularitat amb fórmules imaginatives que ens han agafat a tots

amb el peu canviat, però que açò li dóna la visió d’home que

sap què té entre les mans.

Sr. President, en aquestes hores del debat jo no em puc

privar de recordar-li, i li recordaré, el que va dir Churchil a un

diputat quan aquest diputat el va anar a veure i li va dir: “Sr.

Primer Ministre, l’oposició parla molt malament de vostè”, i el

primer ministre va contestar, cigar en mà i amb una bona rialla:

“No et preocupis, la història parlarà bé de mi perquè la pens

escriure jo”.

(Rialles)

Vostè, Sr. President, no fa falta que l’escrigui; vostè, Sr.

President, no farà falta que l’escrigui. Els fets parlaran més que

les paraules. La història es farà amb els fets i les obres que el

seu govern està realitzant i deixarà en aquesta terra, i a més a

més -i qui em coneix sap que m’agrada dir-ho així- els fets

tenen un gran avantatge, i és que són fotografiables, estan a la

vista de tothom; totes aquestes actuacions, totes, són

fotografiables, no simples utopies.

Per tot açò enhorabona, Sr. President. Les seves actuacions,

la informació donada als ciutadans i els trets que marquen el

futur de la comunitat demostren que estam en el bon camí. En

aquesta reflexió sobre l’orientació política es fonamenta, o es

fonamenta aquesta reflexió que vostè ha fet en una base

ideològica ferma i que té com a trets més importants o les seves

arrels més profundes en el liberalisme social, és a dir, el

liberalisme dirigit a la millora de les condicions de vida dels

ciutadans, a fomentar un repartiment de la riquesa més equitatiu

i més just, i a crear l’autèntic progrés, aquell que fomenta la

intelAligència, la feina, el protagonisme de la persona i la

llibertat individual davant del dirigisme dur i pur.

El programa exposat en aquesta cambra demostra que la

nostra comunitat està, ja li he dit abans, en bones mans, i acab,

Sr. President, que té vostè darrere el Govern un partit, un gran

partit, que com s’ha vist fa pocs dies en el seu congrés és un

partit creïble, honest, capaç, fiable i moderat en els seus

plantejaments, i que aquest partit, a través del grup

parlamentari, li demana i l’encoratja perquè sigui fidel i no

abdiqui mai del contracte social que hem signat un dia de maig

de l’any passat quan els ciutadans de les Illes Balears van donar

suport majoritàriament al nostre programa electoral, i tot açò

per millorar i per garantir l’èxit de totes les tasques, que són

tasques comunes a fer a la nostra comunitat, i a tots nosaltres,

Sr. President, no ho dubti, ens correspon fer realitat allò que

també va dir Unamuno: “Mirar más que somos padres de

nuestro porvenir, que hijos de nuestro pasado”. 

Per tot açò, Sr. President, endavant i fora por. Moltes

gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Molt Hble.

President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Jaume Matas i Palou):

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

per agrair la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari

Popular, brillant, com sempre, i per agrair especialment, a més

del seu to, el contingut, que naturalment compartesc

íntegrament. 

Com ell ha dit molt bé governar és decidir, i aquesta és la

legislatura de les decisions, dels fets. Ens equivocarem o no ens

equivocarem, naturalment, però el que està clar és que les Illes

Balears no perdran quatre anys per inactivitat i per falta de

decisions. Nosaltres tendrem un balanç d’actuacions, de fets

que afectaran les principals infraestructures d’aquesta

comunitat i moltes de les qüestions pendents. En qualsevol cas,

efectivament, governar és decidir.

I també el vull felicitar pel suport d’aquest grup

parlamentari a aquesta nova iniciativa que plantejarem no tan

sols pel que fa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, no tan

sols pel que fa a les reivindicacions que mantenim dins les

ponències parlamentàries amb les transferències, sinó també,

naturalment, amb l’oportunitat d’aquest nou règim especial de

les Illes Baleares. Deixam molt clar que ni qüestionam la

vigència de l’actual règim especial ni, per suposat, feim més

que complementar un procés de reforma de l’Estatut

d’Autonomia, que ha de ser molt important també per a

aquestes illes, i sobretot entendre aquesta nova oportunitat i

aquest nou plantejament com una solució de futur dels

problemes que realment afecten el nostre fet diferencial, que és

sense cap dubte la insularitat.

Per tant, com a conclusió, un nou règim especial de les Illes

Balears dins un nou marc jurídic que s’obre amb la Constitució

Europea, que fa un reconeixement explícit per primera vegada

d’aquest tractament diferencial de la insularitat; un procés de

reforma de l’Estatut d’Autonomia que vol tenir com a màxima

prioritat el consens entre els partits polítics d’aquest parlament

i la defensa dels nostres interessos per no permetre que les Illes

Balears quedin relegades a una autonomia de segona; en

definitiva, un govern que vol podar les bases, que fa feina per

acabar amb el dèficit històric, ancestral, d’infraestructures que

tenim en aquesta comunitat autònoma, les nostres carreteres,

l’índex més alt de sinistralitat de tota Espanya, i aquesta és la

realitat que el ciutadà del carrer pateix i veu cada dia, quan la

gent se’n va els diumenges a Alcúdia i hi ha d’anar com si anàs

en un embós permanent a Madrid, i veu allò i veu que encara

es torpedeja la construcció d’aquestes carreteres, entenc que

això no es pugui entendre.

L’aposta per resoldre els temes de transport, els problemes

d’energia, de l’aigua, del proveïment d’aigua i del tractament

de les aigües terciàries i de la reutilització d’aquestes aigües

terciàries. Les solucions dels problemes dels dèficit econòmic,

derivats de l’increment de la població, que afecten sanitat i

educació, i que sortiran d’un mandat d’aquest Parlament de les

Illes Balears. Però crec, i és el més important, sincerament, que

hem recuperat un clima de diàleg amb la societat, amb els

sectors, i amb aquest clima garantim, sense cap dubte, que el

camí serà l’encertat, perquè comptam amb la societat civil. 

I en aquest context i com a punt final, naturalment, vull

aprofitar per agrair, en general a tots els grups polítics, i per

acceptar les propostes de diàleg que s’han fet des dels diferents

grups polítics, per acceptar, naturalment, les propostes en

aquelles qüestions amb les quals ens puguem entendre, que ha

fet el Partit Socialista, la seva portaveu, i tots els altres partits.

Volem acceptar de bon grat aquest oferiment en aquestes

qüestions concretes i amb aquesta mà estesa, perquè crec que

és el camí, amb l’única condició, insistesc, que aquest procés

ha de ser compatible amb el procés de diàleg amb els agents

socials i econòmics, perquè és fonamental la seva aportació en

aquest debat. De res no serveix que els polítics facin acords,

fins i tot consensuats, que afecten l’economia i coses

importants de la nostra economia des de despatxos allunyats

dea realitat si no som capaços, també, de comptar amb les

aportacions que es puguin fer des dels empresaris i,

naturalment, des dels treballadors. Per tant, sí a d’aquest

enteniment, sí a aquesta possible colAlaboració, però de forma

complementària a aquest nou diàleg amb els sectors socials que

hem obert.

I, per acabar, agrair especialment al meu grup, al Grup

Parlamentari Popular, que han estat aquí, com sempre, seguint

aquest debat i que fan una feina que és molt important per

donar suport a aquesta acció de govern. Sense aquest grup

parlamentari, no seria possible que aquest govern pogués

desenvolupar la seva acció.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, se suspèn la

sessió, a les 24 hores.

Record que els grups podran presentar propostes de

resolució davant la Mesa de la Cambra fins 30 minuts després

d’haver conclòs el debat, per tant fins a les 12,30. Record

també als membres de la Mesa que ens reunirem a les 00,40, és

a dir, deu minuts després que s’hagin presentat les propostes.

Demà començarem la sessió plenària a les onze del matí.

S’aixeca la sessió.
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