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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, si els sembla bé recomençaríem
la sessió i demanaria si hi ha paraules en torn de rèplica.

tots -i per això li ho recordava, com vostè va fer en el seu
discurs- que entre tots hem d’assumir un poc el compromís que
hem de fer el possible per dignificar la feina que ens han
encarregat els nostres ciutadans i aconseguir i fer que la política
sigui una feina de tots, no només dels que estam aquí dins.

Sr. Mayans, té la paraula per un temps de deu minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, a causa del temps que s’assigna per a la rèplica
tampoc no entraré al fons de moltes coses que sí que podrem
entrar durant aquests pròxims quatre anys, però sí que
contestaré algunes de les coses que he citat al primer torn
d’intervenció i algunes altres que el Sr. Antich m’ha citat també
quan li ha tocat fer la rèplica.
Agraeixo moltíssim l’oferta de diàleg que m’ha fet com a
diputat per Formentera en aquest Parlament de les Illes Balears,
agraeixo també molt que hagi deixat les coses clares i que hagi
deixat les coses clares en el sentit de qui és qui ostenta la
representativitat de Formentera a cada una de les dues bandes,
evidentment jo no vull mèrit a ningú, en absolut, però tan digne
és, digníssim diria jo, el president del Consell de Formentera,
el futur president del Consell de Formentera, com el diputat per
Formentera en el Parlament balear que llavors s’encarregarà de
triar president de la comunitat autònoma. Per tant, els dos, els
dos, repeteixo, els dos farem força per aconseguir que
Formentera tengui el que es mereix i el que necessita. Per tant,
agraeixo moltíssim que hagi desmentit al portaveu del seu grup
i hagi deixat les coses clares.
També m’agradaria que no em jutjàs per on m’assec, no em
jutjàs per la cadira que ocup i em jutjàs per l’illa que represent
i em jutjàs per la feina que faré. Com vostè sap -i vostè té més
experiència que jo, igual que els altres diputats- l’assignació
d’escons d’avui és provisional en funció de l’assignació que
faci la Mesa per al pròxim ple. Per tant, on m’assegui, avui i els
altres dies, és igual. L’important és que som el diputat per
Formentera i represent una illa que és Formentera i em jutgi
vostè si vol com ho faré jo també amb vostè per la feina que
faig i que faré aquests pròxims quatre anys.

Agraeixo també que m’hagi contestat o m’hagi concretat
més algun projecte que no em va citar o que no m’ha citat en el
discurs d’ahir. Agraeixo algun tema important que jo també duc
al meu programa, tema del Port de la Savina, tema d’habitatge
públic, tema d’escoletes, encara n’hi queden molts per citar,
fins -com ha dit vostè- 134, però tendrem temps per assumirlos, tendrem temps per debatre aquests projectes i tendrem
temps per executar-los, que és el més important.

Jo, la democràcia, evidentment les regles que regeixen la
democràcia avui en dia no les discuteixo, les accepto, les
assumeixo i les acato, però tal vegada així com li he contat
aquella història d’aquell amic meu que no va voler anar a votar,
entre tots hauríem de fer alguna cosa perquè la gent anàs a
votar amb un tant per cent més elevat del que va ser en aquestes
anteriors eleccions. I això que a Formentera hi va anar a votar
quasi un 65%, aproximadament. Però sí que és una missió de

Una altra cosa que li volia comentar, vostè ha dit “la
constitució del Consell de Formentera”, per llei sap que hi ha
assignades unes competències. El Consell de Formentera, els
seus representants, són els que han de dir quines volen assumir,
han de dir quines volen assumir immediatament i com les volen
assumir, però no estic d’acord amb el que vostè ha dit respecte
de la dotació pressupostaria. Jo he estat a totes, totes les
reunions a comissió del Consell de Formentera, tant dins
l’Estatut com a l’illa de Formentera i he estat també a totes les
reunions de la Mesa al Consell de Formentera a l’illa de
Formentera.
Allí es varen debatre tots els aspectes jurídic que tenien a
veure amb el futur Consell de Formentera, com s’havia
d’estructurar, quina forma jurídica era la millor perquè el seu
funcionament no causàs cap trauma a l’illa de Formentera i,
sobretot, quines inversions s’havien de tenir en compte per
assumir les competències com a consell que havia de tenir l’illa
de Formentera. A moltes d’aquestes reunions, a moltes, els
representants del seu partit, a algunes venien i a algunes no.
Concretament a la que vàrem assumir el compromís de la
inversió per fer les infraestructures per dotar Formentera d’un
consell insular, a la qual es varen estipular els 25 milions
d’euros que, evidentment, tot és negociable, si es millora, idò
molt bé, no hi va ser el representant; quan vàrem assumir també
la despesa corrent que es xifrava en 3,1 milions d’euros anuals
-com li repetia abans- també és millorable i la millora idò,
benvinguda sia; es va fer llavors una proposta alternativa per
part de l’alcalde on es va posposar a una següent reunió la
discussió d’aquesta proposta.
Allí va ser on va encallar tot el procés perquè es va veure
que la proposta de l’anterior alcalde era inassumible, poc
argumentada i ell mateix va optar per retirar-la. Jo li dic aquí -i
per això li dic que no hi estava d’acord- que si aquesta proposta
alternativa, poc argumentada i que ell mateix va haver de retirar
no s’hagués presentat, avui, aquí mateix estaríem amb un
pressupost tancat per al futur Consell de Formentera. Avui
estaríem parlant de xifres concretes. Evidentment, negociables
com totes i actualitzables anualment en funció de les
infraestructures que s’haguessin de construir, però sí que
estaríem parlant d’una xifra concreta per assumir i per
començar a fer funcionar el Consell de Formentera.

S’ha de ser conscient d’una situació que s’ha donat a
Formentera, crec que vostè n’és conscient, n’ha quedat
constància al discurs de rèplica que m’ha fet avui matí, a
Formentera mana Gent per Formentera amb una coalició amb
el PSOE, manarà el futur Consell de Formentera i com a diputat
em té a mi per l’Agrupació Independent Popular a Formentera.
Jo li vull dir aquí mateix i damunt aquesta tribuna que
assumeixo pràcticament tots els punts del programa de Gent per
Formentera que és el que avui en dia mana a l’Ajuntament de
Formentera. Els ajudaré, colAlaboraré aquí perquè el seu
programa vagi endavant, igualment que faré tot el possible
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perquè el meu, que és el programa autonòmic que ha guanyat
a Formentera, també vagi endavant.

endavant, amb l’oposició, amb la societat, crec que tots hi
haurem de fer molta feina perquè siguin possibles.

Jo només li dic, o li deia, quant al temps que s’ha referit a
Formentera, crec que ens mereixíem un poc més, crec que tenc
tot el dret del món a reclamar-li-ho, més que res perquè ara no
som un ajuntament més de les Balears, som un consell, un dels
quatre consells que tenen les Illes Balears i, per tant, som una
escaló superior a nivell jurídic, d’estatus jurídic igual a
qualsevol altre consell. Per això, li demanava -crec que tenc tot
el dret legítim com a diputat- que ens prestàs un poc més
d’atenció, ho ha concretat en el seu discurs de rèplica.

Igualment haurem de fer una feina molt important en el
tema territorial. Crec que la ciutadania ha demanat que hi hagi
una protecció adequada al territori i a més tots tenim ben
present i som conscients que la protecció del territori i la
protecció del patrimoni és una inversió de futur al turisme.
Haurem de fer les modificacions necessàries a la legislació que
facin possible aquesta protecció.

En el discurs del Sr. Vicens, d’Unió Mallorquina, li han
hagut de recordar que Formentera existia ja que no
l’anomenava. Jo li demanaria a vostè que ens tengués en
compte, li diria que no fes més passes enrere, li he dit les que
havia fet aquests dies, li demano que tengui en compte i que
sàpiga que Formentera existeix, que té el mateix estatus jurídic,
social i a tots els nivells com qualsevol altre consell de les
Balears i, si es compromet a fer feina, jo l’ajudaré.

Estic d’acord amb la intervenció anterior que no hem de
crear unes expectatives, no s’ha de plantejar el tema de les
moratòries que puguin fer un efecte rebot, però sí que haurem
de plantejar aquest model de territori que volem de futur perquè
crec que tots som ben conscients que si continuam amb el ritme
actual de creixement, amb el ritme que hem duit els darrers
anys, quina Mallorca, quines Illes Balears deixam als nostres
fills, als nostres néts? Aquesta crec que ha de ser la pregunta
que ens hem de fer.

Repeteixo, Formentera li ho agrairà i, si es compromet a fer
feina per Formentera, li ajudaré com no pot ser d’altra manera.
Jo sé la feina que he fet durant aquests quatre anys com a
vicepresident del consell i conseller per Formentera, sé la feina
que ha fet el Govern balear aquests quatre anys a Formentera,
sé el que ha costat i el convido que ens posem a fer feina demà
mateix perquè Formentera pugui aconseguir tot, tot el que es
mereix i tot el que necessita.

Per tant, molt d’acord amb la redimensió del sector de
construcció, un sector de construcció que haurem de reorientar
cap a la rehabilitació, haurem de reorientar cap a les
infraestructures i els equipaments, que també se n’han de fer
molts, no hem d’oblidar que s’han de fer noves infraestructures
amb equipament com per exemple sanitaris, educatius, també
en millora de carreteres, també en el tema del tren. Per tant, hi
haurà una inversió pública molt important que, com deia a la
meva anterior intervenció, hem de procurar que siguin per
empreses autòctones.

I no es preocupi, avui tal vegada el discurs que he fet ha
estat un discurs com he dit a la primera intervenció sense
floritures, sense adornaments innecessaris, però és que no feia
falta, era un discurs realista, un discurs tal vegada un poc dur,
però el discurs que tocava per dir-li les coses com són. I li dic
que no es preocupi perquè si la feina es fa bé, així com avui he
pujat per dir-li les coses com són, no tenc cap problema a pujar
aquí quan l’encerti, faci les coses bé, i donar-li les gràcies i
l’enhorabona. Gràcies.

També estic molt d’acord amb la necessitat de potenciar i
de cercar les noves activitats de sectors econòmics, medi
ambient, serveis socials, investigació en desenvolupament. Crec
que ens hem de felicitar per la seva aposta per a les inversions
en la universitat. Molt important, per tant, que a la nostra
universitat aprofitem la sinergia que suposa tant en investigació
com en recerca i desenvolupament.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans.

I, sobretot, fer polítiques de treballar per al futur, no a curt
termini. Com deia abans, el tema territorial, el tema de
construcció, els sectors econòmics, hem de pensar què volem,
no només per a aquesta legislatura, sinó què volem per d’aquí
a quatre, per d’aquí a deu, per d’aquí a vint anys, per d’aquí a
trenta, que sigui realment un model sostenible i un model que
pugui donar guanys i que pugui donar un creixement econòmic
també d’aquí a trenta, d’aquí a quaranta anys.

Sr. Vicens, pel Grup Unió Mallorquina, té la paraula.
El BLOC no m’ha demanat la paraula. Sí? Doncs, Sr.
Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Molt breument. Sr. Antich, efectivament com vostè ha dit
hi ha molts de pactes i molts d’acords en molts de temes que
haurem de dur endavant i que haurem de procurar arribar a
aquests consensos, i la meva pregunta és si aquests consensos
seran possibles, si tots aquests consensos els podrem dur

No dubtam dels avanços en matèria social que es faran en
aquesta legislatura, en educació, en sanitat, en habitatge i també
estam d’acord que els avanços, en aquesta legislatura, amb
autogovern, hauran de passar per un desenvolupament estatutari
adequat. Tenim molta feina aquí i per tant, policia autonòmica,
cogestió aeroportuària, les competències de justícia que han de
venir i la millora del finançament, només això seran avanços
molts importants en l’autogovern si els aconseguim tots aquesta
legislatura. Ara també li he de dir que per al nostre grup, que
representa forces progressistes i nacionalistes, evidentment, és
un avanç en autogovern que no considerarem suficient, sí per
a aquesta legislatura, però en el futur plantejarem i continuarem
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plantejant la necessitat del concert econòmic, la necessitat
d’assolir majors competències i estam parlant ja de futur, no
estic parlant del que hem plantejat per a aquesta legislatura.
Prioritat, vostè ha dit, del conveni amb el tren i aconseguirho en els sis primers mesos, del tren i del que faci falta,
prioritat absoluta efectivament. Ens interessa molt fermar
aquestes inversions al principi perquè si hem de fer feina
llavors durant la legislatura, és ara que hem de fermar aquestes
inversions, és ara que hem d’aconseguir aquests convenis amb
l’Estat, que aquestes inversions puguin venir ara i que,
efectivament, a final de la legislatura puguem retre compte de
feina feta als ciutadans i a les ciutadanes.
Ja per acabar, estic totalment d’acord també que la llengua
hagi de ser una eina de cohesió i no de confrontació. Aquest
pacte per la llengua ens interessaria molt a tots, creim que és
absolutament necessari, igual que fer una televisió pública,
plural i de futur.

projectes s’executin, que també és important. Hem de tenir
plans, però també els hem d’executar.
Dins aquests fets ha quedat clar que parlam d’habitatge,
d’autònoms, del sector privat, de lleis, que, per cert, el nostre
grup de les lleis que hem parlat, que hem posat damunt la taula,
tenim tot l’articulat preparat, l’esborrany, el projecte de llei, el
pla, però també els fets, l’articulat. I com més prest les tenguem
millor perquè més seguretat donarem a la nostra terra.
Els compromisos -insistesc-, ja no pactes, els compromisos
d’ajuda d’Unió Mallorquina a aquest govern, a la millora de
l’autogovern, al territori, a la sostenibilitat i a l’economia són
els que són sense cap tipus de condició, un esforç total i
absolut.
Finalment, he de dir i reiterar que esperam, confiam, que tot
aquest programa, tot aquest pacte que s’ha firmat es pugui dur
a terme.

Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Té la paraula el Sr. Antich.

Gràcies, Sr. Barceló. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

EL SR. VICENS I MIR:
Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt breument
per reiterar l’oferta mútua d’esforç comú per fer país i, Sr.
Mayans, jo, quan parl de fer país, parl de fer país en general.
Les Illes, cada una de les Illes, el poble aquí on vaig néixer,
Inca, el poble aquí on visc ara, Esporles, el poble on he viscut
molts d’anys, Palma, i em permetran que cada vegada que parli
de fer país no digui cada un del indrets del país. El país, quan
parlam de la nostra terra i parlam del nostre país parlam del que
duim dins el cap i el que duim dins el cor. No importa
anomenar cada un dels llocs de la nostra terra.

També hem parlat entre tots dels nostres projectes, que crec
que hem de dur a terme entre tots, com més gent, com més
partits, com més consens, com més esforços o sinergies
conflueixin en aquesta tasca, millor. Evidentment, Sr. Antich,
nosaltres som optimistes, som optimistes. Creim que en aquesta
legislatura es desenvoluparà l’Estatut. I avui hem de dir que
creim que es desenvoluparà l’Estatut, que tendrem el REB, que
tendrem un bon finançament, que superarem el greuge
autonòmic i, si és així, ho considerarem suficient aquesta
legislatura.

Per tant, dins aquest esperit d’optimisme, d’esforç comú
quan anem a cada una de les institucions, hem de fer els pactes
necessaris, els plans, els projectes, però també arribarà un
moment, com més prest millor, que haurem de començar a
produir fets, solucions. També ens tendrà al seu costat en el
moment de prendre solucions i que aquests plans, aquests

Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyores diputades. Vull
començar contestant el Sr. Mayans, i el primer que li vull dir és
que crec que no record cap debat d’investidura on es parlàs tant
de Formentera, per tant crec que començam bé, no es queixarà.
Vull dir que...vostè deia que tal vegada en el discurs en vaig
parlar poc, però al llarg del debat crec que haurem tengut un
bon debat sobre Formentera.
Miri, Sr. Mayans, jo no vull donar passes enrere i crec que
he expressat la meva disponibilitat a parlar, a parlar amb
tothom que pugui representar Formentera. Deia a la meva
primera intervenció que crec que el que és important dins la
nostra arquitectura institucional i que sobretot ho hem millorar
ara amb la reforma de l’Estatut, que hem fet una conferència de
presidents, precisament ja hi hagi una molt bona coordinació
entre totes les diferents institucions. Crec que aquest és un tema
fonamental a l’hora de funcionar.

Per altra banda, vostè diu “jo som el diputat per
Formentera”, però vostè també és el diputat de les Illes Balears.
Què vull dir amb això?, que qualsevol diputat d’aquesta cambra
pot parlar de Mallorca, pot parlar de Menorca, pot parlar
d’Eivissa i pot parlar de Formentera amb la mateixa legitimitat
que vostè, encara que vostè segurament, que és cada dia allà
coneixerà més algunes o totes les qüestions que puguin passar
allà.

Però vull dir, perquè quan ens explicam com ens explicam,
no ens explicam per fer de menys a ningú, sinó per de qualque
manera marcar un poc quina és la situació política i el
funcionament del que és aquest país nostre a nivell
institucional. Jo no he volgut ferir ningú, fer mal a ningú, sinó
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purament i simplement dir que el president, el Govern de les
Illes Balears ha de parlar a nivell institucional amb qui ha de
parlar.
També li he de dir que la meva idea és atendre -i ho he ditespecialment Formentera perquè es troba en una situació
excepcional en aquests moments. Vostè mateix al final m’ha
donat la raó, m’ha explicat que han passat tota una sèrie de
coses que molts no sabem molt bé què és el que ha passat
perquè hi ha unes comissions que estan previstes i són les que
s’han de reunir, però al final, al final no hi ha pacte. Per tant, no
hi ha doblers acordats, aquesta és la situació. Per tant, si
aquesta és la situació, jo al principi no ho havia dit tan
malament i el que dic és que anem de manera immediata a
asseure’ns, veure tota aquesta situació i a veure com li donam
una solució. Jo crec que no em puc explicar més bé, ni puc tenir
més bona intenció en aquest sentit.
Miri, jo crec que obrim una nova etapa que el que ha de fer
és precisament que hi hagi més bona coordinació amb els
diferents consells, sense que això vulgui dir que no n’hi hagi
hagut. Nosaltres teníem algunes queixes i les hem manifestat en
campanya electoral i no hi vull entrar per a res avui, però sí que
l’Estatut, sí que la voluntat nostra és que aquesta coordinació
sigui millor i que ho sigui sempre independentment de qui
governi a cadascuna de les Illes. Dic això perquè és clar el que
no pot tornar passar, el que no pot tornar passar, ni a
Formentera ni a un altre indret és que pel simple fet que hi hagi
un canvi d’ajuntament es llevin 12 milions d’euros al Consorci
de Formentera. No pot tornar passar. No pot tornar passar
perquè això no és funcionar amb lleialtat a les institucions.
Això és utilitzar de forma partidista les institucions. Això és el
que -em perdonarà- però crec que aquestes són les coses que
hauríem de dur aquí tots els diputats i també els de Formentera
i hauríem d’explicar que aquestes coses no poden passar. Hem
de funcionar independentment que a un lloc o a l’altre governi
qui governi.
Per tant, en aquesta nova etapa el que significa és que ens
preocupem per Formentera, però també per Menorca i per
Eivissa i per Mallorca i que facem feina amb tots i cadascun
dels indrets i que a tots i a cadascun dels indrets hi ha
necessitats i millorarem les actuacions en relació amb aquestes
necessitats com més bona coordinació hi haurà entre totes les
institucions. Per tant, aquesta és la meva actitud i això és així
com jo ho veig.
He de dir, tant al Sr. Biel Barceló com al Sr. Bartomeu
Vicens que, efectivament, coincidim perfectament o coincidesc
perfectament amb les seves intervencions. Crec que de qualque
manera ha estat comentar un poc la meva darrera intervenció.
I l’únic que em queda és agrair als grups parlamentaris que
han intervingut, al BLOC, a UM i al Grup Parlamentari
Socialista i també a les dues diputades d’Eivissa pel Canvi les
seves intervencions i el seu suport.
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Voldria dir també unes breus paraules al Sr. Diéguez,
perquè l’altra vegada no m’hi he referit, dir-li que li agraesc
molt el seu suport i sobretot li agraesc molt aquestes paraules
de dir “escolti, que nosaltres estarem vigilants” perquè si vostès
estan vigilants això també ajudarà a millorar l’acció de govern.
Per tant, li agraesc molt, com no pot ser d’altra manera, també
vull agrair el seu suport i vull agrair també la intervenció del
diputat d’AIPF i les seves aportacions.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la representat del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Molt Hble. Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
permetin-me que el primer moment sigui per a les més de
194.000 persones que representam i que ens votaren dia 27 de
maig, quasi el 47,41% de la població que acudí a exercir el dret
a vot va votar el Partit Popular. Elles són les que ens han duit
fins aquí i a totes elles em dec, ens devem a partir d’ara. La
seva confiança serà el nostre constant estímul en aquesta etapa
de desafiaments i d’oportunitats.
El seu partit, Sr. Antich, té un suport d’una minoria de
votants i és la segona força política de les Illes Balears a una
considerable distància del PP, poca cosa més que 113.000 vots,
aproximadament 27,7%. Sr. Antich, el seu partit va perdre les
eleccions dia 27 de maig i el Partit Popular les va guanyar.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
El nostre sistema electoral està basat en la regla de la
proporcionalitat, permet donar entrada a l’arc parlamentari a les
forces polítiques minoritàries, de manera que les seves
propostes es vegin reflectides a la Cambra. Però el que no
permet, llevat d’interpretacions forçades, és que siguin aquestes
forces minoritàries les que dirigeixin el futur de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Sense cap dubte, l’alternança en
el poder -com ens deia el candidat Sr. Antich- de persones i de
grups que difereixen en idees és més que saludable en
democràcia, però no, senyors del Parlament, aquest no he estat
el cas de les Illes Balears. Hi ha una formació que unes vegades
alterna amb uns i molts poques vegades alterna amb els altres.
Alternança zero a les Illes Balears. No és l’aritmètica electoral
el que ha provocat la no investidura del partit més representatiu
i votat, amb diferència, d’aquesta comunitat autònoma, sinó
l’aritmètica dels despatxos que avui, el capvespre, li donarà
suport. Com el tripartit català als pactes de Tinell, el seu pacte
se cimenta -és el meu parer- sota el compromís d’exclusió
política del Partit Popular. Una ullada ràpida cap a la
composició d’aquesta Cambra ens fa veure que s’hi asseuen 29
diputats de centre, conservadors i lliberals, 27 diputats
d’esquerres i 3 que han decidit de sobte convertir-se en un
partit d’esquerres. Curiós transvestisme també el d’Unió
Mallorquina.
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Per això, vostè, Sr. Antich, serà previsiblement el president
havent perdut les eleccions i formarà govern, sens cap dubte,
amb les forces polítiques que veuen recompensada la seva
petita, però important representació parlamentària en forma de
conselleries, direccions generals, senadors autonòmics. Per
cert, retorna el Sr. Sampol, després d’aquell calorós
acomiadament, benvingut sigui a aquest nou govern.
No crec, Sr. Antich, sé que vostè ha anat més viu que
nosaltres, que ni el més imaginatiu dels votants que dia 27,
inclòs en Nacho, exercí el dret a votar, triàs això que vostè avui
ens proposa. Ni tan sols el que vostè contava d’El País (...),
quan volia votar, ja sabem que ell no va votar, pogués d’alguna
manera pensar o triar això que avui ens proposen. I de cap
manera ningú no imaginava que controlàs aquest debat i
moderàs la sessió, en qualitat de presidenta de la segona
institució més representativa, o sigui el Parlament, el cap
visible d’un partit d’àmbit insular, amb un molt escàs
percentatge de vots, un poc més d’un 6% i que no presentàs
candidatura a tres de les quatre illes de la nostra comunitat
autònoma.
(Aplaudiments)
En resum, senyores i senyors diputats, per les raons que
acab d’explicar, la nostra intervenció en aquesta investidura no
és la d’uns convidats de pedra que es limiten a votar en contra
de, sinó la d’un partit polític que ha guanyat les eleccions i que,
per tant, té legitimitat d’origen. Hi ha una manifestació més
clara d’aquesta voluntat popular que els resultats electorals
obtinguts pel Partit Popular? I que a més té a les espatlles
proves acreditades d’excelAlència gestora. Vostè, Sr. Antich, ha
dedicat una part important del seu discurs a justificar el pacte
i molt menys a explicar què farà el seu govern. Molts
d’interessos poden justificar aquest pacte, però n’hi ha un que
difícilment el pot justificar, l’interès de país, aquest país del
qual ens parlava el portaveu d’Unió Mallorquina. No hi ha
difícilment cap interès de país que pugui justificar-lo, sobretot
quan es prescindeix del guanyador d’unes eleccions, encara que
aritmèticament sigui possible.
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hi ha moments en
la història dels pobles que requereixen grandesa, requereixen
generositat i alçada de mides. El seu partit ha impedit que
governi qui ha guanyat les eleccions. Vostès han considerat
millor l’oferta d’un caramull de partits, cinc, més vostès, sis,
que no la voluntat dels mallorquins, dels menorquins, dels
eivissencs i dels formenterers. Permeti’m que li digui, sota el
meu punt de vista, que aquest és un atac directe a la voluntat
popular i al lògic i saludable sistema democràtic. En certa
manera quan avui he sentit el portaveu d’Unió Mallorquina,
semblava que tot ho havien fet raonablement ben fet, fa la
impressió que tot estava bé, però han decidit anar-se’n a
l’esquerra per veure si ho descomponen. Els popular no
actuarem amb cap ressentiment...
(Algunes rialles)

..., però sí tenim una gran tristesa perquè no hi havia cap raó
de país per haver actuat de la forma en què s’ha actuat. Res que
respongui a l’interès general de la comunitat autònoma. En nom
de la lleialtat, hem donat suport a totes les iniciatives que la
passada legislatura ens demanà. Durant 1.500 dies hem posat
evangèlicament l’altra galta i la lleialtat al pacte ens ha permès,
per damunt de l’interès de partit, assegurar la governabilitat,
ens han infringit, pens, humiliacions innecessàries. Han trencat
la confiança que havíem dipositat amb vostès.
Sr. Antich, el vaig escoltar atentament. Vostè va demanar
la confiança de la cambra per allò que vostè ha denominat el
seu programa de govern. També ha explicat els seus desitjos,
quan els concreti en iniciatives ja tendrem ocasió d’opinar.
Voldria dir-li que en general he apreciat una preocupant manca
de precisió en els seus propòsits. No s’han definit qüestions
fonamentals per a aquesta comunitat autònoma. En els seu
discurs han destacat més els silencis que les paraules. A
diferència de l’any 2003, rebrà vostè una comunitat autònoma
amb menys atur, més feina, menys imposts, més hospitals, més
escoles, més serveis socials, més centres de dia, més
residències i més medi ambient. Una gestió feta amb netedat,
fermesa i respecte a la llei. Vostès faran un govern de 6 partits,
un hexapartit. O sigui, més que la Generalitat de Catalunya, allà
només varen poder gaudir d’un tripartit. Nosaltres, com que no
volíem quedar enrera, havíem d’arribar més lluny, no vols brou,
idò tassa i mitja.
M’agradaria plantejar-li algunes qüestions i preguntes que
serveixin per definir la seva postura amb més claredat, Sr.
Antich, Sr. Barceló, Sr. Llauger, senyor candidat a la
Presidència del Govern de les Illes Balears. Intentaré en aquest
apartat referir-me al benestar dels ciutadans. En primer lloc, el
seu govern dependrà d’altres per dur endavant les seves
mesures? Hi haurà coordinació i agilitat amb les relacions amb
els diferents departaments entre el BLOC i Unió Mallorquina?
Hi haurà voluntat de compartir? Farà honor a la paraula
donada? Tendrà vostè capacitat de maniobra i marge de
maniobra suficient com a president? Li deman això perquè
estam necessitats de missatges clars, coherents i que creïn
confiança. La inestabilitat institucional derivada dels seus
plantejaments i de les pretensions dels seus socis ja és en si
mateixa una mala notícia per a l’economia i la creació de feina.
I a més, la falta de coherència de les seves propostes tampoc no
ajuda a generar aquesta confiança. Necessitam un govern, Sr.
Antich, que marqui un rumb clar, no sis rumbs. Un govern
sòlid, que pugui sostenir amb fermesa les conviccions.
Segon, què pensa fer amb el turisme? Sabem que d’entrada
renunciaran a restablir aquella dolenta ecotaxa. Aquesta és una
bona notícia. Però el programa electoral del BLOC parlava
d’una taxa de retorn turístic ambiental. Ens pot dir alguna cosa
d’aquest tema? Pensen continuar treballant en la direcció de
l’anterior govern, de recuperar, com vàrem fer, més de mig
milió de turistes que havíem perdut? Continuaran apostant per
la desestacionalització, l’excelAlència, la recuperació i
l’embelliment del nostre entorn, la diversificació i la taula del
turisme? Apostaran pel turisme nàutic? Unió Mallorquina diu
que sí, i el BLOC diu que no. Què passarà amb els camps de
golf, per què només es permet el camp de golf del Pujol de
Santanyí i els altres no? Per què s’excepciona aquest camp de
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golf en el pacte? Com es regularà el tot inclòs? Un turista, un
amic; o sobren turistes?
Anirem a les fires i mercats propagant urbi et orbe la nostra
riquesa artística, cultural, antropològica i paisatgística, amb
participació del món de l’art, de la música, del folklore i altres
atributs de la nostra terra? Establirà el diàleg amb el sector
hoteler, amb qui tan malament es varen dur a l’època en què
governaren? Sé que els senyors de l’esquerra em diran que ahir
ho va dir, però és que l’any 99 també va prometre que mai no
posaria una ecotaxa sense dialogar amb el sector. No ho va
complir, per això li ho torn demanar. Cregui’m, l’exercici de la
política requereix idees i programes clars i coherents.
Permeti’m en aquest punt el meu escepticisme pel seu bagatge,
les seves credencials i els seus antecedents.
Tercer. Continuaran augmentant els llocs de feina, com hem
fet nosaltres, o assistirem a una remuntada de l’atur que ara
mateix es manté en dades molt baixes? Proposaran la via lenta
que ens deia el Sr. Sampol, quant a refredament de l’economia
que tal mal resultat ens va donar? Com pensen vostès crear
confiança en els sectors productius de les Illes Balears, Sr.
Antich, Sr. Barceló, Sr. Llauger i companyia?

Quatre. I en l’educació dels nostres fills i les nostres filles,
es continuarà la política d’intentar apropar-nos a la lliure
elecció de centre? Objectiu molt difícil, però necessari. Es
continuarà donant suport a l’escola pública i també a la
concertada? Tendran dret les famílies a rebre informació en la
llengua que ho solAlicitin? Podran escollir els pares i les mares
la llengua en l’ensenyament infantil? Serà concertat el
batxillerat? L’esquerra deia que no, i Unió Mallorquina deia
que sí, tal vegada serà una de les primeres decisions que vostè
haurà de prendre d’aquí un parell de dies. Potenciaran les
nostres modalitats insulars, mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterenc, que tant li varen costar a vostè i al seu grup quan
negociàvem l’Estatut d’Autonomia? Tendrem un model
educatiu no excloent sobre la base de l’acord amb els pares, les
mares, els professors, els alumnes, els treballadors, mantenint
el ritme de creació de nous centres i la seva reforma? Què faran
amb el trilingüisme? No perdin aquesta oportunitat històrica,
Sr. Antich. El Decret de trilingüisme compensa de facto una
situació de desigualtat. Quan un centre ha fet una immersió
d’un 80, 90, cent per cent en llengua catalana, per posar anglès
haurà de reduir un poc de català perquè si el cent per cent és en
català no sé com ho farà per poder fer la immersió en anglès. Li
oferesc en aquest punt un gran pacte per l’educació, que crec
que és necessari a l’hora de poder fer país, però sense
demagògies. Un pacte seriós, amb principis, valors i
conviccions.

Cinquè. En la salut, com no pot ser d’altra manera, li vull
estendre la mà i oferir-li el consens. Hem de desenvolupar un
model sanitari modern, d’excelAlència i que estigui al servei
dels usuaris. De ver creu vostè que l’aposta per la modernitat
i l’excelAlència és possible amb l’actual Son Dureta que té 51
anys? Reformant un hospital obsolet, amb els malalts dins?
Retardaran aquesta construcció, programa per a l’any 20092010? Quan de temps més esperarem? Quan de temps durarà
l’estudi de la situació econòmica jurídicopatrimonial que diu el
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seu pacte? Crec que tots els balears ens mereixem un hospital
que triplica la zona d’urgències, que triplica la zona
d’investigació, que tendrà més habitacions individuals, que
tendrà més modernitat, que tendrà més pàrking, que tendrà, en
definitiva, més futur i més salut per a tots els ciutadans.
(Aplaudiments)
Continuaran amb la política de reduir les llistes d’espera?
No ha dit res sobre aquest tema i això que parlaven que el que
els interessa són les persones. Som la segona comunitat en
l’eliminació de llistes d’espera, això ha estat possible perquè
hem obert 19 quiròfans. El pacte en va obrir sis i en va tancar
cinc. Ens vàrem trobar més de mil persones que esperaven més
de sis mesos per ser ateses. Què en farà d’aquest tema?
Mantendrà el dret de garantia de demora, que garanteix que
ningú no esperarà més de sis mesos per ser operat, o més de
dos mesos per a una consulta? I si es dóna el cas que s’hagués
d’esperar, se’n podran anar a la privada a càrrec de la pública?
Ho mantendrà? Què farà amb el Pla d’infraestructures
sanitàries? Mantendrà les prestacions de la salut bucodental
dels nostres nins? I les pròtesis dels nostres majors? Reformarà
el model de carrera professional que s’acordà per unanimitat
amb els sindicats? Aquesta seria una notícia molt tràgica. I
faran vostès un hospital a Eivissa nou o reformaran, com a Son
Dureta, el de Can Misses? Cregui’m que el que demana la gent
d’Eivissa, fins i tot els dels seus escons, és un hospital nou per
a Eivissa, com pertoca, amb qualitat, modernitat i futur.

Sisè. M’agradaria també parlar d’imposts. No li he sentit a
dir res d’imposts, una qüestió que vertaderament preocupa als
ciutadans d’aquesta terra. Quan governaren vostès varen pujar
l’impost de transmissions patrimonials d’un 6 a un 7%, varen
imposar l’ecotaxa i a més varen modificar els valors
comprovats, la qual cosa era una modificació encoberta. Fins
i tot volien posar, si se’n recorda, una possible taxa fotogràfica
per als que anaven a fer fotos a les zones protegides. El govern
del Partit Popular ha eliminat l’ecotaxa, ha baixat aquest impost
de transmissions a un 3% per a joves, famílies i discapacitats,
a 1% quan es tracta de comprar un habitatge de protecció
oficial. Així mateix també hem eliminat pràcticament l’impost
de successions i donacions, per cert, amb el vot en contra del
BLOC. Què faran? Baixaran imposts? Quins? Hem sentit fins
i tot, aclareixi-m’ho, que es penalitzarien els habitatges buits.
Què hi ha d’aquest tema? Recordi que la baixada d’imposts és
un argument important perquè genera activitat econòmica i
provoca al final més ingressos a la comunitat. Aquest és un fet
comprovat, a l’esquerra li ha costat molt de temps admetre-ho,
però ara ja ningú no ho posa en dubte.

Setè. En relació amb el medi ambient, parlaran amb els
propietaris per crear espais protegits, com s’ha fet des del
Govern d’aquesta terra, hem aconseguit protegir d’un 6% a un
18,8%? O com diuen els seus socis del BLOC, la protecció no
té res a veure amb la propietat i els propietaris no tenen res a
dir? Què en farà d’aquest tema? Aquí l’escepticisme també és
important perquè l’any 99 en el seu discurs d’investidura també
va dir que ho faria amb els propietaris i als fets em remet.
Continuaran la compra de finques públiques? Durant aquesta
legislatura hem comprat les Fonts Ufanes, el Cap de Barbaria,
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Sa Duaia, Es Racó o Son Nevata a Felanitx. Li he sentit a dir
que no farà grans obres, no farà el dic de Ciutadella? Per cert,
se n’ha parlat molt poc de Menorca en el seu discurs, i La
Costera? I el gasoducte més el cablejat elèctric? I la variant de
Ferreries? I les dessaladores? Li deman que continuï amb
l’esforç que va fer l’anterior govern en matèria de depuració
d’aigües, onze depuradores noves, un total de 83 actualment.
Em deman també què passarà amb el Pla Territorial de
Mallorca. La seva candidata a presidir la institució insular
anuncià grans canvis del Pla Territorial de Mallorca, deia que
s’havien fet coses poc ajustades a una ètica desitjable, com
pactar d’amagat les àrees de reconversió territorial de manera
fosca, amb nocturnitat i traïdoria, dia 13 de maig. Supòs que es
referia als seus socis d’Unió Mallorquina, o a la seva companya
del BLOC, dia 19 de maig, “s’han d’expulsar els mals esperits
del consell”, també sòcia d’Unió Mallorquina. I ara resulta que
no canviarem pràcticament res que les senyores i els senyors
d’Unió Mallorquina no vulguin. O sigui, res. Tot un exemple
de coherència, de principis, de valors i de conviccions.
(Aplaudiments)
Ja sé, senyors diputats d’aquesta cambra, que el que faran,
no falla, serà crear comissions d’estudi, moltes comissions,
moltes ponències, perquè no canviï res, perquè Unió
Mallorquina no s’enfadi. Com quedam? Si no es modifica el
Pla Territorial s’ha destrossat Mallorca o no s’ha destrossat?
Estava bé el Pla Territorial o no estava bé? Què els diran als
municipis, que s’adaptin per després canviar-ho, o primer ho
canviaran i ja s’adaptaran més tard?
La presidenta d’Unió Mallorquina, per cert, la presidenta
que diu que és de tots, amb un exercici de manca de seriositat,
ens parlà dissabte a un rotatiu nacional de la destrucció i en va
fer responsables als escons de la dreta, al Partit Popular. Però
des de l’any 90 el Govern no té la competència i fa dotze anys
que no té la competència i que és precisament d’Unió
Mallorquina. Però clar, això no és crispar l’ambient...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, li record que el candidat a president del
Govern és el Sr. Antich. És per si no se n’ha adonat.
(Rialles i aplaudiments)
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Tanta sort que és la presidenta de
tots, em referesc a un pacte que crec, que fins a dia d’avui, és
entre el PSOE, el BLOC, el Grup Mixt i Unió Mallorquina. Em
referesc a un dels firmants del pacte.
(Aplaudiments)

I si la Sra. Presidenta m’ho permet, m’agradaria parlar del
pacte del qual vostè en forma part, em sembla. Però clar, això
no és crispar l’ambient, el que crispa, pel que es veu, senyores
i senyors diputats, és que el Partit Popular faci ús de la seva
llibertat d’expressió, no que la segona institució...
(Remor de veus i aplaudiments)
...d’aquesta terra, el Parlament, faci parts i quarts.
Vuitè. En matèria social, continuaran vostès amb la política
d’infraestructures sociosanitàries que tan bon resultats ha donat
aquesta legislatura? 21 residències, centres de dia, centres
ocupacionals. I els faig una pregunta amb el cor, perquè aquest
tema és un tema de país, per què separen en el Consell Insular
de Mallorca i com a conseqüència d’aquest pacte, la política de
promoció sociocultural, o sigui, la tercera edat per a Unió
Mallorquina i la política social en el seu conjunt, o sigui tot
menys la tercera edat quan està bé per al BLOC? No els pareix
que això fa empegueir? No creuen que els serveis socials en
relació amb la gent gran van des de la promoció, quan no hi ha
dependència, per donar vida als anys fins a l’alta dependència
com una cadena que no es pot trencar? Si canvien d’opinió i
decideixen agrupar tots els serveis socials, el meu grup i la
societat els ho agrairan. Sota el títol de promoció sociocultural
no es pot xapar una cadena social que ha d’anar des de la gent
gran, els discapacitats, l’exclusió social, els immigrants, la
dependència, els malalts mentals i totes aquelles persones que
no es poden valer per ells mateixos.
Quin és el seu model sociosanitari? Aplicaran la proposta
estrella del BLOC que deia “promoure l’indult per als
condemnats per l’autocultiu de marihuana, així com començar
el treball necessari per a legalització del cànnabis i els seus
derivats i obrir el debat a la resta de drogues”? Els sembla a
vostès un bon camí o a també han renunciat a aquest punt?
Nou. Parlarem del metro, una obra que ha estat molt ben
rebuda per la gran majoria de la ciutadania i que ha estat una
obra eficaç i pensam que hauria de tenir continuïtat. Per què
metro no?, perquè ho ha fet el Partit Popular? És absolutament
compatible amb el tren, no li pareix que no hi ha una explicació
raonable? En relació amb el tren els donarem suport per la seva
aposta que també ha estat la nostra. Aquesta legislatura s’ha fet
la inversió més important de la història del tren, el soterrament
i la estació intermodal. Firmarà a la fi aquest conveni ferroviari
amb la ministra?, li ho venim reclamant només fa tres anys
vostè i jo per carta conjuntament i que després de deu cartes
més, sense aconseguir ni tan sols que ens rebi. Ara supòs que
no només els rebran, sinó que també el firmaran. Li donaré
suport en aquest tema. Vostè li ha dit al diputat per Formentera
que les institucions no han de tenir color polític, que han de ser
neutrals i independents. La ministra de Foment, tot un exemple
d’independència i lleialtat a les institucions. Aquí això del
tarannà podríem dir que ha fallat molt.
En relació amb el Conveni de carreteres, retiraran el recurs?
Com han projectat convèncer el Sr. Zapatero que allò que
abans era dolent, ara amb una mena de miracle, esdevindrà just
i necessari? Li recoman i li suggeresc per donar compliment a
les normes i a les lleis, concretament a l’article 114 de l’Estatut
d’Autonomia, vostè i jo vàrem estar a una taula de negociació
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redactant, per poder firmar aquest conveni de carreteres, vostè
ho sap, el Govern hi ha de ser present, aquest article 114 obliga
que totes aquelles qüestions d’interès general han de ser
competència exclusiva de la comunitat autònoma. El senyor
que negociava l’Estatut d’Autonomia en nom del Grup
Socialista, Ramón Jáuregui, així ho va entendre en aquella
negociació. Per tant, entenc que firmaran Govern, consells
insulars i Govern d’Espanya, com no pot ser d’altra manera.
Desè. Tendrem a la fi un pla d’habitatge per a les Illes
Balears? Només fa tres anys i mig que vostè i el Sr. Zapatero
es varen comprometre amb el Govern de Jaume Matas.
Mantendrà la Hipoteca Jove? Fins ara se n’han beneficiat prop
de 3.000 persones en dos anys. Esper, Sr. Antich, que vostè, a
diferència de la ministra, no confongui habitatges amb
solucions habitacionals. Vostè n’ha promès 20.000 en
campanya. Com els farà? Amb quin sòl? Quines són les seves
propostes en matèria d’habitatge? Tots hem de tenir habitatge,
s’han de donar facilitats, tot això ho sabem, però com ho pensa
fer? Quines solucions donarà a aquest tema? El tema dels
lloguers és una iniciativa que sempre suma, però de les ajudes
al Pla Nacional d’Habitatge s’hi han acollit 350 persones en un
any. En canvi, a la compra s’hi han acollit prop de 3.000, ho
dic perquè els lloguers no són una solució que resolgui el
problema. Quina és la solució que vostè en aquesta tribuna ens
dóna per al tema d’habitatge?

Onzè. Transport aeri, un dels seus grans silencis del seu
debat d’ahir. Ara no hi ha problemes a les illes menors per
comunicar-se entre illes? Ara el preu ja no és car, tot és
perfecte. Què en pensa fer de la proposta que li vàrem fer dels
vols a 27,5 euros entre illes, més taxes, que va aprovar el
Parlament d’aquesta terra i per cert, vostè va votar en contra en
el Congrés dels Diputats? Què farà? Continuarà incomplint la
declaració de servei públic? Si no li pareix bé, per què en tres
anys i mig de govern Zapatero no ho han canviat? I què en
farem de la declaració de servei públic amb la península?
Quant a cogestió aeroportuària tenim un model consensuat, li
ho deixam fet, amb la societat civil i tots els consells. És
urgentíssim que ho posi en marxa, tal com recull el nostre
Estatut d’Autonomia.

Dotzè. Aquí li voldria parlar d’immigració. No oblidem que
dins el seu pacte hi ha un partit que durant la campanya va
prometre per pa i per sal, que faria tancar els comerços
d’alguns immigrants, que en educació primer serien els
mallorquins i després la resta i que tancaria Son Banya. Què
pensa fer al respecte? Sr. Antich, la política “zapateril” de les
legalitzacions indiscriminades ha afectat de manera directa
aquesta falta de control. Pens que no necessitam ni la
demagògia dels que juguen amb els temors legítims de la
societat, ni el paternalisme dels que demanen papers per a tots.
Li oferesc també, si tenim sentit comú, consens en aquest tema.

Tretzè. I la pagesia? Continuaran agilitant les ajudes al
sector? Serà un sector estratègic i prioritari? Em vaig preocupar
ahir quan vaig veure que només va fer una alAlusió quan
parlaven del paisatge i crec que és alguna cosa més. El mateix
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li plantej respecte del petit i mitjà comerciant, mantindrà la
moratòria per a les llicències de grans establiments comercials?
Catorzè. Transferències de justícia ja! No consenti ni un
minut més la situació tercermundista de la nostra justícia. És
una situació d’emergència nacional. És una competència, per
als que no ho saben, que sempre ha estat en mans de l’Estat i
requerim aquesta transferència, però a Eivissa s’inunden els
jutjats. A Manacor hi ha electrocucions dels funcionaris, sí,
sí..., els fa gràcia, però a mi em sembla una qüestió molt
preocupant que els funcionaris per dificultats amb el cablejat
s’electrocutin als jutjats de Manacor. Hi ha dispersió als jutjats
d’Inca i de Maó, despreniments a Ciutadella, tres perits per a
totes les Illes Balears. En fi, que també ens tendrà devora per
poder fer una transferència en condicions, l’hem calibrada ja en
un cost de 81 milions d’euros.
Quinzè. En relació amb el finançament dels consells
insulars tindrà tot el nostre suport per demanar en el si de la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda, la qual, per cert, l’han
de convocar abans de dia 31 d’agost, perquè es convoca en el
termini de sis mesos des de l’aprovació de l’Estatut, tendrà,
com deia, tot el nostre suport perquè puguin demanar
l’equiparació dels consells als consells o cabildos canaris, la
qual cosa suposarà en molts casos duplicar finançament per als
consells insulars.
Desenvoluparà el REB tal com marca el nostre Estatut
d’Autonomia, malgrat vostè, el seu grup, no volia que formàs
part de l’Estatut d’Autonomia i només per l’empenta i la força
del Grup Popular en aquella negociació a Madrid, amb el Sr.
Jáuregui, el REB surt a l’Estatut d’Autonomia? Si és així,
tendran tot el nostre suport, senyores i senyors diputats de
l’hexapartit, un suport de 29 diputats, quasi la pràctica majoria
absoluta de la cambra.
Tendrà tot el nostre suport també, com no pot ser d’una
altra manera, per al diàleg, per al consens, per a les inversions
en I +D+I.
En definitiva, el que em preocupa i ens preocupa a tots els
ciutadans d’aquesta terra, Sr. Antich, tendrà vostè marge de
maniobra suficient com a president? Crec que aquesta és la
gran qüestió i sincerament crec que no i que aquesta és la seva
feblesa i la seva debilitat política. L’enfortiment de les
institucions requereix sobretot confiança i la confiança només
s’aconsegueix quan s’acompleixen els compromisos i la paraula
donada, és el que li va faltar al pacte de progrés, molta serietat.
Crec en la serietat en la vida diària i crec que és una virtut
bàsica quan es té la responsabilitat històrica de governar i amb
les nostres decisions influir en la vida diària dels ciutadans. Em
pareix, senyor candidat, que tendrà més problemes pel seu
costat que pel meu i que pel nostre, el lideratge ha de ser únic
i visible i a aquest incumbeixen les grans decisions, perquè és
el líder, el que no té refugi ni burlador i assumeix les grans
responsabilitats. La seva coalició de sis partits no té fonaments
ni estructura, sota el meu humil parer; sempre pendents, ja s’ha
vist a la negociació, dels seus equilibris interns de poder.
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Sobre aquest pacte esper que no planegi, i no li desig i no
ho desitjam cap dels ciutadans, una legislatura estèril, ni
tampoc obsessionada, com va ser en el passat, fins al patològic,
amb les qüestions identitàries. No sigui, Sr. Antich, l’etiqueta
d’una caixa buida. Crec, Sr. Antich, que ens proposa un govern
feble i inestable; feble, perquè no pot prendre les decisions per
si mateix; inestable, perquè el seu futur depèn de voluntats
alienes. Diu que farà del diàleg la força del seu projecte, i diu
bé, perquè amb aquestes condicions haurà de dialogar, i molt,
i no per virtut, sinó per necessitat. Quin preu pagaran els
balears perquè no els falti aquest suport? Quines concessions
farà vostè perquè emparin les mesures del seu govern? O pensa
vostè que li donaran el vot perquè sí, especialment alguns en
concret?
Crec sincerament que vostè està més preocupat per no
ensopegar amb els problemes que a resoldre-los. Estaríem més
tranquils si proposassin i poguéssim veure una direcció clara i
una voluntat ferma. Sr. Antich, avui, ahir, millor dit, ens va
presentar un programa definit el qual vostè no sap si podrà
acomplir, molt bones intencions però res concret; vol equilibrar
contradiccions sense èxit, les quals evidencien una manca
d’objectius concrets, d’idees i de fermesa; no és aquest el
govern que crec que necessitam per a les Illes Balears. Per
això, avui no estam en condicions de donar-li la nostra
confiança al candidat a president del Govern. Farem, com vostè
es pot imaginar, una oposició exigent i constructiva, no volem
que sigui, sota cap concepte, un president segrestat; no té la
nostra responsabilitat per formar govern, però sí que compti
amb nosaltres i amb el nostre sentit de la responsabilitat.
Per acabar, si vostè m’ho permet, em dirigiré al meu grup
parlamentari, el més nombrós d’aquesta cambra: senyores i
senyors del Grup Popular vull que ens sentim orgullosos de ser
aquí, on ens trobam tots al servei de les idees i de la societat
balear; tenim orgull i confiança i hem estat l’opció més votada
d’aquesta terra, tant en nombre de vots com en percentatge,
representam la majoria quasi absoluta de la voluntat popular.
Som l’espai del centre polític, l’únic centre d’aquesta cambra,
de la moderació, l’espai on es mou gent que té principis, valors
i conviccions. Compartim una forma de fer les coses on prima
la voluntat de diàleg i el respecte a un ideari de llibertat i
d’estabilitat.
Li agafam la mà amb aquest diàleg i amb aquest consens,
ens tendrà sempre devora per poder ajudar a caminar a les Illes
Balears, no per ser coartada de cap pacte sinó per defensar a
tots i a cada un dels ciutadans d’aquesta terra, hagin votat una
opció o n’hagin votat una altra.
Senyor Jaume Matas, president d’aquesta comunitat
autònoma per unes hores, vostè ha fet de les Illes Balears la
seva passió, gràcies pel seu exemple de lideratge i de coratge
que anima a tot aquest grup a seguir endavant a defensar
aquesta terra i fer-nos també de les Illes Balears la nostra
passió. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Rosa
Estaràs, m’esperava un altre tipus de discurs, però bé jo amb
això no hi puc fer res. Vostè diu que no concretam, jo li voldria
llegir una cosa que diu el següent: “Els principis són els que
marquen el camp de joc i les regles, els principis són els que
defineixen un clima i expliquen un tarannà, parlem idò,
senyores i senyors, de principis, de coses generals, les coses
concretes, per altra banda, s’anuncien esquemàticament i punt.
A més a més, les coses concretes, és a dir, el programa que
avala aquesta candidatura el coneixen perfectament les
senyores i els senyors diputats. Convé idò que parlem de
principis, dels principis que inspiren la nostra acció de govern,
entre d’altres coses perquè allò més important aquí i ara en
aquesta comunitat autònoma són els principis.” Acab de llegir
el Diari de Sessions de dia 25 de juny del 2003, sessió
d’investidura, autor de les paraules: el llavors candidat, Jaume
Matas.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, Sra. Estaràs, té una ocasió increïble perquè el Sr.
Matas, qui és aquí, li pugui explicar perquè no hem concretat
més, perquè jo crec que té raó, que, efectivament, a un lloc on
està ben clar que hi ha un pacte firmat i que el coneix tothom,
crec que és molt important i coincidesc amb el president en
funcions, avui aquí, que, efectivament, era molt important
parlar de principis. I això és el que vaig fer ahir, a pesar que no
només vaig parlar de principis sinó que vaig aterrar un poc més
i també vaig parlar de política.
Però vostè també m’ha donat una lliçó del que és la
democràcia i de com s’han de fer les coses. Jo li vull dir que el
president Matas també va acabar la seva intervenció en el 2003,
dient que “aquestes eleccions no les he guanyades jo, ni el PP,
les han perdudes vostès, Sr. Antich.”. Per tant, per ventura
convindria que vostès també reflexionassin una mica i fessin
una mica d’autocrítica, no seria res dolent ni res excepcional.
Perquè clar, jo vaig tenir, quan estava en el pacte de progrés,
molts socis, i ara em mirin, els torn a tenir com a socis, jo no he
romput ponts; vostè només en va tenir un de soci i s’ha de
veure com estan, s’ha de veure quina ha estat l’actitud.
És a dir, anem a veure, jo el que crec és que vostès haurien
de fer una mica d’autocrítica de per què no hi ha altres partits
que volen pactar amb vostès, jo crec que valdria la pena. Crec
que valdria la pena que vostès ho analitzassin, per què la resta
de partits no volen pactar amb vostès? Qualque cosa hi deu
haver, perquè jo me’n record de la campanya electoral i la
campanya electoral va ser una mica dura, fins i tot li diré que a
qualque moment vostès s’oblidaren de nosaltres de tant que
pegaren a uns altres. Per tant, i llavors vostès volen pactar amb
ells, és mal de fer això, vostè demana impossibles. Per tant,
clar, jo no crec que sigui la lògica d’actuar, encara que jo, com
se suposa, ni vull rebre lliçons de pactes, perquè així mateix
me’n desfaig bastant bé, ni en vull donar a ningú de lliçons de
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pactes, de cap de les maneres, cadascú que ho faci així com
trobi.
Ara, em fa la impressió que avui jo he pagat un poc els plats
romputs d’aquesta situació, això és la impressió que tenc; em
fa la impressió que vostè, Sra. Estaràs, en lloc de parlar-me a
mi, bé, no la impressió, hi ha hagut moments que m’ha deixat
de banda totalment, s’ha referit més a uns altres, jo crec que si
vostè volia discutir del consell insular el normal és que quedàs
de candidata, vostè es va presentar de candidata al consell
insular; si vostè vol discutir el pla territorial i vol discutir
l’Institut i vol discutir com s’han de gestionar totes aquestes
coses, jo crec que el normal és que vostè hagués seguit allà i
hagués discutit totes aquestes coses, però que ara parlam
d’altres temes. I deia que em fa la impressió que ho he pagat un
poc jo, perquè vostè parla molt que nosaltres som molts, però
cadascú que guardi el que ha mort, ja veurem el PP què passa;
és a dir, per tant jo tampoc no m’hi vull ficar, però tots tenim,
Sra. Estaràs, tots tenim. I vostè també té molta feina per
endavant amb tot això.
És a dir, per tant, jo crec que aquest és un debat del qual
n’hauríem de fugir, perquè vostè ha tornat anar, és com si fes
el darrer míting de la campanya i jo crec que som ja a un altre
moment, ja no hi ha opció a mítings, som a una altra fase. Ara
ens hem de posar a governar, és una altra història. Vostè, miri,
jo he vengut aquí, he parlat de política i ve vostè i em parla
d’història, del malament que ho férem no sé quan, vostè ens vol
tornar a jutjar quan nosaltres ja perdérem les eleccions en el
2003, no les devem haver de perdre cada deu minuts.
(Algunes rialles i remor de veus)
És que clar, en el 2003 els ciutadans varen jutjar i vostès
varen guanyar i vostès han governat, i ara vostès han perdut la
majoria absoluta, perquè no ho diuen, han tret un 47%, però
han perdut la majoria absoluta, i han perdut Eivissa, i duien
molta diferència, qualque cosa deuen haver fet malament, no ho
deuen fer malament només els altres. És a dir, per tant, crec que
som a un altre moment i que precisament és un moment de
parlar de polítiques, i això és el que he volgut fer jo aquests
dies.
Vostè m’ha demanat no sé quantes coses, moltíssimes,
moltíssimes coses que jo li he de dir, hi ha una part d’aquestes
que no corresponen ni tan sols a la comunitat autònoma. Jo el
que li vull agrair és que digui que està disposada a parlar, el
que passa és que no sé si, ho vull creure, però no sé si m’ho he
de creure del tot perquè vostè abans diu, quan parla al Grup
Parlamentari Popular, que representen la gent que té principis
i dóna la impressió que el 50% restant, perquè és un 50%, un
54% restant no en tengui de principis, i també en tenen. No, no,
però és que tal com ho ha dit, en el Diari de Sessions haurà
quedat, i llavors vostè em diu: diàleg.
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Jo crec que, malgrat tot, hem de fer un esforç
importantíssim per al diàleg, i jo comprenc que vostè pugui
tenir tota una sèrie de dubtes sobre les distintes polítiques que
s’han anat posant, fins i tot puc entendre que vostè em demani
sobre una o altra política, però que vostè faci aquest atac tan
important a aquest pacte que es conforma no em pareix lògic,
perquè quan vostès fan pactes són pactes per a la governabilitat
i quan els altres fan pactes han de ser un desastre. I això és el
que no pot ser. I quan un determinat soci va amb vostès és molt
bo i quan no va amb vostès és molt dolent, i això no és així. De
vegades hi ha hagut forces polítiques que no han pactat amb
nosaltres i nosaltres no les trobam molt dolentes; nosaltres
debatrem les polítiques que duran a terme, però això no ens fa
rompre ponts fins al punt d’algunes situacions que he vist
darrerament. I aquest és el tipus de política que jo crec que
haurien de desterrar, que li hauria de donar un poc més de
tranquilAlitat, és important saber perdre. Miri, jo vaig perdre
una vegada, i miri on som, torn ser aquí.
És a dir, crec que valdria la pena -no, no, jo he perdut una
vegada...
(Remor de veus)
... no, no, jo he perdut una vegada aquí, a la comunitat
autònoma ...
(Continua la remor de veus)
... Sr. Rodríguez, ja, no, deixem-ho anar ...
(Algunes rialles i més remor de veus)
... jo anava que era el Sr. Matas qui havia perdut dues
vegades i no jo, però per ventura vaig malament.
(Algunes rialles, alguns aplaudiments, remor de veus i petit
aldarull)
Miri, Sra. Estaràs, crec que les regles democràtiques són les
que són i per tant hem de fer feina d’acord amb aquestes regles
i està ben clar que som a una democràcia representativa, ho
deia avui al diputat d’AIPF i, efectivament, és a dir, el que no
pot ser és que quan ens va bé a Canàries les vulguem fer d’una
manera o quan ens van bé a Balears les vulguem fer d’una altra,
jo crec que això no és una cosa lògica.
Tampoc no em pareix molt lògic que vostè faci una part de
la intervenció referint-se més a Unió Mallorquina que no a mi,
perquè crec que aquest tema no va d’això avui.
Vostè em demana multitud de temes, miri, vostè em demana
sobre el tema de l’ecotaxa i em diu a veure si la posarem, i jo
crec que aquesta és una qüestió que està més que acabada. I per
altra banda, tenim un pacte que diu el que diu i per tant no parla
de cap tipus, d’altres tipus d’ecotaxa ni d’autotaxa ni
d’aquestes coses que posaren vostès i que tampoc no figuraven
a cap pacte ni un.
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Vostè em diuen si seguirem treballant en els temes de
diversificació a la Mesa de Turisme; i està clar que hi seguirem
treballant i nosaltres el que volem precisament és que hi hagi un
gran acord dins el món del turisme; crec que no n’hi ha hagut
molt durant aquesta legislatura, crec que n’hi hauria d’haver
més, però sí que hi seguirem treballant. És més, no només
volem treballar en les organitzacions i els agents socials, també
en volem parlar amb vostès, perquè creim que amb temes tan
importants com aquests val la pena que hi hagi un substrat de
pacte que faci que quan n’entrin uns no canviïn totes les coses,
o no canviïn les coses respecte dels altres.
Vostè em diu que jo vaig dir el dia de la investidura de
l’altra vegada unes coses que no es varen acomplir, jo encara
me’n record de la carretera Inca-Manacor, la qual era un eix
fonamental per a l’illa de Mallorca i que va deixar de ser-ho a
un moment donat durant la legislatura, gràcies a Déu!, perquè
nosaltres no volíem que ho fos.
Vostè em parla d’atur, i jo li vull recordar que en el 2003 li
deixàrem un 5,35 d’atur i l’havíem rebut amb un 11. Aquesta
és la situació, en podem parlar d’atur i podem parlar de tot
tipus d’índexs econòmics.
Vostè em parla d’escola pública i vostè es preocupa per tota
una sèrie de qüestions, i jo no sé si tenim les mateixes
preocupacions; però bo serà estudiar les possibilitats que les
tenguem i per tant que en puguem parlar. Perquè vostè avui ha
parlat d’un pacte per l’educació i jo crec que és un tema
interessantíssim, que està molt bé, perquè aquest és un tema
fonamental. Escolti, en educació a vostès els preocupen tota
una sèrie de coses prioritàriament i a mi em preocupa el
manteniment de les escoles; a mi em preocupa que hi ha escoles
que estan amb una deficiència molt gran; a mi em preocupa que
una part de l’escola pública o una gran part de l’escola pública
té tot el pes de les persones nouvingudes i que això afecta el
bon funcionament, els que hi ha i els que han vingut, i que per
ventura això s’hauria de repartir un poc més.
Me preocupa, efectivament, que l’escola pública durant
aquesta legislatura no ha tengut tot el suport que li pertoca i jo
crec que n’hauria de tenir més, per això hem parlat d’un pla de
xoc, perquè, efectivament, pugui tenir uns serveis iguals que la
resta d’escoles. Escolti, que l’escola pública per a nosaltres és
pública i concertada, aquest és el servei d’escola pública,
aquest és el servei que jo vull que funcioni. Però la pública no
vull que quedi enrera. I jo el que voldria, efectivament, és que
tenguéssim un gran acord per intentar que aquesta escola
pública funcionàs millor i que estiguéssim molt preocupats per
ser una de les comunitats autònomes, i jo hi estic, que té més
índexs de fracàs escolar, i que és una situació que jo sé que no
és fàcil donar-li una solució. Per tant, per ventura serà bo que
en puguem parlar i que puguem tirar endavant. Nosaltres volem
fer un pla de xoc en aquest sentit i per intentar eliminar-lo. Per
què? Perquè creim que és fonamental a una comunitat
autònoma que vol avançar. Per tant, d’educació en podem
parlar molt, perquè nosaltres li volem donar prioritat absoluta,
Sra. Estaràs, i per tant estaré molt content que en puguem
parlar.

Del decret del trilingüisme ja li hem dit, nosaltres creim que
quan es posa un decret d’aquest tipus hi ha d’haver igualtat per
a tothom. I creim que hi ha escoles públiques que en aquests
moments no poden pensar en trilingüisme, perquè tenen serveis
bàsics que no hi arriben i per tant crec que val la pena que en
l’educació, d’aquí endavant, quan facem mapes escolars,
sapiguem, tenguem tota la informació i puguem fer regles
d’acord amb les problemàtiques que tenen cadascuna de les
escoles. Perquè les mateixes regles per a tots, sense més ajudes
per a aquells que tenen més dificultats, ja no funciona; perquè
no totes les escoles i no tots els instituts es troben exactament
en la mateixa situació. És a dir, per tant, anem a parlar-ne
d’escola pública, però anem a veure quines són les prioritats
d’uns i dels altres.
Vostè em parla de Son Dureta i diu que com es pot fer un
hospital nou; s’ha fet l’Hospital del Mar i no ha passat res, no
hi ha hagut cap tipus de problema en aquest sentit.
Nosaltres deixàrem un projecte, vostè ara diu a veure si
nosaltres perdrem temps; però escolti, és que hem perdut quatre
anys, és que encara només hi ha ametllerar allà i hi havia un
projecte fet que s’hagués pogut començar tot d’una, i que
estava, des del meu punt de vista, amb unes condicions molt
millors, sobretot que no hi havia aquesta problemàtica de
l’impacte que causa a peces patrimonials importantíssimes de
Mallorca; i que ens costa molt més del que ens havia de costar
i no hi afegeix cap servei nou respecte del que tenim. I a més,
és que hi ha un caramull de judicis en relació amb com s’han
fet les coses, un caramull de coses en els jutjats quant a la
tramitació dels terrenys i la qualificació dels terrenys, quant a
l’adjudicació; si una de les empreses també té posat en el jutjat
i per tant també té accions posades.
Per tant, efectivament, nosaltres, la nostra idea era fer-ho a
Son Dureta, en el mateix Son Dureta, i aquesta és la nostra
idea, però ara haurem d’analitzar la situació i haurem de veure
quina és aquesta situació i l’haurem de valorar jurídicament i
econòmicament. Miri, aquest és l’únic, per això jo parlava de
consensos, aquest és l’únic hospital allà on hi ha hagut
problemes, l’únic. Per què hi ha hagut problemes? Perquè amb
l’antic Insalud del Partit Popular hi havia un acord que es faria
a Son Dureta mateix i vostès arriben i el canvien aquest acord.
Per tant hi havia un cert acord en relació amb la ubicació, no hi
ha hagut problemes a Inca; no hi ha hagut problemes a
Formentera; no hi ha hagut problemes amb les obres de
Menorca. Per què no hi ha hagut problemes? Perquè hi ha
hagut una continuïtat, perquè tots hi estàvem d’acord, perquè
hi havia acord i consens. Per tant, valdria la pena treballar per
aquest camí i sobretot en els grans temes i les grans qüestions.
Vostè em diu a veure si llevarem el decret de garantia de
demora, i jo li dic que aquest decret deriva d’una llei que vàrem
aprovar nosaltres, i com ho hem de llevar! Crec que aquí hi ha
una continuïtat amb la feina. I com se suposa, Sra. Estaràs,
nosaltres de totes les coses que estiguin ben fetes, vostè em diu
és que hi ha més escoles i més hospitals, només faltaria, només
faltaria que no hi hagués més escoles i més hospitals! Ben igual
que vostès trobaren més habitatges i més centres de salut. Vull
dir que només faltaria, perquè si no és que vostès haguessin
estat quatre anys mans plegades, és clar que hi ha d’haver més
coses fetes i per tant més feina feta.
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Vostè em parla que han abaixat alguns imposts, han pujat
el d’actes jurídics documentats un cent per cent i nosaltres, en
principi, no hem dit que llevaríem cap impost ni que
penalitzaríem cap habitatge buit, tampoc no ho hem dit ni
figura a cap tipus d’acord. El que sí figura a l’acord és que per
augmentar els espais protegits hi haurà d’haver acord amb els
propietaris, això sí que figura a l’acord que està escrit, el qual,
per cert, si no en té una còpia, jo l’hi enviaré perquè el tengui
i podrà veure tot el que diu.
Com se suposa, amb el gasoducte, amb la variant de
Ferreries i amb les depuradores no hi haurà cap tipus de
problema, entre d’altres coses perquè jo mentre he estat al
Congrés dels Diputats he seguit de molt prop tot aquest tipus
d’actuacions que s’han fet amb el conseller de Medi Ambient.
Per cert, tota una sèrie de convenis de les depuradores que els
ha hagut de fer aquest govern de l’Estat, perquè l’anterior va
parlar, de les dessaladores, perquè l’anterior en va parlar molt
de les dessaladores, però qui realment ha hagut de posar els
doblers ha estat el Govern actual de l’Estat, el qual, per cert, ja
ha firmat tres convenis amb aquesta comunitat autònoma i
estam ben contents que sigui així.
Vostè em parla de la variant de Ferreries o del Pla
Territorial de Mallorca i jo crec que aquesta és una qüestió que
no és aquí que l’hem de debatre, l’hem de debatre en els
consells insulars, perquè la competència en matèria de
carreteres és dels consells insulars i la competència en matèria
de pla territorial també és dels consells insulars, sense perjudici
que, efectivament, crec que totes les institucions, en aquests
grans temes, en la mesura i la gestió del territori, sí que haurien
de saber fer feina de forma coordinada, perquè és vera que les
competències estan molt distribuïdes, o vull dir que hi ha
moltes competències que poden tenir incidència important
sobre el territori.
Vostè em demana què revisarem i la futura presidenta del
Consell Insular de Mallorca em deia: revisarem del pla
territorial tot el que hi va afegir el Sr. Massot ...
(Algunes rialles i remor de veus)
... com a una situació.
Vostè em parla, quant a residències i quant a metro; miri,
Sra. Estaràs, per mi podem parlar de tot, és a dir, si vostès han
fet tota una sèrie de residències, nosaltres estam ben contents
que les hagin fet, una altra cosa és que tenguem dubtes de com
s’ha de gestionar tot això; a veure si s’ha fet d’una forma que
realment funcionarà; a veure si els ajuntaments estan molt
carregats en aquest tema; a veure si s’ha fet en els llocs on fan
més falta, totes aquestes coses les volem analitzar. Però, com
se suposa, en totes aquestes coses seguirem una política de
continuïtat, perquè, per a nosaltres, aquests temes, els temes de
serveis socials, el tema d’acció social, tot el que representa més
cohesió social són temes de primer ordre.
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I per altra banda, vostè em parla de metro i vostè em diu: és
que per a nosaltres el metro ha estat una prioritat. I jo li dic: és
que per a nosaltres el tren ha estat una prioritat, i vostès han fet
metro, i nosaltres per a la pròxima legislatura les nostres
prioritats, i així figura damunt el Govern, és arribar a Alcúdia,
és arribar a Artà-Cala Rajada i és el tramvia de la Platja de
Palma. Però crec que en aquest tema tampoc no estam tan
enfora, perquè en el seu pla, en el pla que aprovaren, de
mobilitat, crec que totes aquestes iniciatives hi són; l’única
iniciativa que no hi devia haver era la del metro, quan es va
aprovar en el 2004, i no sé si s’hi va afegir després. És que clar,
quan un ho pensa, resulta que vostès quasi quasi han fet l’únic
que havien dit, que, com a mínim, no havien dit que ho farien.
I en canvi, les coses que estaven planejades des de fa temps i hi
havia consens, aquestes coses no s’han seguit. Però no anem a
cercar les diferències, anem a sumar les possibilitats de
consens. La veritat és que en aquest tema crec que no estam
enfora i que, per tant, no hi ha d’haver cap tipus de problema
perquè sigui així.
Miri, Sra. Estaràs, jo he fet tot el possible perquè
venguessin doblers en tren i vaig venir a parlar amb vostè, i he
fet gestions a Madrid i he fet tot el que he pogut i li puc
assegurar que ho seguiré fent com a president, i que crec que en
el 2006, perdó, en el 2008, dins el primer semestre del 2008,
podrem firmar un conveni d’aquestes característiques, com
supòs que ho podrem firmar el més aviat possible en matèria de
carreteres. I li he de dir que a mi el que menys em preocupa en
aquests moments és quasi quasi la firma, el que voldria és que
es firmi de forma immediata i per tant es puguin fer les
carreteres.
Vostè em diu, en temes d’habitatge. Bé, el que crec és que
en matèria d’habitatge el primer que hem de fer és utilitzar bé
tots els doblers que ens poden venir de Madrid i per tant
utilitzar bé el Pla estatal d’habitatge, que jo crec que no s’ha
utilitzat bé, em fa la impressió que no; perquè clar, o els
números, no feim els mateixos números o el que se’ns diu per
part del ministeri és que el compliment ha estat d’un 40 i
busques per cent, i clar, això és un compliment molt baix. I per
altra banda, també el que se’ns diu és que en matèria
d’habitatge de règim especial, que és la que va dirigida a les
persones que tenen més necessitats, els objectius eren zero. I
que en matèria d’àrea de rehabilitació integrada, que és per
rehabilitar àrees urbanes, els objectius eren zero. I que en
matèria de política de sòl els objectius eren zero, i no hi ha
política de sòl, no hi ha política d’habitatge si no hi ha política
de sòl.
Per tant, nosaltres creim que el primer que hem de fer és
aprovar una llei del sòl que faci factible que els nous
creixements, efectivament hi haurà un percentatge clar que
anirà destinat a sòl per poder fer habitatge de protecció oficial,
perquè en aquests moments és a la Llei de règim local, però
fins que no s’adaptin els ajuntaments no és possible aplicar-ho,
la qual cosa vol dir que no sabem quan serà. Per tant, volem
una cosa que sigui més executiva.
I efectivament, haurem de fer feina amb les moltes cases
buides, en relació amb el lloguer i haurem d’empènyer en la
rehabilitació i sumar-hi tota la feina que hi volem fer amb la llei
de barris. Si en aquesta comunitat autònoma som capaços de fer
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autovies i autopistes com les que s’han fet, no serem capaços de
gestionar el tema de l’habitatge quan és el primer problema dels
ciutadans i ciutadanes? Doncs miri, escolti, és que ho haurem
d’intentar.
(Aplaudiments a la sala)
I ho haurem d’intentar i implicar-hi com vaig dir ahir la
iniciativa privada. I miri, quasi quasi m’atrevesc a dir que quan
parl amb la direcció dels promotors, quasi quasi són més
optimistes que vostè, perquè estan disposats a parlar-ne i saben
que en aquests moments els grans creixements que hem tengut
a nivell d’habitatges no arriben a una gran part de les classes
mitjanes d’aquí, de Balears; que, per tant, hi ha una gran part
de classes mitjanes que no poden accedir a aquests habitatges
perquè no poden pagar el seu preu, i els mateixos promotors en
són conscients i estan oberts que en parlem i que vegem de
quina forma podem fer actuacions perquè aquestes classes
mitjanes també puguin accedir a un habitatge.

ahir pot ser del seu grat o no ser-ho, però en aquests moments
dins aquesta cambra hi ha representants pel valor del 54% de
la població de les Illes Balears, els quals conformaran govern,
pel valor del 54% de la població de les Illes Balears, i si és un
53 també em val. Per tant, aquesta és la realitat, aquesta és la
realitat, aquest és el suport que tendrà el nou president si avui
té el suport a la investidura, i per tant crec que això dóna una
legitimitat clara i contundent per formar govern, un govern que
està pactat i que estic convençut, estic ben convençut, estic
apassionadament convençut que és el millor per a aquesta terra,
perquè si no, Sra. Estaràs, no seria aquí.
Ara bé, també li vull dir que vostè, el Grup Parlamentari
Popular i el 46% de les persones que vostès representen sempre
tendran la mà estesa perquè puguem trobar punts d’acord i
perquè puguem fer el que hem de fer: treure endavant aquest
país.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments a la sala)

Per tant, estic convençut que amb la llei del sòl, amb
algunes modificacions de plans, amb els solars públics, estic
convençut que si hi ha un esforç i unes ganes i una planificació,
en aquest tema podem avançar. I aquesta és la nostra voluntat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Estaràs, per un temps de 10 minuts.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

I dir-li que també he parlat d’Estatut d’Autonomia i que la
nostra idea és, anem a veure, la nostra actitud és exactament la
mateixa actitud que vàrem tenir quan jo i vostè el vàrem
negociar a Madrid, que crec que va ser una actitud totalment
constructiva i totalment positiva i totalment de treure el millor
per a les Illes Balears. I ens anàrem a Madrid amb diferències
importants des d’aquí, quant a com havia de ser el finançament
per combatre el tema de la insularitat i allà varen sortir unes
fórmules que crec que varen ser unes fórmules que les
estudiàrem entre tots i que les traguérem entre tots. Crec que
ara aquí ningú no s’ha de voler penjar medalles rares que, per
a mi, he de dir que a mi m’és completament igual, però que
crec que en aquest cas va ser precisament una negociació i una
feina que férem la gent del Partit Popular i la gent del Partit
Socialista. I la veritat és que en aquests moments tenim
l’obligació i el repte de desenvolupar els convenis que
preveuen aquestes clàusules i de desenvolupar la possible
modificació de la Llei de règim especial que faci possible que
hi hagi un finançament complementari al sistema general de
finançament, per tal d’ajudar en el tema de la insularitat.

I per això avui de matí parlava que una de les primeres
actuacions volem que sigui, d’acord amb aquesta reforma de
l’Estatut, el conveni en matèria de tren. Però hi ha altres
elements importants, medi ambient; hi ha altres qüestions
importants, com puguin ser noves infraestructures turístiques.
Per tant, en aquest sentit, com se suposa, ens trobaran i, a més,
en aquest sentit és en el que fa comptes fer feina el govern que
jo presidiré, si avui tenc el suport dels diputats i diputades.

Miri, Sra. Estaràs, la idea que vaig plantejar ahir a vostè li
pot agradar més o menys, i jo, com se suposa, respect totalment
els seus principis i els seus valors, la idea que vaig presentar

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Antich, estic a favor del diàleg, estic, estam a favor de la
cortesia, a favor de la urbanitat, a favor del tarannà, però també
estic a favor que es fixin posicions i es concretin per part seva
els compromisos que vostè vol assolir com a futur president del
Govern de les Illes Balears.
Habitatge, com? En immigració, quin model? En salut, quin
model? Sociosanitari, quin model? De quina manera
gestionarem? Qui se sotmet a la meva investidura avui és vostè,
no jo ni el Partit Popular; fa vostè un discurs, li he dit, de bones
intencions, sense concretar i potser perquè no vol respondre o
no li convé respondre qüestions que li he formulat, com és la
meva obligació, com a única oposició que vostè tendrà en
aquest Parlament. Aquí sincerament crec que, després de les
preguntes que li he fet, per cert, del transport aeri, segueix en
silenci total, però en fi; aquí, sincerament, li he de dir que això
de la cortesia i el tarannà ha fallat bastant, perquè si em
respongués donaria vostè una mostra gegantina i colossal de
tarannà democràtic del qual tant n’han parlat durant aquests dos
dies.
Encara que som persona absolutament insignificant,
represent un grup molt important i milers i milers de persones
i per tant crec que aquest tarannà i aquesta capacitat de diàleg
de la qual tant ens n’ha parlat ho podria demostrar amb
moltíssimes coses: en primer lloc, si em contesta quin serà el
seu model de país en tots i cadascun dels temes que preocupen
les persones d’aquesta comunitat, estaria bastant bé saber-ho.
Dir que la sanitat ha de ser prioritària, que tot el món té dret a
un habitatge, que hem de fer habitatges de protecció oficial -per
cert, a Ca’n Domenge també canviaran el projecte? Que el Pla
Territorial de Mallorca no és una cosa seva, és una cosa del
consell insular, però aquí hem parlat de creixement i el que
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marca el creixement és el pla territorial. Si vostè em contestàs
tot això, la veritat és que seria una lliçó de tarannà democràtic
important en aquesta tribuna.
També faria vostè gala d’un tarannà democràtic important
si en el repartiment de presidències de comissió d’aquesta
cambra es notàs també aquesta mà estesa, aquest diàleg que
tendrà ocasió de demostrar-ho les setmanes vinents, quan ens
haguem de repartir doncs les comissions d’aquesta cambra.
També estaria bé que aquesta mostra de tarannà gegantí es
demostràs en el debat de l’estat de l’autonomia, on supòs que
no repetirem l’escenari de consellers debatent amb el seu
president de quin ha de ser el futur d’aquesta terra, la veritat és
que això seria una gran mostra de tarannà. També si no hi
hagués persecució gratuïta als funcionaris, com va passar en el
passat, supòs que això no tornarà a passar, i ho agrairíem,
perquè això també seria una gran mostra de tarannà.
I també, si vostè té a bé de reunir-se amb l’oposició més
vegades que les que s’hi va reunir quan vostè era president, li
record que s’hi va reunir dues vegades; el govern que jo
represent per un minut se n’hi ha reunit deu el president i vuit
la vicepresidenta, doncs també seria una gran mostra de
tarannà, que vostè s’hi reunís molt més que en el passat.
Si a més no utilitzàs, com es va fer en el passat, estic segura
que després del seu discurs no ho farà, la justícia i les
comissions d’investigació amb fins partidistes, això ja seria
colossal.
O simplement, evitant la falta d’ètica entre vostès mateixos;
vostè se’n recorda, dia 15 de novembre del 2000, sé que aquest
és un dels terrors que vostè ha conegut i que esmenarà, quan el
15 de novembre, el president en aquell moment, de l’any 2000,
volia fer una remodelació de govern i no la va poder fer i, a
més, vàrem tenir notícia pels rotatius de com es desqualificaven
uns als altres i concretament el president desqualificava els seus
consellers. Així que simplement evitant la falta d’ètica entre
vostès mateixos, també tendríem una gran lliçó de tarannà i de
diàleg. L’ètica, Sr. Antich, significa en primer lloc complir amb
les obligacions i tenir un respecte escrupolosíssim a la
legislació vigent; em conformaria que vostè exerceixi, i sé que,
a més, ho intentarà, el poder sense abusos.
Una cosa, Sr. Antich, és el diàleg necessari, que li reconec
que vostè ho fa bé, i una altra és el diàleg innecessari, que és on
es mostra vertaderament el tarannà i la democràcia, aquest és
el que li demana el grup que represent. A vostè no li convé, i
així ho hem vist, mostrar-se massa explícit, perquè, donada la
varietat de suports que vostè necessitarà, és més que
comprensible que desitgi enemistar-se pràcticament res amb
cap d’aquests; i és ben cert que per a no enfadar-se amb ningú
el millor és no dir res.
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Sr. Antich, el millor polític és el que aconsegueix treure el
millor dels seus colAlaboradors, per això és necessari l’esforç de
les dues, en aquest cas de les sis parts. En el Príncep de
Maquiavelo s’afirma que l’ideal del príncep és ser volgut, però
com que això és molt difícil, almenys, diu Maquiavelo, que
almenys ser respectat, per això necessita la complicitat de tot el
seu equip. No sé si serà vostè estimat, però em conformaria,
com a ciutadana d’aquesta terra, que vostè fos respectat.
De nou li deman, senyor candidat, en aquesta segona
oportunitat que em dóna el Reglament de la cambra, el següent:
ser president és una responsabilitat intransferible, respon
davant els ciutadans de totes les decisions i la teva capacitat de
decisió és determinant. Li he dit abans que no hi havia ni refugi
ni burlador, els consellers el tenen, vostè no tendrà, si és
president, ni refugi ni burlador. Vostè està marcat per una
trajectòria, per unes vivències, i jo comprenc que vostè em
digui que en relació amb els seus antecedents la societat no el
va votar suficient i ara ha après dels errors; però vostè entendrà
que tota la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i
formenterenca coneix la gent pels seus antecedents i, de
moment, fins que vostè no em demostri el contrari, els seus
antecedents són els que marquen el que serà la seva acció de
govern.
Podrà vostè exercir, li deman de nou, aquesta
responsabilitat? Tornaran els regnes de taifes? Nomenarà vostè
els seus consellers i els cessarà i dirigirà vertaderament l’acció
de govern? Sé i sabem que vostè té el desig de parèixer el
president d’aquesta comunitat autònoma, és un desig que
comparteix també el seu partit a nivell nacional i és més que
probable que, després de la votació d’avui hora baixa,
d’investidura, ho sigui formalment; però materialment no
pareix que tengui les facultats que la llei atorga a aquesta
institució i això deriva de la seva falta de llibertat per formar un
executiu que, en teoria, hauria de dirigir i coordinar, i un
executiu del qual vostè hauria de nomenar i separar els seus
consellers, tal com marca l’Estatut d’Autonomia en el seu
article 56. I el cert i segur és que són els seus socis els que
nomenen i separen els seus consellers, que avui li donaran
suport a aquesta investidura presidencial, a aquesta aventura
presidencial de parèixer el president de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Li pareix, senyor candidat, que el govern que ens proposa
marca un rumb, no sis, clar i sòlid en una direcció, no sis, i que
serà capaç de sostenir amb fermesa les seves conviccions? Quin
serà el tractament que donaran les conselleries d’Unió
Mallorquina a les tres illes menors, a Mallorca, Menorca,
perdó, a Menorca, Eivissa i Formentera, allà on no tenen cap
representació?
Parlem del tren, senyor candidat, vostè diu que ha fet el que
ha pogut durant tres anys per firmar aquest conveni; fixi’ns si
li han fet poc cas que no ens han donat ni hora. Esper que amb
aquest nou càrrec d’ara li facin més cas, com a president, que
com a diputat nacional. En qualsevol cas em preocupa que li
facin tan poc cas.
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El projecte Alcúdia que proposa, se’l trobarà fet. El
projecte Cala Rajada que proposa, se’l trobarà fet, està fet el
projecte. El que no sé és si vostè vol soterrar per dins Manacor
o per fora. El de Santanyí també l’hem incorporat al nostre Pla
de Transport, vostès no ho havien contemplat. Les iniciatives
intermodals també les trobarà fetes, s’inauguren el mes de
setembre, juntament amb el pàrquing de cotxes. Li faltarà, Sr.
Antich, el soterrament del tren a Inca i l’electrificació del tren.
En relació amb el tramvia a l’aeroport i a la badia de Palma,
si bé no ens hi oposam, creim que seria millor el metro, seria
una excelAlent solució, com fan les grans capitals.
Però, per favor, Sr. Antich, em preocupa que vostè utilitzi
aquesta legislatura per comprometre els seus projectes i la
següent; jo crec que vostè ha de respondre davant aquests anys,
és que ahir li vaig sentir qualque projecte per al 2014. Hem
donat suficient mostres que això es pot fer durant aquests
quatre anys i per tant li demanaria que els compromisos se
circumscriguin a l’any 2011.
(Remor de veus)
Li deman també, senyor candidat, que no aturi la
construcció del palau de congressos i que no protegeixi l’edifici
de GESA, el qual sap perfectament que no respon a l’interès
general.
Li deman també, senyor candidat, si pensa renunciar, i no
m’ho ha dit, als doblers que ens corresponen de Madrid en
matèria de carreteres, són uns 70.000 milions de les antigues
pessetes, i de residències. Que, per cert, fa dos anys que no ens
paguen 10 milions d’euros, a veure si els recuperarem ara o no
els recuperarem, si el compliment d’aquests dos convenis per
part del ministeri ha estat una gran dosi de tarannà,
especialment pel que fa al conveni de residències?
Li deman, senyor candidat, si faran parcs naturals per
imposició o per convicció?
Li deman que pensi en la sanitat en positiu, en l’usuari,
perquè fins ara només ens ha dit que de Son Dureta nada de
nada, i no en negatiu. Dir-li que no crec que els ciutadans
d’aquesta terra es puguin perdre que a l’any 2010 hi hagi un
hospital nou, el nou Son Dureta, que sigui símbol d’excelAlència
i de modernitat; el que vostè ens proposa és un hospital damunt
Son Dureta mentre hi ha els malalts, hospital que requerirà la
modificació del Pla General de Palma, a més de fer tot el
projecte. Li record que quan vàrem arribar a l’any 2003, sí, Sra.
Armengol, quan vàrem arribar a l’any 2003, no hi havia ni la
modificació del pla general, perquè l’hospital és més gros que
l’actual, ni tampoc no hi havia cap pressupost per fer aquest
hospital. També li vull recordar que ho dúiem en el programa
electoral i vàrem tenir un suport més que majoritari per poder
fer aquest nou hospital. En qualsevol cas, el convit que visiti el
sector sanitari perquè el faran a vostè partícip de les seves
inquietuds perquè hi hagi un nou hospital l’any 2010, que sigui
el nou hospital de Son Dureta.

No permeti, Sr. Antich, que els serveis socials estiguin al
servei dels partits, planegi per damunt i faci una vertadera
ofensiva social i ens tendrà, em tendrà al seu costat. No
fraccioni ni trenqui un tema tan important per acontentar un
dels seus socis més petits d’aquest pacte d’esquerres.
Dir-li, en educació, la inversió en el públic ha estat deu
vegades la pública, una la privada; i si anam a obres públiques,
100 vegades la pública, una la privada. En educació no
plantegi, li prec, reformes excloents, s’ha de ser lleial amb les
Illes Balears, que han permès a tots desenvolupar-nos, i també
la grandesa de ser bilingües. Doni suport a les modalitats
insulars, no li he sentit dir en tot els dos dies, i respecti la nostra
llengua com a un dret i no com a un deure, malgrat la seva
formació política ho va intentar establir a l’Estatut
d’Autonomia. Cap llengua ha de ser arma contra ningú i menys
ha d’utilitzar-se en nom d’obscurs ideals polítics. La llengua
crec que no s’ho mereix. I li dic una cosa, cregui’m que no
necessitam expulsar el castellà, màxim quan el seu portaveu
s’expressa en aquesta llengua, per tenir elements identitaris.
Me cregui que també aquest pacte per l’educació és
absolutament necessari, però ho hem de fer amb serietat, amb
aquestes conviccions de què li parlava i sense rompre el més
elemental del sentit comú. No m’ha parlat, Sr. Antich, del
model audiovisual, esper que no faci la depuració de personal
d’IB3 que vostè anuncià en campanya.
(Remor de veus)
Aquí precisament li faig una proposta -tranquils, tranquils-,
aquí precisament li faig una proposta on vostè tendrà la
possibilitat de demostrar aquesta capacitat de diàleg i de
consens que vostè m’ofereix i que jo li agaf el guant. Quan
negociàrem l’Estatut d’Autonomia vostès ens varen demanar
durant tot el procés i fins al darrer moment en el Congrés dels
Diputats i en el Senat que la direcció d’IB3 es triàs pel
Parlament, per la majoria dels dos terços; la meva opció
política mantenia que fos per majoria absoluta. Però ara li toca
a vostè, que ha ofert aquest diàleg, l’exercici de coherència, ...
(Remor de veus i rialles)
... i per tant, defensam, l’exercici de coherència, vostè ha
ofert un pacte, ha ofert diàleg i per tant ...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, ja està en el 50% més del temps que li
correspon.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta, però com em van
interrompent, esper que es vagi restant.
(Remor de veus)
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Bé, doncs, ara tendrà un bon moment per fer un exercici de
coherència i per poder donar sortida a aquesta voluntat de
consens i per poder tenir aquesta televisió de tots. Per cert,
pensam que no és bona la catalanització de la nostra televisió,
les nostres modalitats, una vegada més, Sr. Antich, haurien de
ser les mostres d’identitat de la nostra televisió d’IB3.
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va fer; que donaria una solució a la carretera de la Universitat,
fins i tot va dir dirigint-se en aquell moment al Sr. Matas, que
vostè, referint-se a Jaume Matas, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, s’ha passat en un 80% del temps.

No m’ha dit res dels imposts: saben vostès si ha dit quins
davallarà o si en pujarà i quins?
No m’ha explicat res tampoc del Pla Territorial de
Mallorca, no és competència seva, però avui el Pla Territorial
de Mallorca és el que marca on podem créixer i on no podem
créixer, i pareix que això és el que, segons vostè, l’ha duit a
aquesta tribuna; per tant, m’hauria de dir què modificarà
d’aquest Pla territorial perquè creixem menys i com ho farà;
perquè, amb paraules de la presidenta d’Unió Mallorquina,
quan va tenir les seves reunions del Pla Territorial de Mallorca,
no es tocaria ni una coma. I on són Els Verds?
Per a quan es convoca aquesta Comissió Mixta d’Economia
i Hisenda? Ens hi facin partícips.
I del transport aeri, doncs, ni una paraula.
En relació amb la immigració no m’ha explicat quin és el
seu model; el que propugnava el seu govern l’any 1999, de
papers per a tots tancats a l’església de Santa Payesa i que va
interposar un recurs contra la Llei d’estrangeria o el que
propugnam nosaltres, el qual significa una immigració
ordenada, una immigració regula i no acceptar un procés de
regularització permanent.
Pensa recuperar els habitatges de protecció oficial de Ca’n
Domenge?
Per cert, en matèria de depuració, li he de dir una cosa: la
depuració, Jaume Matas, essent ministre de Medi Ambient, li
oferí pagar el cent per cent, i vostè ho va rebutjar; no sé si se’n
recorden que s’encadenaven a les dessaladores i després ara
doncs està bé fer-ne. Ara en aquest moment es paguen, és ver,
el Govern d’Espanya en paga, però només paga el 50%
d’aquestes dessaladores.
Demanarà l’equiparació del plus d’insularitat als
funcionaris de les Illes Balears en què, per cert, vostè va votar
en contra en el Congrés?
Sr. Antich, em pareixia escoltar ahir que tornaria a fer molts
d’estudis, supòs que per guanyar temps. No creï un clima de
desconfiança econòmica que dificulti les inversions i el
creixement. Li suggereix projectes amb molt de cap i amb molt
d’acord.
Me cregui que tenim raons per ser molt escèptics en relació
amb el seu compromís, en relació amb el seu compliment de la
paraula donada; l’any 1999 va dir que eliminaria o que el túnel
de Sóller seria gratuït, no ho va acomplir; que derogaria la Llei
general turística, no ho va acomplir; que faria una xarxa
d’espais naturals parlant amb els propietaris, no ho va acomplir,
però ara ens ho torna a dir, esperam que ho acompleixi; que hi
hauria una unitat d’acció amb prudència i responsabilitat, no ho

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
És que som l’única força de l’oposició, però acab. Li hauria
de caure la...,
(Petit aldarull a la sala)
...li hauria de caure la cara de vergonya que això no estigui
arreglat perquè hi ha accidents mortals. La carretera l’hem fet
nosaltres. En relació amb el turisme va dir “una ecotaxa amb
consens” i va fer una ecotaxa sense consens. Va dir que
destinaria l’1,1% al tercer món i no hi va destinar ni el 0,7%. Jo
en primer lloc li demanaria compliment dels compromisos
donats.
En definitiva, crec que avui l’acord que ens proposa és un
acord de mínims i posa de relleu el dèficit polític d’un govern
que més que de rebot, com ha dit vostè en algun mitjà de
comunicació, ho podríem qualificar com un govern de
rapinyaire. Un govern que no serà de gestió, sinó que serà de
gestos, sense base doctrinal, sense programa de futur i sense
alternativa per seguir pedalant sigui com sigui, sense rumb i
com més (...) millor, a fi que la bicicleta amb els seus sis seients
no caigui enterra i no caiguin enterra cap dels seus tripulants.
Es tracta sobretot de destacar els gestos, el trets, el tarannà, el
somriure i el diàleg. Primar la forma sobre el fons, el sentiment
sobre la raó, la filosofia per sobre la...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, crec que abusa una mica del seu temps...
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí. I acab, Sra. Presidenta, dient-li que li oferesc tot el
suport del Grup Popular...
(Remor de veus i rialles)
Acab. Sra. Presidenta. dient-li al Sr. Antich -no sé quina
gràcia els pot fer- que li oferesc tot el suport del Grup Popular
per arribar a acords clars que beneficiïn el conjunt dels
ciutadans de les Illes Balears. Farem una legítima i serena, però
contundent, oposició. La nostra prioritat seran les Illes Balears
i la seva gent. No tenim necessitat d’anar en contra de ningú
perquè tenim conviccions fermes i per això serem lleials. (...).
Estam preparats, Sr. Antich, per defensar la nostra terra des de
l’oposició i també per arribar a acords seriosos amb vostè.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Tancarà aquest debat el Sr. Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, si em dóna un poc més de suport no sé què passarà.
(Rialles)
Vostè primer pega les envestides i després diu que vol
diàleg i que em vol donar suport. El seu suport és una mica
estrany.
Vostè em xerra d’obligacions de servei públic. Miri,
obligació de servei públic i transport aeri. Vostès es fiquen dins
unes històries i jo no sé com s’atreveixen. Escolti, parlam
d’obligació de servei públic, de descomptes i de tot això des de
fa molt temps. Jo em vaig passar quatre anys de president
demanant ajudes a un tal Sr. Aznar i no ens va donar ni el bon
dia en tot aquell temps. Jo me’n record bé. I aquest president,
el president Zapatero, ha pujat d’un 33 a un 50% de
descomptes aeris.
(Aplaudiments)
Hi ha un poc de diferència. A més, l’obligació de servei
públic que s’està aplicant ara és la seva, és la que varen aprovar
vostès.
Escolti, sobre aquest tema hi ha una proposta de 27 euros,
efectivament, que vaja bunyol des del meu punt de vista.
Acceptat si es fa d’acord amb el procediment que pertoca, no
que ens enviïn els doblers, que era el que deia el Sr. Matas, i
nosaltres ja ho gestionarem, com? Posant propaganda als
avions. Això no és legal, no és seriós. Clar, no es pot actuar
d’aquesta manera, Sra. Estaràs. Per tant, nosaltres què farem?
S’ha demanat, em pareix que aquest govern ho ha demanat al
ministeri, el ministeri ho està analitzant. Això necessita
l’autorització de BrusselAles perquè hem de canviar l’obligació
de servei públic i ho haurem de fer segons el procediment que
pertoca. Això d’enviem els 18 milions d’euros, ara que ho ha
posat un socialista i Aznar no en va voler posar ni un, i jo ja ho
gestionaré aquí posant propaganda als avions tipus Zaplana,
això no, de cap de les maneres.
(Aplaudiments)
Miri, jo tendré durant aquesta legislatura tot el tarannà
democràtic que faci falta i el vull tenir. Però també vull dir una
cosa, vostè ha dit que farà una oposició contundent, nosaltres
també defensarem les nostres coses de forma contundent, també
ho vull deixar clar. Una cosa és posar a disposició tot el debat
que faci falta i l’altra és que un només es vulgui aprofitar de
segons quins debats per tancar les portes a d’altres. Això és un
poc la impressió que me’n duc de vostè i no ha de ser així, Sra.
Estaràs. Me’n vull anar content avui d’aquí i vull tenir la
percepció que efectivament hi haurà possibilitat d’arribar a
acords. Aquesta és la meva voluntat.

Em torna xerrar d’habitatge. Jo n’hi he xerrat quasi tres
quarts, d’habitatge, i li he dit com ho volíem fer perquè hi
hagués sòl, perquè hi hagués modificacions de plans, perquè hi
hagués una llei del sòl que digui clarament que en el nou
creixement hi ha d’haver un percentatge que es dediqui a
l’habitatge, perquè hi hagi totes aquestes possibilitats. En
aquests moments, el 30% és a la Llei de règim local i no es pot
actuar fins que els ajuntaments no estiguin tots adaptats a
aquest tema. Per tant, aquesta és la situació i sí que cercarem
fórmules. I repetesc, crec que si hi ha hagut un govern que ha
estat capaç de fer autopistes com les que ha fet i de fer segons
quins tipus d’intervencions, nosaltres hauríem de ser capaços
de treure fórmules per donar millors solucions a un dels
principals problemes dels ciutadans i de les ciutadanes de les
Illes Balears, les famílies, les classes mitjanes, els joves, la gent
gran. Molta gent necessita que facem aquest esforç. Per tant,
intentem-ho i caminem en aquest sentit.
No li contestaré a tot això de si els consellers, si puc ser
president i tota aquesta història. No vull entrar en aquest tema
perquè la veritat és que m’ha semblat molt poc seriós. Vostè
se’n riu des d’aquí dalt i em diu,“vostè està xerrant d’un Pla de
mobilitat 2014" i se’n riu perquè jo xerr del 2014. I jo plor
quan veig que el seu deute arriba al 2035...
(Aplaudiments)
Plor perquè és el deute de tots i em preocupa molt.
I després vostè m’ha parlat de si renunciam al tema de
carreteres, o les residències. Deixi’ns arribar i ja veurem quina
és la situació. Nosaltres parlarem amb Madrid, no ens
barallarem i mirarem com ho podem solucionar, sempre
defensant els interessos de les Illes Balears.
I em xerra de sanitat i diu que no parli només que aturarem
Son Espases, quan vostè la primera pregunta que m’ha fet és si
aturarem Son Espases o no. Miri, Sra. Estaràs, podem xerrar
d’altres coses, podem xerrar que han posat 14 metges de
família nous i reben de mitjana 1.900 persones. Hi ha gent que
ha d’esperar 5 i 6 dies per anar als metges de primària.
Necessitam més metges i més infermeres. Podem parlar de
centres de salut, n’han fet un a Palma que ja té 400.000
habitants i dues unitats bàsiques i no n’han fet més. Podem
xerrar de sanitat, podem xerrar d’un pla de salut que no han fet,
d’un pla de la SIDA que no han fet. Podem xerrar de tots
aquests temes, però clar, tot això són qüestions que nosaltres
tenim previst fer-hi feina. En definitiva, Sra. Estaràs, no es
tracta de xerrar només de si Son Espases, sinó que en matèria
de sanitat hi ha molta més feina a fer.
I vostè diu que hi ha una presidenta del Parlament i uns
consellers que només són d’Unió Mallorquina i a veure com
tractaran les altres illes. I com han tractat vostès Menorca i
tenen representació per tot? No ho diu així la presidenta del
Consell Insular de Menorca.
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Sra. Estaràs, li ho repetesc, crec que d’això n’hem de fugir,
ho deia en referència al Consorci de Formentera i ho dic en
referència a Menorca i ho dic en referència que no és possible
que pel simple fet que a una institució hi hagi un polític de
diferent color del que governa la comunitat autònoma, aquest
polític i els seus ciutadans i ciutadanes siguin maltractats. No
pot ser...
(Remor de veus)
No, no ZP un 50% de descomptes...

He de demanar als portaveus si els sembla bé si procedim
a la votació, donat que havíem fixat l’hora de la votació a les
19 hores. Senyors diputats dels diferents grups? Aquesta
presidència entén, per assentiment, que sí?
Doncs, en aquest cas, Sr. Secretari, pot treure la butlleta per
determinar el nom del diputat que començarà la crida.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sra. Presidenta, ha sortit la butlleta amb el número 36 que
correspon a ...

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
...200 milions d’euros més per a la sanitat, una reforma de
l’Estatut així com toca, reforma, per cert, molt criticada i
aprovada així amb el nas pel Sr. Rajoy i impulsada pels
socialistes. Per tant, no frivolitzi amb aquest tema perquè ens
allargam molt i jo crec que tot està molt debatut i tot ho tenim
molt clar.
Per acabar l’únic que vull, Sra. Presidenta, senyores i
senyors diputats, és agrair a tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra la seva participació en aquest primer debat de
la legislatura, sàpiguen que sempre estaré a la seva disposició
per donar el net de les iniciatives del Govern i de tot allò que
vostès considerin oportú.

Soler i Torres, Catalina.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Llavors, començam la votació.
Soler i Torres, Catalina.
LA SRA. SOLER I TORRES:
No.
EL SR. SECRETARI PRIMER:

Permetin-me una darrera petició, vull demanar a cada un
dels 59 diputats i diputades que es facin una preguntam, i la
pregunta és què creuen que els ciutadans i les ciutadanes
esperen de nosaltres? El que esperen és precisament que no
tenguem confrontació ni crispació. Esperen precisament que hi
hagi diàleg des del posicionament clar i contundent i la defensa
de cada una de les posicions. El que esperen és que hi hagi un
respecte cap a l’adversari. Faig comptes, si així ho troba
aquesta cambra, de governar en aquesta línia, en aquest sentit,
amb la idea de governar per a tothom, amb la idea de canviar
aquest país, modernitzar-lo, apostar per les qüestions socials,
gestionar amb més mesura el territori i, sobretot, fer que en
aquest país tothom, sense cap tipus d’exclusió, hi pugui viure
dignament. Estic convençut que amb aquesta idea hi farem
feina tots.

Suárez i Ferreiro, María de los Ángeles.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Sí.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
No.
EL SR. SECRETARI PRIMER:

Moltes gràcies.
Tadeo i Florit, Jaime Ricardo.
(Aplaudiments)
EL SR. TADEO I FLORIT:
LA SRA. PRESIDENTA:
No.
Conclòs el debat, es procedirà a la votació als efectes de
l’atorgament de la confiança per part de la Cambra al candidat
proposat a la Presidència de les Illes Balears. La confiança
s’entendrà atorgada si el candidat obté el vot favorable de la
majoria absoluta de la Cambra. La votació, segons el que
disposa l’article 86.2, serà pública i per crida. El secretari
anomenarà les diputades i els diputats i aquests respondran
“sí”, “no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre
alfabètic del primer llinatge i començarà pel diputat o la
diputada que surti del sorteig. Els membres del Govern de les
Illes Balears en funcions que siguin diputats, així com els
membres de la Mesa votaran al final.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:
Tarrés i Marí, Xico.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Armengol i Socias, Francesca Lluc.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.

Sí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Barceló i Martí, Joana Maria.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Torres i Cabañero, Carolina.

Sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Barceló i Milta, Gabriel.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Torres i Marí, Maria.

Sí.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Boned i Roig, Juan.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. BONED I ROIG:

Vicens i Mir, Bartomeu Jesús.

Sí.

EL SR. VICENS I MIR:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Carbonero i Malberti, Jaime.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Vinent i Barceló, Assumpta.

Sí.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Carretero i Niembro, José Luis.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

Sí.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Castro i Gandasegui, Carmen.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Antich i Oliver, Francesc.

No.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Costa i Serra, José María.
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EL SR. COSTA I SERRA:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Huguet i Rotger, Juan.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Crespí i Prunés, Ana.

No.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Diéguez i Seguí, Antonio José.

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Juan i Cardona, José.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. JUAN I CARDONA:

Feliu i Álvarez de Sotomayor, María del Carmen.

No.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Julve i Caldentey, Catalina.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. JULVE I CALDENTEY:

Galmés i Chicón, Bárbara.

Sí.

LA SRA. GALMÉS I CHICÓN:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gascón i Mir, Miguel Ángel.

Sí.

EL SR. GASCÓN I MIR:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Llinàs i Ferrà, Bartomeu.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. LLINÀS I FERRÀ:

Gener i Bosch, Antònia.

Sí.

LA SRA. GENER I BOSCH:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Llinàs i Warthman, Isabel Carmen.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Gornés i Hachero, José Simón.

No.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Marí i Mayans, Esperança.

69

70

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 3 / 3 i 4 de juliol del 2007

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Mascaró i Melià, Joana Lluïsa.

Sí.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Santiago i Rodríguez, Josefa.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Mayans i Serra, José Miguel Fernando.

Sí.

EL SR. MAYANS I SERRA:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Serra i Torres, Antoni.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. SERRA I TORRES:

Mercadal i Mercadal, Margarita.

No.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

Cabrer i González, Margarita Isabel.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Morell i Cuart, Sandra.

No.

LA SRA. MORELL I CUART:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Castillo i Ferrer, Ana María.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Palau i Costa, Catalina.

No.

LA SRA. PALAU I COSTA:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Pastor i Cabrer, Antonio.
No.
EL SR. PASTOR I CABRER:
EL SR. SECRETARI PRIMER:
No.
Fiol i Amengual, Francisco Jesús.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Ribalaiga i Briones, Ernest.
No.
EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sí.
Flaquer i Riutort, Juan.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / fascicle 3 / 3 i 4 de juliol del 2007

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Riudavets i Florit, Eduard.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Font i Barceló, Jaume.

Sí.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

No.

Rotger i Llabrés, Pere.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Huguet i Sintes, Cristóbal.

No.

EL SR. HUGUET I SINTES:

LA SRA. PRESIDENTA:

No.
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Aquesta presidència entén que han votat tots els diputats i
diputades?

EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sí, 30; no, 29; cap abstenció. 30 sí; 29 no.
Pastor i Sánchez, Encarnación.
LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:
No.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Rodríguez i Barberá, José María.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Per tant, atesos els resultats de la votació i havent-se
obtingut el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres
de la Cambra, s’entén atorgada la confiança per exercir el
càrrec de president de les Illes Balears al Molt Hble. Sr.
Francesc Antich i Oliver. L’atorgament de la confiança al
candidat es comunicarà a Sa Majestat el Rei, al president del
Govern de la nació, a efectes del seu nomenament com a
president de les Illes Balears, d’acord amb el que preveu
l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 141.6 del
Reglament del Parlament.

No.

S’acaba i s’aixeca la sessió.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

(Aplaudiments)

Munar i Riutort, Maria Antònia.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sí.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Palau i Torres, Pere.
EL SR. PALAU I TORRES:
No.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Rado i Ferrando, Aina Sebastiana.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Sí.
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