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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats, es reprèn la sessió.
I en primer lloc té la paraula el Molt Honorable Senyor
President del Govern de les Illes Balears.

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

Senyores i senyors diputats. El primer que vull fer, com no
pot ser d’altra manera, és agrair a tots els grups que han
intervengut la seva intervenció i ara procuraré donar resposta
a algunes de les qüestions que s’han exposat.

El primer que ha intervengut és el Sr. Mayans, el diputat del
Grup Mixt i ell em deia que hem emprat aquests primers temps
per pactar molt i a la vegada dóna la impressió que s’ha perdut
molt de temps. Jo li vull dir al Sr. Mayans que aquesta no és la
meva impressió, la de perdre temps, sí que és la meva
impressió que hem començat a pactar molt perquè
efectivament, durant aquesta legislatura una de les coses que
vol fer el meu Govern és precisament pactar molt, intentar
compartir, intentar implicar al màxim de gent dins allò que és
el projecte de la comunitat autònoma. El Sr. Mayans em deia
que no sempre se cerquen les millors solucions perquè les
contestes que li han fet molta gent que està en el Govern en
aquests moments és que això ho diu el pacte. Jo li vull recordar
al Sr. Mayans que l’anterior president d’aquesta comunitat
autònoma sortia moltes vegades a aquesta tribuna i deia “això
ho diu el meu programa”. Per tant, vostè ha d’entendre que en
aquests moments el programa d’aquest govern és precisament
el pacte que hem firmat entre les distintes forces polítiques. Per
tant, no ho ha d’entendre com si fos un retard, sinó que
realment estam complint un programa que hem volgut pactar
entre tots.

Vostè diu que això a vegades du a què no s’agafin les
millors solucions econòmiques. Jo no tenc ganes d’entrar en
quines són les millors solucions econòmiques d’alguns temes
i a vostè no li he sentit precisament criticar-los. Jo li podria
posar un grapat d’exemples de solucions econòmiques poc
favorables per als ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes que
són ben aclaridors de com les coses no s’han de fer si realment
es vol defensar una bona gestió. Per tant, en aquests temes, Sr.
Mayans, jo no hi puc estar d’acord. Jo crec que aquest govern
s’ha posat des del primer moment a fer feina en les prioritats
que tenia. Vostè aquí damunt ha dit, jo li ho agraesc, que
efectivament a Formentera algunes passes durant aquests 3
primers mesos ja hem donat i jo crec que són passes
importants. Poder tancar l’acord que fa possible poder posar en
marxa el Consell de Formentera i que en principi havia previst
3 milions i ara són 4 milions d’euros, jo crec que és una passa
important i s’ha pogut fer de comú acord i a més, vull aprofitar
per dir-li amb una exemplar i molt bona relació del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera. Per tant,
això fa possible que totes aquestes passes es puguin donar.

També una de les prioritats és el centre de dia, que vostè
sap que es va licitar en el seu moment i que no va anar bé la
licitació. I vostè m’ha donat una versió dels fets i també en tenc
d’altres. Em diuen que els doblers que hi havia prevists no eren
pressuposts realment realistes i que per això ningú no es va

apuntar a fer aquesta obra. La meva idea és que hi puguem
posar un pressupost així com pertoqui i per tant, que aquesta
obra es pugui dur a terme. També és veritat que seguim amb el
compromís dels 25 milions quant a inversions i la idea d’aquest
govern de les Illes Balears és respectar al màxim els acords els
quals s’havia arribat entre les distintes institucions i fer que el
més aviat possible es puguin dur a terme.

Després vostè m’interpelAla sobre un seguit de temes. Em
diu si he firmat la carta del President de Formentera en relació
a les delimitacions. El President de Formentera no em va enviar
cap carta perquè jo la firmés. Jo li puc assegurar que la situació
de les delimitacions de Formentera el coneix la ministra de
Medi Ambient, el coneix la vicepresidenta del Govern
d’Espanya i el coneix el president del Govern d’Espanya,
perquè tots han estat a Formentera i han pogut recollir de
primera mà aquesta situació. A més, hi ha un compromís a
nivell del Congrés dels Diputats de tornar estudiar aquesta
qüestió i per tant, que hi hagi un gran acord. El meu Govern és
favorable que això efectivament tengui una bona solució i per
tant, interpelAlarem i parlarem amb l’Estat les vegades que faci
falta per tal que efectivament, un tema complex com aquest,
vostè sap que és complex, vostè sap que fa molt de temps que
aquesta qüestió està present. Hem tengut ministres d’aquesta
comunitat autònoma i això no s’ha solucionat. Per tant, no es
tracta d’un tema fàcil, si el ministre mallorquí de Medi Ambient
no ho va poder solucionar, vol dir que no és un tema fàcil. Per
tant, jo el que li puc dir és que he fet arribar molt clarament
quina és la postura de Formentera a qui ho havia de fer arribar
i des del Govern de les Illes Balears hi estam damunt per
intentar trobar-li una solució.

Quant el Pla de sostenibilitat de la costa, també dir-li que no
em consta que en principi això hagi d’empitjorar res, ho
veurem, ho analitzarem, veurem quines són les distintes
situacions. En principi que hi hagi preparades unes actuacions
per intentar millorar el litoral, crec que és una cosa que en
principi l’hauríem d’acollir bé, sense perjudici d’analitzar
després el cas concret i veure quines situacions reals ens crea.
Però sí que és veritat que aquesta comunitat autònoma, si
qualque cosa ha de fer, des del meu punt de vista, és tenir molt
d’esment en els temes del litoral, sense perjudici de què
efectivament, veiem la particularitat de cada lloc i quins són
realment els problemes que això pot suposar.

Quant el transport de mercaderies a Formentera. Conec
molt bé algunes de les propostes que s’estan defensant per part
del Consell de Formentera, amb la idea de poder tenir una línia
directa amb la península. Per tant, ho analitzarem, xerrarem
amb les navilieres, aquest tema moltes vegades els problemes
sorgeixen amb les navilieres i per tant, vegem quina és la millor
fórmula per intentar trobar una solució a aquesta problemàtica.
Treballem tots junts, treballem amb el Consell de Formentera
i Govern de les Illes Balears, per parlar amb els empresaris i
per estudiar des dels nostres serveis quines poden ser les
millors fórmules.

Quant a la declaració d’interès públic de les línies marítimes
entre Formentera i Eivissa. Efectivament, vostè ho ha dit, això
topa amb la Unió Europea, per tant, té uns problemes. És ver
que des del Govern de les Illes Balears ja s’estan donant unes
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ajudes importants i per tant, també estam oberts a parlar amb el
consell per veure aquest tema amb tota la seva profunditat.

Quant el Pla de recuperació integral de Ses Salines de
Formentera, compartim les propostes que ha fet Gent per
Formentera i per tant, la gent que lideren en aquest moment,
juntament amb el Partit Socialista l’Ajuntament i el Consell de
Formentera. Per tant, juntament amb la Conselleria de Medi
Ambient analitzarem la recuperació del circuit hídric a Ses
Salines i la feina de rehabilitar els estanys i evitar que segueixi
el seu deteriorament. Per tant, és un tema que també tenim ben
present.

Vostè em parla de la immigració. Jo ahir vaig dir que la
Conselleria de Benestar està treballant perquè dins el mes de
gener poder iniciar la feina de fer un Pla d’immigració per a les
Illes Balears. Per tant, aquest Pla d’immigració ha d’atendre a
tots i cada un dels racons de les Illes Balears, tots i cada un dels
indrets de les Illes Balears i com no pot ser d’altra manera,
també ha d’atendre a Formentera. Per tant, estigui tranquil que
estarem en perfecte comunicació i relació amb el consell
insular per tal que totes aquestes coses arribin a bon port,
aquestes coses i moltes altres perquè haurem de parlar amb el
consell d’habitatge, de la llei de barris, també la volem fer
extensiva a tots i cada uns dels indrets de les Illes Balears i
també han de donar la possibilitat de fer tot un seguit de
mesures per poder recuperar barriades o indrets de Formentera,
tema que també qualque vegada m’ha comentat el President del
Consell de Formentera. Haurem de parlar d’educació i haurem
de parlar de tantes altres coses.

També li agraesc que m’hagi agraït que efectivament, el
pròxim conveni que firmarem amb el Ministeri de Treball en
relació a eliminar barreres arquitectòniques vagi dirigit una part
al metro i l’altra part a Formentera, perquè efectivament hi
volem fer un pla pilot i per tant, hi volem fer un vertader pla de
xoc per intentar donar solució a aquesta problemàtica.
Problemàtica que per desgràcia afecta totes les Illes Balears.
L’any que ve acaben els terminis que havia donat la llei i per
tant, això suposarà fer un esforç molt gran a tota la resta de les
Illes Balears.

Altres temes estam pendents, com són carreteres, etcètera,
està pendent bàsicament que es firmin els convenis amb el
Ministeri de Foment i el Consell Insular d’Eivissa i el Consell
Insular de Formentera arribin a l’acord definitiu, crec que no hi
ha massa problemes en aquest sentit. El ministeri ja ha firmat
amb Mallorca i Menorca i per tant, en principi crec que en
relació a aquest tema no hi ha massa problemes.

Vostè em parlava de la policia autonòmica, igualment com
m’han parlat els altres representants dels grups que han
intervengut. Jo el que li puc dir és que en aquests moments ja
estan encarregats els estudis i allò que seria un avantprojecte a
la Universitat de les Illes Balears i a la Universitat de
Barcelona. Volem que sigui un projecte molt participatiu, molt
integrador, que no dupliqui mitjans i que sobretot, serà un
projecte que en el meu entendre l’haurem de debatre amb
l’Estat, l’haurem de negociar amb l’Estat. L’Estat ha fet una
aposta d’una determinada policia a dues comunitats autònomes
i pareix que té la idea de fer un altre tipus d’aposta a la resta
d’Espanya. Per tant, serà un tema que n’haurem de parlar i jo

crec que sobre aquesta qüestió ja en parlarem després d’haver-
se celebrades les eleccions generals.

En relació als altres grups que han intervengut. Donar-los
les gràcies, igual que al Sr. Mayans, per la seva intervenció.
Efectivament, molts d’ells han coincidit en què són cent vint
dies, el Sr. Mayans també, el Sr. Mayans en un moment
determinat em deia “molt de futur i poc present”. Jo li voldria
recordar que l’ex-President d’aquesta comunitat autònoma, tal
dia com avui, quan va pujar a fer aquest debat, el primer que va
dir és que no sabia què feia aquí, perquè no havien passat quasi
ni 100 dies i per tant, va venir a dir que aquest debat sobrava.
Jo en cap moment ho he dit, jo ahir vaig dir que estava encantat
de venir a debatre en el Parlament. Però és veritat que cent vint
dies són cent vint dies i efectivament, cent vint dies donen per
planificar i per poder començar a treballar. Jo voldria dir que
el Govern de les Illes Balears, el meu Govern, durant aquests
cent vint dies el que ha intentat fer ha estat treballar en dues
línies. Una, intentar aclarir exactament la situació que ens
trobat i fer front a algunes de les qüestions que ens hem trobat.
I per altra banda, començar a preparar els projectes, el
programa i les iniciatives que volem dur a terme durant aquesta
legislatura. La meva idea ahir va ser precisament parlar poc de
tota la feina que hem hagut de fer per intentar posar al dia
determinades situacions i sobretot, parlar molt de les coses que
volem dur a terme durant aquesta legislatura.

Per tant, efectivament jo crec que el primer canvi hauria de
ser un canvi important quant a fons i quant a formes. Jo crec
que el simple fet que la bandera d’aquest govern sigui
precisament intentar compartir projecte amb molta gent,
intentar implicar la societat de les Illes Balears amb un projecte
que lideri el Govern de les Illes Balears i per tant, intentar
pactar i consensuar moltes polítiques, això ja significa un canvi
molt important. Per això jo ahir deia que donava molta
importància al pacte que en aquests moments estam treballant
amb els empresaris i sindicats perquè crec que es tracta d’una
peça fonamental a l’hora de fer feina en aquesta comunitat
autònoma. Jo ahir explicava que aquest pacte tendria dues
meses, una mesa econòmica, necessitam fer una feina molt
important per donar solidesa a la nostra economia i una mesa
de cohesió social perquè dels avanços econòmics que facem en
aquesta comunitat autònoma hi hem de sortir tots beneficiats.
Per tant, han d’arribar a tothom. Aquesta era una de les
qüestions a les quals jo ahir donava molta importància.

Dir-los que la resposta dels empresaris i sindicats ha estat
molt bona. Per tant, crec que hi ha una sensibilitat molt gran
sobre aquesta idea de caminar junts. I això ens ha de permetre
precisament parlar de país en general. Per tant, ens ha de
permetre parlar de temes tan importants com puguin ser el
turisme, com parlar d’altres necessitats també molt importants
com és invertir en totes aquelles infraestructures silencioses que
fan que hi hagi més igualtat dins la nostra comunitat. Això és
allò que jo deia d’implicar els de baix i els dalt. Els de baix per
tal de què puguin passar a tenir més oportunitats i més qualitat
de vida i puguin passar a ser part d’aquesta ampla classe
mitjana que volem impulsar. I per altra banda els dalt a fi de
què apliquem allò de la responsabilitat social corporativa i per
tant, que estiguem implicats també en la política d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant, que també participin en el
projecte de la comunitat autònoma.
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Per tant, per a mi significa un canvi important i un canvi
que ens ha de donar la possibilitat de veure les coses d’una altra
manera, de resoldre les coses d’una altra manera i sobretot, de
ser més efectius, de fer feina avui, ara en el present, però
pensant que no podem hipotecar allò que necessitam entregar
bé a tots aquells que vendran darrera. Per tant, aquesta és per
a mi la base de la feina que ha de fer aquest govern, un Govern
que ha d’empènyer una societat que sigui molt més respectuosa
amb el medi ambient, tema molt actual per tot i sobretot molt
actual a una comunitat autònoma com la nostra que està
conformada per illes, allà on sempre les coses són més fràgils
i necessiten un esment més important.

Dels distints temes que m’han plantejat per part dels distints
grups, em referiré a uns quants. S’ha parlat de la importància de
les mesures mediambientals, per tant, de fer un esforç molt
important en aquest tema. Ha sortit la iniciativa que tenim en
marxa en matèria de mesures urgents. Jo ahir vaig dir que era
una mesura important a nivell mediambiental, però també a
nivell econòmic. No podem seguir creixent de forma
desmesurada en residencial en el litoral creant impactes, perquè
això és incompatible en caminar cap un turisme de qualitat. És
una cosa que no em cansaré de dir i no només ho dic jo, ho diu
el President del Foment del Turisme, ho diuen els empresaris.
Per tant, hi ha un consens molt ample i important de què és
necessari prendre mesures en aquest sentit. Igual que ho és
formar els treballadors del turisme, com també ho és empènyer
la reconversió de la Platja de Palma, o investigar i innovar en
matèria turística per poder prendre les millors decisions quant
a diversificació, a cercar nous mercats, totes aquelles coses que
ens facin possible afrontar allò que són els nous reptes.

Per tant, donar molta importància, agraesc que s’hagi fet
així, a tot allò que és l’aspecte de sostenibilitat, és important
per a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però que a
la vegada és un element importantíssim per al projecte
econòmic de les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit hi ha la
Llei del paisatge, la Llei del sòl i un caramull de mesures que
s’estan posant en marxa per part de la Conselleria de Medi
Ambient, entre elles, l’estratègia en relació al canvi climàtic
que volem treballar, com no pot ser d’altra manera, amb
l’estratègia que en aquest moment també s’està treballant des
de l’Estat.

És ver que per a mi també té molta importància el tema de
l’habitatge. És un tema que també ha sortit aquí, és una de les
qüestions en què hi fa feina de valent aquest govern. El tema de
l’habitatge és un tema complex i és un tema que s’ha d’abordar
des de distintes òptiques. El primer gran tema que hi ha en
matèria d’habitatge és que no hi ha habitatge sense política de
sòl i per tant, haurem de fer un esforç molt important en matèria
de crear sòl per poder fer habitatge, sòl públic no n’hi ha i com
que no n’hi ha, no ens queda més remei que fer un esforç molt
important en aquest sentit. En tot això hi està fent feina el
Govern, però això no vol dir que no estigui fent feina, perquè
les primeres passes que s’han donat també van precisament en
el sentit, valgui la redundància, d’impulsar la rehabilitació.
Donam molta importància a la llei de barris, com deia, ja s’està
elaborant i jo crec que a finals d’any podríem tenir el projecte
per poder començar a debatre. 

Per altra banda donam molta importància a complir i
participar en allò que és el Pla estatal d’habitatge. Algunes
mesures ja hem pres durant aquests 3 primers mesos. Ja ens
hem posat en contacte amb l’Ajuntament de Palma i estam a
punt de firmar un conveni per rehabilitar el barri de Pere Garau.
Ens hem posat en contacte amb el Ministeri de l’Habitatge per
tal de reforçar i fer una segona fase que havia quedat..., era una
barriada que havia quedat totalment aturada en el Polígon de
Llevant. Hem pogut firmar ampliacions de les actuacions que
s’han de fer en el Polígon de Llevant, per tant, rehabilitació
d’habitatges allà, ens hem pogut posar en contacte amb
l’Ajuntament de Maó per rehabilitar allò que és part del centre
històric. I també amb l’Ajuntament d’Eivissa per parlar de
temes com Sa Penya. Dir que aquest ha de ser un element de
primera importància quant allò que és rehabilitació integral de
barris. I per altra banda, actuacions aïllades en matèria
d’habitatge. 

Jo crec que podem fer una bona feina perquè a la vegada
des del Govern d’Espanya actual, esper que se segueixi després
de les eleccions, es té com a prioritat el tema de l’habitatge.
Basta veure les darreres actuacions que s’han fet, com són les
ajudes al lloguer per a l’emancipació dels joves que suposa
prop de 210 euros cada mes durant 4 anys, joves d’entre 22 i 30
anys, crec recordar. Per tant, aquest ha de ser per a nosaltres un
element molt important. Jo crec que en matèria d’habitatge
públic, algú ho ha dit, som la darrera comunitat autònoma, som
la comunitat autònoma que menys ha invertit en habitatge
públic. I aquí es dóna la casualitat que a pesar de ser una
comunitat autònoma allà on la construcció ha tengut molta
importància, allà on hem tengut creixements molt grans  els
darrers anys, a la vegada es dóna la casualitat que hi ha una
quantitat de gent molt important i per tant no m’estic referint
només a la gent jove i a les famílies més humils, sinó a una part
important de les famílies de la classe mitjana que tenen molt
difícil poder accedir a un habitatge.

Mirin, l’Observatori jove en matèria d’habitatge,
Observatorio Joven de la Vivienda, com diu l’informe de Sa
Nostra, el que diu és que els joves de les Illes Balears, del seu
sou han de fer un esforç d’un 80 i busques per cent per poder
adquirir un habitatge i que les famílies de les Illes Balears han
de fer un esforç d’un seixanta i busques per cent, un 68%, per
poder accedir a un habitatge. Per tant, parlam d’esforços molt
grans, parlam de situacions que ens diferencien, per desgràcia,
per la part baixa, d’altres, de moltes altres comunitats
autònoma, i que només a les comunitats de Madrid i del País
Basc els suposa aquests esforços semblants quant als que em
referia que han de fer les famílies de les Illes Balears. Per tant,
ens trobam davant una situació que des del meu punt de vista
és greu i que necessita un pla de xoc important, sobretot per la
poca política en matèria d’habitatge que s’ha fet durant aquests
darrers temps, per desgràcia s’han dedicat molt poques energies
a aquest tema durant massa temps i per desgràcia no hi ha
patrimoni del sòl als ajuntaments, avui, per poder envestir en
relació amb aquest tema. També és ver que, a més que
necessitam un pla de xoc, necessitam també canviar la dinàmica
d’actuació en aquesta matèria i, per tant, és ver que així com ja
ha fet el Consell de Menorca, que ja té previst que en els
pròxims creixements es pugui aplicar el 30% d’aquest
creixement per fer habitatge, cosa que donarà uns resultats,
també és ver que nosaltres ho hem de fer, figura a alguna llei
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que no ha estat efectiu, ho hem de fer a través de la llei del sòl
i, per tant, hem d’aconseguir que en aquesta comunitat creem
una altra dinàmica important en aquest tema.

També se m’ha parlat de finançament, i jo el que vull dir és
que crec que durant aquests primers mesos s’ha fet un esforç
molt important en matèria de finançament, crec que el Govern
de les Illes Balears, si en alguna cosa ha treballat ha estat
precisament a intentar solucionar tota una sèrie de qüestions
molt importants per a la gestió que hem de dur a terme, la
primera de totes era desenvolupar l’Estatut fins allà on podíem
aquests tres mesos i, per tant, s’ha pogut aconseguir aquests
2.800 milions d’euros en els propers set anys, jo vull recordar
que en els anteriors set anys només en vàrem rebre 1.600 i
busques, i a la vegada hem pogut firmar convenis tan
importants com el Conveni de carreteres, deutes com les
residències, hem parlat ja i tenim el compromís de firmar un
conveni a principis de l’any que ve en matèria de mobilitat, un
conveni molt important per tirar endavant totes les polítiques de
mobilitat i, a més, feim feina i ja tenim aparaulats altres
convenis en matèria de torrents i en matèria de barreres
arquitectòniques com esmentava fa un poc.

Vull agrair també que s’hagi donar suport a les polítiques
que volem fer en matèria de mobilitat, crec que és un altre dels
grans temes que hi ha pendents en aquesta comunitat autònoma,
una comunitat que és una, com deia ahir, de les regions
d’Espanya i crec que del món amb més cotxes per habitant i
que, per tant, necessita fer una inversió molt important en
matèria de transport públic, en matèria de tren, però també en
matèria de transport per carretera i, per tant, una inversió que
arribi a totes i cadascuna de les Illes.

Per altra banda, se’m parlava d’algun tema més concret
d’Eivissa com era a veure què passaria en relació amb
l’Hospital de Can Misses, jo vull tornar a dir avui el compromís
d’iniciar ja el nou hospital a Eivissa i dir també que mentre es
construeix aquest hospital haurem de dur a terme algunes
accions a l’Hospital de Can Misses perquè, efectivament, es
troba en una situació de certa dificultat i, per tant, s’hauran de
fer quiròfans nous, s’haurà d’ampliar la planta d’urgències,
s’haurà de remodelar la tercera planta per convertir-la en àrea
hospitalària i, a més, en matèria de salut, en aquest moment, es
construeixen centres de salut nous a Sant Antoni, Sant Josep,
Sant Jordi, Vila i Sa Colomina. Crec que, en aquest sentit, tot
això ha de significar un avanç molt important.

De les distintes intervencions que hi ha hagut també s’ha
expressat la preocupació en matèria de cultura i en matèria de
llengua, jo ahir vaig explicar el meu compromís que
efectivament en matèria de normalització hem de fer un gran
esforç, hem de tornar a posar en marxa el Consell Social de la
Llengua, que es tracta d’un tema totalment transversal i, per
tant, hi han de tenir implicació totes les distintes conselleries
del Govern, i hem d’unificar al màxim tota la feina de totes
aquelles institucions i organismes amb què compta el Govern
en matèria de promoció de la llengua dirigits per la direcció
general encarregada d’aquest tema, per tant en aquesta direcció
hi hem de fer feina des de l’Institut d’Estudis Baleàrics, des del
COFUC i des de tots aquells àmbits que en aquests moments
tenen algun tipus de competència en aquesta matèria. Però, a
més, pens que ha de ser una feina molt coordinada amb totes

les altres institucions perquè, efectivament, aquest és un tema
d’estat. Algú proposava algun tipus de pla per donar camí,
diríem, a les necessitats que tenen les persones nouvingudes i,
per tant, per a la seva integració, jo crec que tenim dos
instruments importants en aquest sentit, per una banda el nou
pla de normalització lingüística que ha de preveure precisament
aquests plans específics per a aquests temes, i, per altra banda,
crec i ho recordava fa un moment, que a través del nou pla
d’immigració també hem de tenir en compte aquests temes.
Igual que també els vull dir que dins el Pla de competitivitat hi
ha un apartat per parlar de normalització lingüística, perquè
efectivament es tracta d’una cosa que no és només
d’institucions, sinó que hi hem d’implicar tota la societat, i això
vol dir que hi han de participar empresaris i sindicats a fi de
poder facilitar una nova labor en aquesta matèria; per tant,
tothom ha de poder viure en català aquí, però, a més, com molt
bé deia el Sr. Barceló, ha de ser una llengua de cohesió i de
convivència, i amb aquesta idea feim feina des del Govern, ja
la férem en el meu anterior govern i, per tant, la tornarem fer
ara.

En definitiva, crec que aquestes eren algunes de les
qüestions que se m’han plantejat. Agraesc molt que hi hagi una
coincidència molt important en la feina que fa el Govern i
sobretot que hi hagi un suport gran a les polítiques que duim a
terme, unes polítiques que en aquests moments es plantegen,
unes polítiques que en aquests moments s’estan pactant, unes
polítiques que s’estan elaborant les lleis pertinents per poder-
les aplicar, unes polítiques que són les que volem dur durant
aquesta legislatura i que jo crec que avui, 120 dies després,
ningú no ens pot exigir que, com pareix per part d’alguns, com
si ja les haguéssim de tenir totes acabades. Crec que vàrem
prometre un canvi tranquil, això no vol dir que no sigui efectiu,
executiu, que no doni molts de resultats, però sí un canvi
tranquil que vol dir molt pactat amb la societat, perquè si ho
feim molt pactat amb la societat, serà un canvi sòlid, i les feines
que farem duraran molt de temps i no, com algunes que hem
vist, que han durat molt poc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica i pel Grup Parlamentari
Mixt, si es continuen dividint el temps, té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Cinc minuts és quasi quasi res, per tant
la meva primera intervenció ha intentat ser analítica, objectiva
i reflectint un poc el que he vist aquests cent vint dies, ara
només tenc cinc minuts i abans un portaveu d’aquesta cambra,
amb el seu to i el seu discurs habitual, deia la paraula “frau”, jo
no sé si és frau o què és, però sí que és un poc estrany la petició
que va fer aquest diputat de tenir grup propi i que avui, per no
fer això, només tengui 15 minuts. Jo crec que som on se m’ha
obligat a ser i no som allà on volia ser. Aquesta és la
contestació que li vull donar al senyor portaveu.

(Aplaudiments)
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Parlant ja del discurs del president, ha fet referència al que
jo havia comentat quan hi havia les compareixences dels
consellers, quan hi havia un tema problemàtic o un tema curiós,
es recorria a la frase que jo li he dit, és evident, li he dit dues
vegades en el discurs a la meva primera intervenció, el seu
pacte és legítim cent per cent i ho torn a repetir una tercera
vegada, però els pactes són entre partits polítics, vostè m’ha
citat aquí que quan parlava donava l’excusa abans del
programa, és veritat però un programa és una llista de coses
que s’han de fer, la gent sap exactament el que es va votar i el
que constava en aquell programa i si hi ha coses noves que
siguin sempre positives. Jo li reconec i vostè també ho haurà fet
quan va fer el pacte, cada partit polític que forma part del pacte
té el seu programa electoral i les seves demandes, si ha
aconseguit consensuar-les totes, ajuntar-les i fer el pacte i que
li funcioni i li duri quatre anys, enhorabona, però no hi ha molta
diferència entre un pacte i un programa, un programa du
exactament escrit el que ha de complir el que s’ha presentat
sota aquell programa.

Parlant del centre de dia, té raó, però jo també en tenc i
ajuntant les dues versions tenim la versió completa, vostè sap
per què es va licitar i va quedar desert?, perquè es va prorrogar
o es va endarrerir un any i mig. Té raó i jo també, ajuntam les
dues versions i tenim la versió completa, va quedar deserta la
licitació perquè va estar un any i mig més del compte a fer-se
aquesta licitació, i les empreses que hi podien estar interessades
varen desistir. Té raó.

Vostè el juliol del 2007 em va dir la frase, textual: “jo
l’escoltaré, jo sí que tenc ganes de parlar amb vostè i de saber
quina és l’opinió que vostè du de Formentera”. Agraesc la
targeta que em va enviar, que jo també li vaig enviar amb el
meu programa i una felicitació, esper que prompte ens puguem
reunir, perquè supòs que no seran aquests quinze minuts anuals,
supòs que hi haurà alguna cosa més amb el diputat de
Formentera, per tant esper ansiós la visita que pugui tenir amb
vostè per exposar-li de primera mà i amb un espai més extens
de temps que no els quinze minuts que avui he pogut parlar, per
exposar-li tot el que pugui de Formentera.

Ha anunciat pactes, ha repetit la paraula “pacte” moltes
vegades, no és dolent, però a nivell general li vull comentar que
m’agradaria que la utilitzàs o la fes servir, cosa que és
important, en sectors importantíssims de Balears, és un sector
que és veritat que només maneja l’1% del PIB, però que
gestiona el 80% del territori, que és el sector agrícola i el sector
ramader. Sé que s’han fet avanços ara, aquests dies, però li
demanaria que no s’oblidés d’aquest sector, perquè és un sector
vital, sempre es parla de turisme, de moltes coses, però aquest
és un sector vital per al paisatge i per al medi ambient i sobretot
per a l’agricultura a les Balears.

Parlant ja de demandes més concretes. Vostè el febrer del
2007, ja pas a completar el que no he pogut dir a la primera
intervenció, no sé si ja era candidat o no, va anunciar que
demanaria al PSOE de Madrid un senador per Formentera, jo
li deman que continuï amb la mateixa demanda, jo l’ajudaré en
tot el que pugui, tenim ara Estatut, continuem amb el segon pas
que és tenir senador.

El que no permetré és que es facin discriminacions, jo si no
he mirat la Llei d’acompanyament d’enguany, ja tendrem molt
de temps per debatre-la, l’article 11 parla de les successions i
les herències i si no ens ho hem mirat malament i tant de bo que
no sigui així, es modifica algun article de la Compilació de Dret
Civil Especial de les Illes Balears, i la conclusió és que les
herències a Eivissa i a Formentera passaran a ser al 7% com
estaven abans. Jo pregaria als diputats d’Eivissa del Partit
Socialista que s’ho llegissin i que entre tots a veure si això és
veritat o no, si és així, és un greuge comparatiu que no podem
permetre, i es faci de manera molt sibilAlina perquè la
Compilació consta de tres llibres, el primer és de Mallorca, el
segon de Menorca i el tercer d’Eivissa i Formentera, i els
articles que van a partir del 56, que és el tercer llibre, és el que
es modifiquen, molt sibilAlinament, però es modifiquen. I no
permetré cap greuge comparatiu.

I acab ja amb un tema que vostè també ha esmentat, el Pa
de sostenibilitat, jo esper que sigui per a bé, però no sé com
compaginaran el que va dir Zapatero a Formentera, que vol un
“deslinde justo” amb el que diu darrerament la premsa, per
exemple, “se trata en definitiva de articular en colaboración
con los órganos competentes en materia de ordenación del
territorio los procedimientos para liberar -liberar- de
edificaciones la servidumbre de protección a medio o a largo
plazo”; això a Formentera representa més del 25% del territori.
Per tant, si ho poden combinar, perfecte, i si poden fer un
deslinde justo encara millor, però no sé com combinaran això
amb el que va prometre el president Zapatero, esper que ens
posem a treballar prompte, vostè i el conseller de Medi
Ambient, perquè ens farà falta, és un tema vital també a l’illa
de Formentera.

Avui matí, i ja acab, m’he passejat pel Parlament i he vist,
a pesar dels esforços de la gent que treballa aquí, moltes cadires
buides i molt poca gent escoltant el debat d’avui, crec que la
gent vol solucions, solucions concretes a problemes concrets i
no discursos, jo crec sincerament que a part que el discurs
d’avui, li he dit a la primera intervenció, sigui d’intencions, de
mirada llarga, hi ha problemes a curt termini i problemes
urgents que no poden esperar i, per tant, esper que aviat es
donin solucions i per a qualsevol cosa que el pugui ajudar em
tendrà al seu costat,

Gràcies, presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President, senyores
i senyors diputats. Les diputades d’Eivissa pel Canvi no
comparteixen la visió pessimista que ha presentat el nostre
company de grup sobre la gestió de govern i també sobre els
seus projectes. Tampoc no compartim el to utilitzat en aquesta
intervenció, al contrari, ens alegra veure que hi ha projectes,
ganes de dur-los endavant i idees dins el cap per fer-los
efectius. M’alegra també veure la consciència clara del que
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implica per a les nostres illes el canvi polític i de les
responsabilitats concretes amb el canvi de govern que s’ha
produït a la nostra comunitat autònoma.

Voldria alertar-vos, així i tot, president, d’un aspecte que
encara que avui matí se n’ha parlat a bastament des de tots els
grups d’aquesta cambra que han intervengut, consider
fonamental perquè els nostres propòsits es puguin anar
convertint en realitat, em referesc a la necessitat d’un
finançament adequat. Des de fa molts d’anys hem anat alertant
la nostra societat del dèficit fiscal existent amb l’Estat, de fet no
s’ha aconseguit encara que es publiquin les balances fiscals,
malgrat que des de diferents sectors ha estat una demanda
constant entre nosaltres. Hi ha estudis sobre les balances fiscals
de diversa casta i condició, podríem recordar, per exemple, la
Balança fiscal entre Espanya i subsidiarietat entre illes, publicat
per SOS balear o el paper de Guillem López Casasnovas, entre
d’altres. Tots apunten clarament a un espoli fiscal de la nostra
comunitat autònoma a mans de l’Estat, ho diuen ells, i aquesta
diputada ho assumeix en aquests termes. 

Ara tenim l’ocasió, Sr. President, de fer pressió perquè
aquest espoli es converteixi en un mínim de justícia, no podrem
donar resposta als grans reptes de la nostra societat si continua
la sagnia fiscal a què ens sotmeten a causa de la feblesa evident
de la nostra autonomia. Som a la cua de la inversió estatal per
habitant i any, i això no pot continuar d’aquesta manera, les
Balears s’han de plantar i s’ha de dir prou. Necessitam una
millora urgent de la balança fiscal amb l’Estat, necessitam
conèixer directament les balances fiscals tot exigint des d’ara
mateix que el Ministeri d’Economia i Hisenda les faci pública
any rera any, com es fa a Alemanya o a d’altres estats amb
estructura plural. De fet, i podem posar-ho com a exemple, des
del nostre punt de vista molt positiu, a Alemanya és
inconstitucional que hi hagi un decalatge de més d’un 4% entre
el que el land aporta a l’estat i el que l’estat inverteix en el land
en qüestió. Imaginem les conseqüències que una llei d’aquestes
característiques podria tenir a l’Estat espanyol.

No es tracta, president, de cap caprici de caire nacionalista,
sinó d’una necessitat urgent i peremptòria de la nostra
comunitat autònoma, perquè tots els nostres projectes de futur
acabin sent una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, per Unió Mallorquina,
té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Hem parlat
de punt de partida, de punt d’arribada, de projectes colAlectius,
projectes de país, individuals, d’identitat del país, creim que
hem posat avui unes certes fites, hem parlat de finançament, de
desenvolupament de l’Estatut, de balances fiscals, ens en
podem fer una idea, no la veurem publica la balança fiscal, no
la veurem, serem, continuarem, pujarem un poc la mitjana, això
només té un remei, em perdonaran que vagi al Grup Unió
Mallorquina, passarien aquests greuges, passarien aquestes

discriminacions si hi hagués un grup al Parlament central a
l’hora d’aprovar els estatuts que tengués, un grup nacionalista
d’aquí, de Balears, que tengués deu o dotze diputats? A l’hora
d’aprovar els pressuposts del Govern central, passaria aquesta
minva de finançament o haver de demanar un milió més, un
milió menys d’un conveni? Jo crec que tots tenim la resposta,
perquè els números no sortirien i perquè ho veim a cada
pressupost que hem d’aprovar, i això és així, la política és així,
i la política parlamentària és així.

Per tant, facem feina amb les eines que tenim, i les eines
que tenim, avui per avui, són sense representació d’un partit
nacionalista a Madrid i, per tant, hem de tenir bon contacte,
hem d’arribar a consens amb el Govern central, hem d’insistir
en aquesta millora del finançament, en el REB, en la insularitat,
i hem de passar els anys fins que aquest país tengui un cert
poder important a Espanya i a Europa.

Model. N’hem parlat i en això coincidim, la veritat és que
coincidim pràcticament en tot, el turisme és el nostre motor, hi
ha d’haver tota una sèrie de reconversions, diàleg amb el
sector, el model, el paisatge, el territori, ha de ser un model
sostenible, el sector primari ajuda aquest paisatge, els pagesos,
els caçadors, etc., i tot això, insistim, es pot donar, això sí que
des d’aquí hi podem posar remei, amb una llei del paisatge,
amb una llei del sòl, amb llei de barris, amb reconversió
territorial, amb reconversió hotelera, això sí, ho hem demanat
i ho continuarem demanant, amb seguretat jurídica, amb rigor,
amb estudis previs, sense presses, i amb uns objectius clars.

President, coincidim també en el tema de l’habitatge,
tothom coincideix que necessitam habitatge, habitatge ja i
habitatge assequible. És cert que, dissortadament, no hi ha sòl
per poder construir aquests habitatges, no ens equivoquem, per
molta via que facem a adaptar-nos a la llei del sòl, per molta
via que es faci, d’aquí que els ajuntaments tenguin ubicat
aquest 30% per fer promoció pública, passaran uns anys, sent
optimistes, passaran uns anys. El que va proposar el nostre
grup, i a més és al programa, és que amb aquesta transició es
posi un cert sòl a l’abast dels empresaris, de la iniciativa
privada perquè hi pugui haver sòl per construir habitatge a
preus taxats. Això, a més, ajudaria que en un moment de
desacceleració econòmica hi hagués activitat econòmica,
afavoriria l’ocupació i a la vegada creim, sincerament, que
també en aquests moments de desacceleració s’ha d’apostar
d’una manera clara i rotunda per la rehabilitació, per recuperar,
per tant benvinguda la llei de barris i benvingut tot el que
aclareixi el panorama normatiu, que ja està bastant avançat i
que hem de tancar amb aquestes lleis que ja hem enumerat
moltes vegades.

Per tant, president, amb aquesta idea, suport a les polítiques
actives, concretes, anem pas per pas i anem a continuar amb
aquesta ilAlusió que acabi la legislatura amb tota una sèrie
d’esperances complertes tant per als nostres ciutadans i
ciutadanes com per al colAlectiu de les Illes Balears.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam d’acord, Sr. Antich, que un
debat a cent vint dies és un debat un tant forçat, però el
Reglament de la Cambra així ho indica, i jo crec que se n’està
sortint prou bé quant a les propostes i quant als temes que
tenim damunt la taula, perquè crec que el Govern i les distintes
conselleries amb tant poc temps és ver que realment hi ha hagut
ja molts de projectes damunt, i sobretot tenint en compte les
dificultats que hi ha pressupostàries, dificultats de projectes
anteriors que t’estan damunt i per tant, en aquest sentit, jo crec
que és molt important el que s’està fent.

Vostè feia referència al tema de les mesures territorials.
Totalment d’acord que no podem créixer en el litoral, que
efectivament és compartida pels empresaris, pel món del
turisme, aquesta contenció necessària perquè ens hi jugam no
només el futur del nostre territori i del nostre medi ambient,
sinó també el nostre futur econòmic, el tema del turisme, i crec
que és en aquest terreny on el Govern també es juga la
credibilitat com a opció de canvi. Aquí crec que és on hem de
demostrar la nostra capacitat per no frustrar expectatives. Jo
recordaria les manifestacions en defensa del territori com un
dels impulsos principals del canvi, i el Govern ha d’estar a
l’alçada d’aquesta inquietud ciutadana, i en aquest sentit per
tant estam segurs que hi haurà decisió i coratge.

També en aquest aspecte feia referència vostè a la
importància de la reconversió de la Platja de Palma. Jo crec que
estic d’acord, i ho he dit a la meva intervenció anterior, que la
reconversió de la Platja de Palma ha de ser una de les prioritats
d’aquest govern, i també voldria recordar que aquests dies
precisament el Ministeri de Medi Ambient està parlant de tota
una sèrie de protecció de zones litorals, i una d’elles, per cert,
a la Platja de Palma. Jo crec que, per tant, per donar la
importància que es mereix i per donar una imatge de
sostenibilitat i d’equilibri territorial i mediambiental, crec que
també s’ha de tenir en compte aquesta qüestió. En el cas de Ses
Fontanelles a la Platja de Palma crec que serà important també
tenir-ho present i tenir-ho en compte. 

També ha fet referència al tema de l’habitatge, de les
dificultats per trobar sòl públic; s’han de posar mesures. La llei
del sòl ha de recollir aquestes mesures, la llei d’habitatge ha de
recollir aquestes mesures, conjugat sempre, com li hem dit
abans, amb la protecció del territori, i especialment també
tenint en compte les dificultats dels joves. És a així, el canvi
també ha d’arribar aquesta legislatura per als joves. Els joves
de les Illes Balears avui en dia tenen les pitjors condicions
d’emancipació de tot l’Estat, i vostè n’ha fet referència, i altres
problemàtiques. Els joves d’aquí també tenen el major
percentatge d’abandonament escolar, el menor nombre
d’universitaris de tot l’Estat, i en definitiva, per tant, hi haurà
d’haver una feina transversal de tot aquest govern dirigida als
joves.

També ha fet referència al tema del català. Nosaltres el que
volem és que tothom se senti mallorquí, menorquí, eivissenc,
formenterer, i que no hi hagi uns que s’hi sentin més que altres
per mor de la llengua. La llengua ha de ser, per tant, un
instrument a l’encalç de tothom, i tothom hi ha d’estar, per
tant..., ha de tenir totes les oportunitats per aprendre la nostra
llengua i per sentir-se des d’aquest punt de vista integrat, i així,
per altra banda, també ho recull el pacte programàtic de govern
que tenim signat, i amb aquest pacte ens hi vàrem posar
d’acord, aquest pacte marca les línies d’actuació, marca un
camí de canvi que permetrà, per tant, que la ciutadania percebi
un govern amb altres prioritats i preocupacions, una d’elles la
del finançament.

Vostè ha fet referència a aquest acord a què hem arribat
amb Madrid, que canvia bastant, que millora bastant les
inversions de les Illes Balears, amb una qüestió important
també, i és que els doblers que estan en aquest moment pactats
s’han d’invertir efectivament, no com fins ara, si no
s’inverteixen passen d’un any a l’altre, però això no canvia la
nostra situació, no canvia la situació global. Això és del que jo
li parlava a la meva primera intervenció. Les Illes Balears
aportam un 2,5% del producte interior brut espanyol, de tot el
producte interior brut espanyol, i tenim també aproximadament
quasi un 2,5% de la població; però reben un 1,1% de les
inversions, menys de la meitat. 

El Sr. Rodríguez Zapatero va reconèixer el mal
finançament, el Sr. Solbes també; per cert, alguns no, el Sr.
Rajoy quan va venir aquí, a Mallorca, va dir que el finançament
era adequat, que no estàvem discriminats. En tot cas el seu
partit ja li demanarà explicacions. Avui mateix en el Senat el
Sr. Solbes ha tornat a reconèixer que el dèficit de les Illes
Balears ve de molt abans, fins i tot, del 2002; el 2002, amb el
nou sistema de finançament, es va perpetuar, evidentment,
aquest dèficit fiscal que tenim, però que aquest ve pràcticament
des del principi del procés autonòmic. I també ha dit una altra
cosa el Sr. Solbes avui matí, i és que el canvi o la solució per
a aquesta qüestió s’haurà de fer en el debat del model del
sistema de finançament. Aquí, per tant, ens on ens trobarà amb
vostè, ens hi trobarà plegats per intentar solucionar aquest
greuge històric d’una vegada per totes, i perquè totes aquestes
polítiques que estam posant damunt la taula no tenguin les
dificultats que tenen actualment per dur-se a terme.

Governam amb el compromís explícit d’eliminar la
corrupció, per protegir el nostre territori, per defensar la nostra
llengua, les nostres arrels, per fer habitatges accessibles, entre
moltes altres coses. Hi ha un programa i una opció de govern,
com deia, que compartim amb els altres grups parlamentaris
que donen suport a l’executiu. Molts dels objectius que es
plantegen en el pacte de govern, com pot ser la protecció de
territori, com pot ser la millora del finançament autonòmic, són
temes que els partits que avui conformam el BLOC ja fa molts
d’anys que defensam. Per tant ens hi trobarà amb vostè. 

Hem de fer una política nova, amb objectius diferents al de
l’anterior executiu. Com a govern crec que hem d’escoltar la
gent perquè la gent espera molt d’aquest govern i no la podem
defraudar. No podem decebre ni la societat civil, ni entitats
ecologistes, culturals, sindicats, associacions de veïns,
empresaris, ni, sobretot, la majoria absoluta dels ciutadans que
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ens varen donar suport a les urnes. Per tant vull recordar que
nosaltres hem apostat per aquest govern, és el nostre programa,
i el millor missatge que podem enviar als ciutadans és el de la
feina feta, i si a la meva primera intervenció he lamentat
l’herència que ens hem trobat esper i estic segur que el
patrimoni i la feina feta per aquest executiu seran molt positius.
Tots plegats hem de tirar endavant aquest govern, Sr. President;
anam en el mateix vaixell, un vaixell en el qual vostè du el timó
però la direcció la fixam plegats, i així estic segur que
arribarem a bon port.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup... Sr. President, té la
paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc he d’agrair les intervencions de tots i cada un dels
diputats que han intervengut, per tant del Sr. Mayans, del Sr.
Vicens i del Sr. Barceló.

He de dir al Sr. Mayans que, bé, quant a les preguntes que
em feia en relació al que diu la Llei d’acompanyament dels
pressuposts, jo crec que això no significa cap tipus de
discriminació absolutament per a ningú i, per tant, el vull
tranquilAlitzar, és a dir, totes les Illes estaran exactament en la
mateixa situació.

Quant al senador de Formentera li he de dir que
efectivament hi havia un problema de si es necessitava
modificar la Constitució o no es necessitava modificar la
Constitució, però sí que perquè hi hagués un senador hi havia
d’haver un consell insular i per tant ara ja hi ha un consell
insular i sé que és una de les coses que el Grup Parlamentari del
Partit Socialista estava analitzant i estava estudiant, i que per
tant des del Govern de les Illes Balears, sempre comptant, com
no pot ser d’altra manera, amb aquest parlament, si no hi ha
cap..., estic convençut que no hi ha d’haver cap tipus de
problemes perquè tots defensem aquesta possibilitat, com passa
per exemple a l’illa d'Hierro, a Canàries, i que per tant
Formentera no té perquè ser diferent a l’illa d'Hierro.

He de dir que no m’oblid de l’agricultura i que efectivament
hi ha hagut aquests darrers dies algunes diferències, i com molt
bé vostè ha dit ja s’han anat solucionant en part. Avui hi ha
hagut o aquests dies hi ha hagut una reunió a la conselleria amb
alguna de les organitzacions, no amb totes, però jo esper que la
pau i la tranquilAlitat puguin arribar el més aviat possible a totes
les organitzacions perquè efectivament es tracta d’un sector
estratègic importantíssim per a les Illes Balears que, encara que
petit quant al que és la seva aportació al producte interior brut,
no em cansaré de dir que maneja el 80% del territori i que el
territori és la millor indústria que té aquesta comunitat
autònoma. Per tant en aquest sentit jo crec que hem de cercar
les fórmules i les maneres perquè realment aquest sector venci
algunes de les qüestions importants que ha de vèncer. La
Conselleria d’Agricultura just en aquests tres mesos ha enviat

el Pla de desenvolupament rural a BrusselAles, que significarà
175 milions d’euros en els propers anys, i això ha de ser una
millora, una ajuda important i una empenta important per a
aquest sector.

També intentam fer front a algunes de les subvencions o
ajudes que es varen prometre per l’anterior executiu sense
partida, i que ara aquest govern hi està posant partides per tal
que puguin tenir aquestes organitzacions els doblers pertinents
que se’ls havien promès, perquè clar, efectivament, es tracta de
fer polítiques -vostè ho deia a la primera intervenció-, es tracta
de fer una gestió econòmica així com toca, i que quan un diu
que farà una determinada cosa convé que hi hagi els doblers
necessaris per poder-la fer, i aquest és algun dels problemes
que ens hem trobat. Però que no es preocupin els pagesos
perquè ja hem posat em pareix que..., no sé si són 10 milions
d’euros dirigits a aquests programes i ja em pareix que se n’han
aplicat prop de 4 i busques, destinats precisament a saldar
aquests deutes que tenim, i li puc assegurar que a mesura que
ens aniran arribant els projectes i les peticions el Govern farà
front a aquestes necessitats perquè, com deia, aquest és un
sector que necessita de l’ajuda de les institucions, i per tant així
ho farem.

Miri, el pla..., vostè em diu “jo no sé com ho farà el Sr.
Zapatero”. Jo el que li puc dir és que des del Govern d’Espanya
i el president Zapatero es varen comprometre a cercar solucions
en relació a aquest tema i no té el perquè haver-hi una
incompatibilitat amb el que sigui una programació d’actuació
de millora de la costa. Jo crec que haurem d’estudiar les
particularitats de cada indret, veure les particularitats de
Formentera, i jo li puc assegurar que des del Govern de les Illes
Balears farem feina conjuntament amb el Consell Insular de
Formentera i amb el Govern d’Espanya per tal que en aquest
tema Formentera tengui el millor tractament.

I per altra banda li he de dir que li agraesc totes les
propostes que em fa i li agraesc totes les opinions que en dóna,
i li agraesc a la vegada aquesta mà oberta per parlar.
Efectivament tendrem ocasió de poder parlar, igual que ho farà
aquest president amb tots i cada un dels grups parlamentaris.

Per altra banda vull agrair també la intervenció al Sr.
Vicens. El Sr. Vicens, igual que el Sr. Barceló, han estat parlant
de finançament. També n’ha estat parlant l’altra diputada que
ha intervengut per part del Grup Mixt; al tema del finançament
la Sra. Marí, tant a la primera intervenció com a la segona, l’hi
ha donat molta d’importància, i efectivament té molta
d’importància. És ver que aquesta comunitat autònoma té una
sèrie de columnes per les quals li arriba el finançament;
l’Estatut en preveu dues: preveu la de les inversions de l’Estat,
que sempre han estat molt minses en aquesta comunitat
autònoma i que per primera vegada a través de l’Estatut les
hem pogudes augmentar i, per tant, en aquests moments hem
aconseguit aquests 2.800 milions per als pròxims set anys.
L’altra columna que preveu és la modificació de la Llei de
règim especial, l’Estatut va preveure que la Llei de règim
especial tengués rang estatutari i per tant ara forma part i està
dins l’Estatut d’Autonomia, i va preveure que aquesta llei es
modificàs a fi de poder crear un instrument financer
complementari al sistema de finançació general de les
comunitats autònomes per tal que la Llei de règim especial
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efectivament tengués doblers per poder ser efectiva, perquè un
dels problemes greus que tenia la Llei de règim especial era que
no s’havia complit perquè no hi havia els mecanismes clars per
fer-la complir. És un compromís del Govern d’Espanya que
l’any que ve puguem començar a debatre aquesta modificació,
que jo el que crec és que ha de millorar encara més del que ho
hem aconseguit en aquests tres primers mesos les inversions de
l’Estat a la comunitat autònoma en tota una sèrie de matèries
que es preveuen i estan perfectament detallades a l’Estatut
d’Autonomia.

I per altra banda hi ha una tercera columna que és el sistema
de finançament, al qual també es referia el Sr. Barceló, i en el
qual efectivament també hi ha un compromís del Govern
d’Espanya que el sistema de finançament s’ha de modificar i
que -en paraules del president del Govern d’Espanya i també en
paraules del ministre- una de les comunitats autònomes més
perjudicades per l’actual sistema de finançament, pel sistema
de finançament vigent, és la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El Sr. Barceló deia que no és només -i el Sr. Vicens
també s’hi referia- no és només per la darrera modificació del
sistema de finançament, sinó que és una qüestió que ve de més
enrere. De totes formes vull dir que la darrera modificació del
sistema de finançament ja va ser una modificació que va afectar
de forma important aquesta comunitat autònoma, i jo vull
recordar com es va haver de fer aquesta modificació; aquesta
modificació es va fer amb un ministre que ens deia que o bé
agafàvem el que hi havia o que a fora hi feia molt de fred, i que
efectivament si no agafàvem la competència de sanitat
conjuntament amb el sistema de finançament nosaltres ens
quedàvem a fora, a una òrbita que ningú no sabia molt bé
definir. Per tant la comunitat autònoma va haver d’acceptar
aquell sistema de finançament, un sistema de finançament que
es va modificar en el 2002 amb la població del 99, que eren
prop de 700.000 persones, o 750.000 persones. 

Per tant en aquests moments estam aplicant l’any 2007 un
sistema de finançament amb la població de l’any 1999. Per tant
això vol dir que just que s’aplicàs la població del 2007
segurament això ja suposaria prop de 200 milions d’euros més
per a aquesta comunitat autònoma. Per tant això ja seria un
avanç importantíssim. Però com vaig dir ahir, en matèria de
sistema de finançament nosaltres tenim ganes, com no pot ser
d’altra manera i crec que molts de grups hi estaran d’acord, que
un dels temes principals sigui el de la població, però que també
puguem parlar d’altres temes com és el de la població flotant.
Per tant el total compromís del Govern en aquesta matèria, tan,
tan fort el compromís que els puc assegurar que ja tenim la
documentació preparada perquè en puguem parlar i, per tant,
puguem fer pinya tots en un tema tan important com és aquest.

Per altra banda tant el Sr. Barceló com el Sr. Vicens han
parlat de la importància de les mesures territorials, de la
importància que tenguem en compte alguns espais dins aquestes
mesures, així com també de la importància d’una actuació de
veres en matèria d’habitatge. Jo crec que les característiques o
els màxims objectius d’aquest govern són territorials, però
també són socials, i jo crec que aquest govern ha de fer una
feina dirigida bàsicament al fet que les persones d’aquesta
comunitat autònoma de cada vegada tenguin més qualitat de
vida; això significa que comptin amb un territori el menys
espanyat possible, amb un bon paisatge i amb una bona qualitat

ambiental, però també significa que tenguin tots aquells serveis
i totes aquelles qüestions que facin que puguin dur dins la
nostra comunitat autònoma una vida digna. Per tant haurem de
conciliar totes aquestes coses: haurem de saber actuar en
matèria de medi ambient, però també haurem de saber donar
habitatge a molta de gent que el necessita. 

I, com se suposa, és objectiu d’aquest govern fer feina per
als joves, perquè efectivament moltes de les polítiques que feim
van dirigides principalment a ells. Quan jo parlava ahir
d’educació parlava de joves; quan jo parlava ahir de qualitat a
la feina parlava de joves; quan parlam de medi ambient parlam
de joves i quan parlam d’habitatge, perquè molts d’ells no hi
poden accedir, també parlam de joves.

Moltes gràcies a tots per les seves intervencions.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la seva portaveu, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Molt Hble. Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Molt Hble. Sr. President del Govern. Faré una consideració
prèvia: duim quasi més de quatre, cinc hores de debat, en què
vostès han debatut entre vostès mateixos, amb l’excepció feta
del diputat de Formentera. Crec que comença ara de veres el
debat de l’estat de l’autonomia d’aquest any 2008.

Faré també...

(Alguns aplaudiments)

Faré també una altra consideració. Em dirigiré en tot
moment, Sr. President, a vostè i al discurs que ahir vostè va fer
i al seu programa i acció de futur i de govern. No em dirigiré en
cap moment als diputats que li han donat suport i que vostè
necessita per governar, que han fet una crítica sense
misericòrdia al Grup Popular, quan no era el moment, ni el dia,
ni era a allò que veníem cridats aquí, sinó que veníem cridats
a fer el debat de l’estat de l’autonomia, i demostra demagògia
de la més rància i més barata. Però ben igual que vostè no ha
contestat al portaveu del seu grup jo tampoc no cauré en aquest
error.

(Aplaudiments i petit aldarull)

Molt Hble. Sr. President, vaig escoltar ahir, vàrem escoltar
ahir amb moltíssima d’atenció que vàrem pronunciar. El debat
de la política general serveix per explicar els projectes de cara
al futur, però també serveix per passar comptes de què s’ha fet.
Entenc que les accions compromeses i no tant els discursos
florits és el que dóna credibilitat o la lleva a l’acció de govern.
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En aquest sentit no diria que m’hagués sorprès la seva
satisfacció, president, però no la compartim. Pens, si m’ho
permeten, que estam davant un govern d’escàs pes polític i que
dóna la impressió moltes vegades d’estar mans plegades, sense
prendre mesures destacables que serveixin per afrontar un futur
que es preveu carregat de niguls, segons el comissari econòmic
el Sr. Almunia. Tenim molts de reptes i desafiaments
importants, i és necessari que el Govern abandoni la passivitat,
la política del desfer, la política de pegats, perquè si no,
president, els niguls podrien acabar en tempesta.

El seu govern pensam que no ha fet els deures, llevat
d’algunes excepcions puntuals. El discurs d’ahir anava per un
costat i molt sovint la seva obra de govern va per un altre. I
això afecta negativament a tots. Vostè, Sr. President, tot i
només dur quatre mesos de president, pensam que no està prop
de les Illes Balears, i que resideix en els seus membres del
Govern una actitud de divisió i de rancor. Arribà vostè al
Govern quasi sense esperar-ho, sense plans, sense projecte. Jo
i el meu grup li oferírem el nostre suport, i vostè el rebutjà. Ha
gaudit, potser, més desfent i s’han creat més problemes que
solucions. Ha fet moltíssimes polítiques de cara a la galeria.
Potser se’l recordi més pel que ha desfet que pel que ha fet, i
per la seva voluntat de continuar desfent.

On vostè parla d’un govern ferm nosaltres veim un govern
feble, que se sosté amb el suport dels grups més extremistes, un
govern que necessita, Sr. President, que li donin permisos per
a tot, i quan els hi neguen tots n’hem de pagar el preu. On vostè
parla d’un govern moderat les dades objectives demostren un
govern més bé poc moderat; recordi que és l’únic parlament
d’Espanya on l’oposició no presideix cap comissió
parlamentària, potser per indicació seva o de la presidenta de
Menorca. Ha gastat més energia a crear problemes que a
resoldre’n i, sense cap dubte, s’utilitza l’atac permanent al
Partit Popular per ocultar a vegades la pobresa de les idees i
dissimular que la política en realitat és un gran buit. On vostè
parla d’un govern per a tots detectam un govern que a vegades,
massa vegades, no és per a tots. Recordi els acomiadaments
improcedents de gent per no pensar com vostès. 

Li vull dir per al bé de tots, però també li diré que a vostè
li agrada el diàleg; a mi també, però trob que el practica molt
poquet amb la meva formació política, i li ho dic amb tot afecte
i amb tota cordialitat. El seu pacte no era un pacte per governar
a les Illes Balears, sinó un pacte per repartir-se el poder i anar
en certa manera contra el PP. Manen en aquest pacte els partits
polítics i no el president. El cap endavant del PSM ha dit que
tots dirigeixen el Govern; la llei diu que el president coordina
y dirige la acción de gobierno. 

El pacte no respon a un pacte de país ni a un programa de
govern, i aquest és el seu defecte de fàbrica que, si m’ho
permeten, té tres peces defectuoses. En primer lloc, com que no
hi ha projecte en comú, cadascú defensa el seu projecte i, per
cert, el que hi ha aquí són molts de compartiments estancs, hi
ha diversos governs i no un. Segon, com que cada partit
considera la defensa dels seus vots i del seu espai electoral no
hi ha confiança, en paraules del Sr. Llauger, del Sr. Sampol o
del Sr. Barceló, i si no hi ha confiança no hi ha cohesió,
cadascú conrea el seu hort. Com que els que manen són els
partits i no el president, manca un lideratge; no em referesc en

cap cas a les seves condicions com a persona, que les té
sobrades, sinó a les condicions en què vostè avui es troba.

En definitiva, manca projecte, manca cohesió i manca
lideratge. La principal característica és la incertesa, es diu així
la pèrdua de certesa; expressions com no saber a qué atenerse,
cap on anam, en quines mans estam, són ja moneda corrent a
les Illes Balears i expressen això que hem anomenat incertesa.
Els balears no sabem si estam segurs del terreny que trepitjam,
no veim amb claredat com es desenvoluparà el futur i les coses,
aquest és el resultat més significatiu de l’acció de govern que
vostè dirigeix. La incertesa sobre el futur polític, econòmic i
laboral d’aquesta terra respon senzillament que el govern no té
un rumb conegut; es perceben accions aïllades per sortir del
pas, fer parèixer que es fan coses per a no estar quiets, però res
de seriós. Qui pot posar la mà en el foc de tots vostès del que
ocorrerà a les Illes Balears? Ningú no s’atreveix, tot és
possible, hi ha massa capitans; el president del Govern, per
tant, no ha triomfat en la seva principal responsabilitat la qual
és sembrar certeses, sembrar confiances, sembrar seguretat que
estimuli les iniciatives dels ciutadans en lloc de paralitzar-les.
Aquesta, president, potser sigui la seva principal
responsabilitat.

Ens jugam, Sr. President, el futur de les illes, el futur del
poble de la gent i el futur de la nostra terra; hem de passar del
govern de la protesta al govern de la proposta. Però endinsem-
nos dins l’acció de govern: té vostè, Sr. President, un govern
cohesionat amb un lideratge ferm en les idees i en els objectius
a assolir i sòlid a la seva manera d’actuar i d’influir? Quan
vostè diu que les discrepàncies no posen en perill la cohesió del
seu govern, pens que de vegades potser sigui vostè l’únic que
s’ho deu creure; el desgavell entre opinions d’uns i d’altres, la
falta de cohesió, la lluita de protagonismes, les declaracions i
contradeclaracions diàries han donat, Sr. President, aquests cent
vint dies una imatge de desgovern.

Recordi el segon cinturó, UM sí, Armengol no. La pujada
dels fems, primer diu que s’abaixaran, després s’apugen un
26%. Son Espases no, Son Espases sí. Els pressuposts no es
varen poder aprovar a la primera, ni a la segona, ni a la tercera,
varen fer falta, doncs, diverses sessions per poder aprovar
aquests pressuposts. Les declaracions de membres del seu pacte
que han tengut i han creat certes inestabilitats. El que no es pot
admetre és que vostè no conciliï les posicions diferenciades
com a president i doni una imatge d’unitat del seu govern;
unitat no vol dir dialogar, unitat vol dir confiança i certeses; de
govern n’hi hauria d’haver només un i de president també.

Vostè no pot estar satisfet del nivell d’acords i del volum
que ha assolit amb el Govern d’Espanya, no ha obtengut els
resultats que s’esperava d’un govern tan amic. La paròdia de
les negociacions que vostès han protagonitzat a les inversions
del pressupost general de l’Estat davant el Govern central, han
estat per reproduir-la a un manual del que no s’ha de fer mai en
política, molta gesticulació, molta obediència i poca influència.

Qualsevol programa de govern ha de respondre a una idea,
a un projecte de país, no a sis projectes de país, o a un ideal, a
un sentiment, a un sentit de país. Vostè ahir va llegir un discurs
al qual li faltava la música, la composició, allò que no es pot
llegir però que es percep, en el debat d’avui, Sr. Antich,
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pensam que toca mullar-se, toca concretar i tocar implicar-se.
Si vostè repassa el discurs d’ahir, tot estava en futur, no hi
havia referències al que ha fet el govern en aquests quatre
mesos. Si preguntam als ciutadans sobre el seu govern, la gent
se’n recordarà, de moment, que ha aturat molt els projectes,
recordaran les discrepàncies i tots pensaran que hi ha poca
confiança.

Tampoc vostès mateixos no tenen confiança amb el pacte,
heu vist aquests cent vint dies les declaracions, especialment
del nostre senador autonòmic; ha estat l’única oposició i
representar gairebé el 47,4% de la població ens comporta una
responsabilitat extraordinària de plantejar alternatives a la seva
política, els populars volem treballar i fer una sèrie de
propostes sobre els aspectes més prioritaris per a la nostra
societat i per això li prec que en prengui nota, que ens escolti
i que siguem capaços, almenys els principals partits, d’arribar
a acords.

En primer lloc, en matèria de salut. Finalment, després de
dos mesos de tenir aturat Son Espases, el projecte potser més
important per a la salut dels ciutadans i el projecte central, el
varen tenir aturat dos mesos, però després el varen treure
gràcies al Partit Popular; si s’hagués hagut de votar aquí Son
Espases, només hagués tengut els vots del PSOE, els vots
d’UM i els vots del PP, potser el tema més important l’hagués
tret amb el Partit Popular. Aquí, Sr. President, permeti'm que
li digui, que faltaren a la veritat, foren tremendament
irresponsables, volgueren fer sang política i caigueren en la
seva pròpia trampa, Sr. Antich, la mateixa informació es tenia
24 hores abans d’anar a les eleccions, on vostè prometia tot el
contrari del que ha fet, del que se sabia en el dia i hora d’avui
i de fa un mes.

El globus de la coherència s’ha desinflat a un ritme
vertiginós, quina confiança poden tenir en tots vostès els
sectors socials i especialment els sectors d’esquerres que
confiaren en vostès, simplement, perquè s’oposaren
demagògicament pensant que tanmateix no governarien i així
desgastarien el Partit Popular? Llavors els va tocar,
inesperadament, governar i han hagut d’assumir la realitat: Son
Espases és i era la millor opció possible.

Senyors del BLOC, quan s’entra a governar, i els ho diu
qualcú que ha tengut experiència de govern, això vol dir
sempre corresponsabilitzar-se amb totes les decisions de
govern, no he conegut mai un govern en què el president
decideixi una cosa i un tros del seu govern en decideixi una
altra. Li torn oferir, Sr. President, en aquest camp un pacte per
la salut dels ciutadans, crec que és necessari. Es tracta de
consensuar les grans línies quant a control de llistes d’espera;
quant a qualitat; quant a millores professionals; quant a
infraestructures.

Li pregaria també que em digués el seu posicionament sobre
el càncer de cèrvix. Aquí, a una iniciativa del Grup Popular hi
varen votar en contra, però veig que ho duia ahir al seu discurs;
seria bo que quan hi ha una proposta positiva, malgrat l’hagi
feta el PP, ens puguem entendre i no hi hagi patrimonis d’uns
i dels altres.

(Aplaudiments)

Ens preocupa també la falta de personal professional a
l’hospital d’Eivissa i de Menorca i de Formentera, saben que
aquesta és una demanda històrica i aquí li don una idea: crec
que estaria bé que ens donassin el mateix plus d’insularitat que
a Canàries perquè poguéssim atreure professionals cap a
Menorca, cap a Eivissa i cap a Formentera; hi vàrem fer feina
de valent en agilitar les homologacions i en intentar que no hi
hagi numerus clausus a la Universitat, però el ministre de
Sanitat no hi veu problemes en aquest sentit i jo crec que és
sabut per tota la cambra que això inquieta especialment els
menorquins, els eivissencs i els formenterencs. Aprofit per dir-
li que acceleri tot el que pugui l’hospital nou d’Eivissa, en
substitució de Ca’n Misses.

En relació amb la venda del tabac en els comerços turístics,
quin és el seu posicionament, perquè per una banda estan
d’acord que els comerços turístics puguin vendre tabac, però,
per una altra, el Govern d’Espanya, representat aquí pel delegat
del Govern, ha interposat un recurs perquè no en puguin
vendre; quin és exactament el seu posicionament respecte
d’aquest tema? Per què el Ministeri de Salut ens ha llevat
330.000 euros per la prevenció del tabaquisme a joves?

I acab amb el tema de salut. És una mala notícia, president,
que salut sigui el departament menys pressupostat, amb menys
increment pressupostari, per ser exactes, en aquests pressuposts
generals de l’any 2008, puja només un 9%, sé cert que és
impossible que el conseller pugui acabar l’any.

Parlant d’educació, vegem que l’únic que els ha preocupat
ha estat desfer, els ha faltat temps per reinventar la Junta
Avaluadora de Català, representam el 47,4%, entre d’altres
coses, perquè estimam i defensam la nostra llengua, les nostres
modalitats, la nostra manera de parlar de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, la nostra cultura i la nostra història, i
perquè som els únics grans defensors de les nostres modalitats
lingüístiques; perquè no volem una catalanització del nostre
ensenyament, defensam la unitat de la llengua, però volem
defensar també la nostra identitat. Li torn a demanar ...

(Aplaudiments)

Li torn a demanar, president, podran els pares i les mares
triar la llengua amb què aprenguin a llegir i a escriure els
nostres fills? Apostaran vostès d’una manera decidida per la
lliure elecció de centre, la qual cosa és un objectiu molt difícil
però que estam en el 96%? Quin tema plantejam per al
trilinguïsme, avui hi ha 22 centres que ho fan, però s’ha negat
el trilinguïsme als altres centres; per a quan tots els centres
podran tenir un trilinguïsme i l’aprenentatge d’una tercera
llengua en condicions?

Què opina de millorar la cultura de l’esforç, la cultura del
principi del mèrit, restaurar la disciplina a les aules i que els
professors tenguin autoritat? On és el compliment, cacareado
tantes vegades dins aquest Parlament, quant a la gratuïtat dels
llibres de text? Té vostè qualque projecte polític o qualque cosa
a dir-no en relació amb aquest tema?

La política cultural del seu govern ha estat, com a mínim,
frustrant. M’agradaria saber i que qualcú m’explicàs què passa,
finalment, amb l’Institut Ramon Llull? Primer diuen que hi
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entren, després el PSM crec nomena un gerent, després aquest
gerent pareix que no va bé, després UM diu que no hi vol entrar
i ara s’ho replantegen per estar tots en igualtat de condicions,
en fi, posicionaments clars i coherents que és el que fa anar
caminant i fer país.

Per cert, el creixement pressupostari en matèria educativa
en un 15% de les conselleries, Educació i Salut, que menys
creixen, ens pareix una mala notícia; pensam que Educació
hauria de tenir més creixement pressupostari.

En matèria turística, podria haver desfet, com en la resta de
temes, però aquí no, aquí ha tengut l’encert de deixar les coses
del turisme com estaven. Però les rendes, Sr. President, no són
eternes, i les coses quan no es fa res tendeixen a empitjorar. La
resolució del torneig de golf Mallorca Classic crec que no
ajuda a promocionar les nostres illes. Sr. President, quines
polítiques farem a l’illa de Menorca per no perdre
competitivitat i turistes? És una bona notícia que vostè recuperi
la taula del Turisme on hi participàvem els consells insulars, el
govern, els sindicats i els treballadors, és una taula que ja tenia
acords i que pot ilAluminar tots els presents, quin model volem,
cap on hem d’anar per a cada vegada ser més competitius i més
sostenibles.

M’agradaria saber per què no s’ha parlat avui del tot inclòs.
Duem quatre anys en aquesta cambra parlant dia sí i dia no del
tot inclòs; què ha passat, ha desaparegut el problema ara que
governa l’esquerra?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sr. President, per a quan l’Escola d’Hostaleria de Menorca?
On es contempla en els pressuposts generals de l’Estat -no
l’hem trobada, probablement és perquè no hi és- els doblers per
a la remodelació de la Platja de Palma? No hi són en els
pressuposts, segur que via esmena ho podrem arreglar o vostè
ens ilAluminarà amb la seva intervenció.

I també, on és el projecte de remodelació de la Platja de
Sant Antoni de Portmany? També un projecte defensat i
necessari per a l’illa d’Eivissa.

Es faran les transferències en matèria de promoció i
ordenació turística cap als consells insulars? És que Unió
Mallorquina diu que no es faran fins al darrer any, però la Sra.
Armengol, en el seu discurs d’investidura, va dir que seria de
manera imminent. M’agradaria també una clarificació en
aquesta contradicció.

En matèria de justícia. Ens tendrà devora per poder donar
compliment al traspàs en matèria de justícia, saben que l’estudi
està xifrat amb 81 milions d’euros, d’acord amb el sector. Aquí
li demanaria que lluiti, que no camini cap enrera, que no es
conformi amb les aparences, que pensi que la justícia és el
servei públic que està més criticat, potser més degradat pels
retards, i que la situació a Balears és especialment
d’emergència nacional. Els pressuposts generals de l’Estat han
davallat d’1 milió i busques d’euros a 400.000 euros inversions
en justícia i ens preocupa, sobretot per la situació que vostè i jo
coneixem que pateix.

Parlarem de territori. Quan en el discurs d’investidura ens
digué que la primera llei seria la del sòl i que es feia per
consens, es referia sense cap dubte vostè a la proposta que en
solitari ens va fer el Grup Parlamentari Unió Mallorquina, a
esquenes, per cert, del seu govern, amb un text de 330 articles
i que posteriorment el seu govern en va demanar la retirada?
No, Sr. President, aquí intentaren fer-li un gol. Efectivament,
l’actitud del seu soci no respongué ni al treball en equip, ni a la
lleialtat ni al consens. Aquí li oferesc, com li he pogut
demostrar, aquest projecte me’l presentaren a mi abans que a
vostè, tota la lleialtat del meu grup; primer pactin vostès, ens
diguin el seu posicionament i tot seguit ho farà el meu grup,
sense dreceres, amb lleialtat i devora el president.

Recordi president ...

(Aplaudiments i petit aldarull)

Recordi president que el territori l’ha gestionat els darrers
anys com a responsable un dels grups que li donen suport, el
qual és, a més, l’autor polític i material del Pla territorial de
Mallorca que marca els creixements.

Finalment, es canviarà o no aquest pla? Aquí les notícies
han estat i són molt contradictòries i els ajuntaments necessiten,
i els ciutadans, una clarificació. Què faran vostès amb Port
Adriano? Creu veritablement que GESA mereix la protecció
que vostès li han donat? Jo sincerament crec que no.

Per què deixaren que decaigués la protecció de Cala
Blanca? La vàrem empènyer des del Partit Popular, però sé cert
que serà una de les urbanitzacions, i que nosaltres aplaudirem,
en aquesta llei de mesures urgents.

Parlem de carreteres. La signatura del tercer conveni de
carreteres ha arribat, i és una bona notícia, encara que amb
bastant retard. Li diria que s’ha incomplit l’article 114 de
l’Estatut d’Autonomia, però l’important és que és aquí. Un
conveni, per cert, que té el vot en contra del PSM, d’Esquerra
Unida i d’Els Verds, una altra vegada, si haguéssim hagut de
votar aquest conveni de carreteres, ho tendríem gràcies al
PSOE, a UM i al PP. Un altre tema important, el de carreteres,
que ha tret vostè gràcies al suport Popular.

Per a quan, Sr. President, els accessos a Palma? Sentia ahir
la presidenta de Mallorca, recriminant a la Sra. Cabrer els
accessos a Palma; els accessos a Palma són i han estat i seran
responsabilitat del Consell Insular de Mallorca on, fins
aleshores, la Sra. Cabrer no hi ocupava cap càrrec.

I el segon cinturó, Sr. Antich, serà el segon cinturó, no serà
el segon cinturó, serà el segon cinturó maquillat? Pareix que en
el conveni de carreteres apareix amb el nom d’accessos a
Palma i amb una quantitat de 105 milions, és el segon cinturó?
Recordi que mentre UM ho demana, la presidenta del Consell
Insular de Mallorca ho denega. No li pareix, Sr. President, una
gran contradicció que vostès des del govern defensin els
anteriors convenis de carreteres i la Sra. Armengol demani que
s’anulAlin? Permeti'm aquí recordar-li algunes contradiccions,
però estic convençuda que vostè amb la seva capacitat de pacte
avui ens ho aclarirà.
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En matèria d’habitatge, compartesc amb vostè la
preocupació en aquesta matèria, és, de fet, la primera
preocupació dels espanyols. Sap que la solució no és única,
sinó que ha de ser una solució on s’haurien de plantejar moltes
alternatives coordinades. En aquest sentit, Sr. President, per
què rebutgen vostès la Hipoteca Jove? Ha ajudat a 2.800 joves
perquè puguin accedir a un habitatge. Què han guanyat amb
això, què ho va fer el PP i és dolent? No arregla el PP, però
ajuda; 2.800 joves amb un habitatge, acollint-se a la Hipoteca
Jove, crec que és qualque cosa que ajuda i no pel fet que ho
hagi fet el PP s’ha d’anulAlar. Li deman de tot cor que faci les
seves estratègies sense desfer perquè sí, sinó pensant amb el
cap, però també pensant amb el cor.

On construirà vostè els 20.000 habitatges de protecció
oficial que anuncià? Permeti'm l’acudit: potser a Ca’n
Domenge? O seran solucions d'habitatge? Li pareix a vostè que
la solució passa per construir en sòl rústic? He sentit avui molts
de portaveus parlant que hem de cercar sòl, que no hi ha sòl i
que no han especificat quin sòl és; quin sòl serà: el que ja tenim
en el Pla territorial per urbanitzar, qualificat com a urbanitzable
o zones de creixement, o anirà al rústic pur i dur? En fi, aquí
deman màxima cautela i deman, sobretot, coherència i serietat
amb els projectes, baldament siguin habitatges de protecció
oficial, habitatges per als joves o habitatges per a la
dependència.

(Remor de veus)

Dir-li que els 18 milions per a compra de sòl públic hi són
històricament en els pressuposts; nosaltres en teníem 13, amb
els quals preteníem comprar Son Busquets, amb el Ministeri de
Defensa, s’ha pujat a 18, a mi em pareix una bona notícia, però
sempre en els pressuposts generals, en fi, des que jo he tengut
l’acció, la responsabilitat de govern, hi ha hagut una partida per
comprar sòl; és a dir, la notícia dels 18 milions és una notícia
doncs antiga, que ja duien tots els governs, la qual cosa no vol
dir que no sigui, per això, molt important.

Quant a la reserva del 30% dels habitatges de protecció
oficial que marca la llei que va fer el PP, la Llei de règim local
i també la Llei del Sr. Zapatero, quan faran vostès els
reglaments perquè els ajuntaments puguin ubicar aquesta
reserva obligatòria? Li demanaria que tot el que faci en matèria
urbanística ho faci amb els ajuntaments, mai d’esquena a
aquests.

Plantejaran vostès cap moratòria urbanística? Per què han
rebaixat o pensen rebaixar o tenim notícies que rebaixaran els
habitatges de protecció oficial a Son Busquets, els quals varen
pactar amb el Sr. Bono i que ara l’Ajuntament de Palma pareix
que rebaixa els 850 habitatges de protecció oficial.

Tenen previstes rebaixes fiscals per a l’habitatge? Nosaltres
vàrem abaixar l’ITP, però aquí sí que li faria suggeriments
importants, poden fer feina en una assegurança per als
ciutadans i ciutadanes quan els va apujant la hipoteca, una
assegurança perquè aquesta hipoteca no apugi; crec que és una
mesura que agrairien positivament els ciutadans. Esper
sincerament que la política d’habitatge no segueixi l’erràtica
política del ministeri, mini pisos, kelly finders o solucions
d'habitatge. Li propòs aquí, president, un gran pacte per

l’habitatge, per tal que consensuem i siguem capaços de
consensuar aquesta política, la qual té com a objectiu facilitar
habitatges a tothom, però especialment als joves, a les dones,
als discapacitats i a les persones que tenen dificultats. I això ho
hem de poder fer sense que impliqui destrucció del territori i ho
hem de poder fer amb una sola condició: no tirem per terra allò
que funcionava i no escatimem esforços en estudiar
detingudament aquest tema. Des del consens, escoltant tothom,
essent coherents i mirant cap a les Illes Balears. S’oblidi
president, li prec, momentàniament del PSOE i pensi en clau
d’estat.

En matèria de transports, parlarem de tren i, com no podia
ser d’una altra manera, tendrà el suport del nostre grup. Però no
es conformi amb els 600 milions d’euros del Sr. Zapatero,
vostè i tots els que som aquí sabem que hem aprovat de manera
unànime la reclamació de 2.068 milions d’euros a l’Estat, els
quals representen el 2% del Pla d’infraestructures de tot l’Estat.
És una iniciativa que presentà el PSM i a la qual tots donàrem
suport.

Faran el soterrament d’Inca que tant reivindicàvem i que ara
quasi no en parlam? Li deixàrem fet el projecte de Cala Rajada
i incorporàrem també en el Pla de transport el de Santanyí; i
dir-los que, en aquest sentit, tendrà, com no pot ser d’una altra
manera, el nostre suport. Per a quan seran aquests projectes?

En relació amb el tramvia que vol fer a l’aeroport-badia de
Palma, no ens hi oposam, però també creim que es podria
estudiar el metro, podria ser una gran solució. No ens pareix
del tot correcte que SFM tengui dos gerents, un del BLOC i un
del PSOE. I també el Consorci pel Transport, un del BLOC i
un del PSOE, i després la Sra. Vadell els ha de coordinar tots
quatre, els dos del BLOC i els dos del PSOE.

En el tema del metro, li demanaria l’obertura el més aviat
possible, pens que la confrontació no condueix a res i,
sincerament, no és el que esperen els ciutadans ni de vostè ni de
mi. Fer dels problemes del tren un problema polític per
erosionar el Partit Popular pens que no és el camí que hem de
prendre ni vostè ni jo. Així que no perdem el temps en
desqualificacions i anem a fer feina perquè s’obri el més aviat
possible.

Pel que fa al transport aeri, Ibèria ha deixat d’operar a les
illes menors amb Barcelona i ha deixat el servei a una
companyia de baix cost, un servei pitjor, amb retards de nou
hores, sense descomptes per a residents més allà de Barcelona,
sense continuïtat d’equipatge i amb menys freqüències. Hi ha
una preocupació extraordinària a l’illa de Menorca, a la
d’Eivissa i a la de Formentera; què pensen fer, perquè
pràcticament s’hi va passar molt de puntetes en el seu discurs
d’investidura, defensarà vostè, de manera clara i inequívoca la
proposta que els vols interilles valguin 27,5 euros i per a quan?

I amb la declaració de servei públic, què en pensen fer?
Perquè hem tengut notícia que volen introduir la tarifa flexible,
però vostès varen fer alAlegacions en contra quan nosaltres ho
vàrem presentar. Quins han estat els motius per què vostès
canviïn de criteri? La tarifa flexible suposa pujar la tarifa a 120
euros, entre un 25 i 50% de les places en els vols més
demandats, no ens pareix que sigui l’encertat.
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Amb la cogestió aeroportuària teníem un model, el model
li deixàrem fet, consensuat amb els sectors socials i econòmics,
i per tant no hem d’esperar més, l’hem de posar en marxa.

Es trobaren també vostès amb una economia que era
creixent, creixia al 3,8, ens l’havíem trobada al 0,5; quatre
mesos després d’arribar el govern d’esquerres ens han anunciat
un refredament de l’economia i que sembla ara que creixerà un
2,7%. Si afegim això a la pujada dels productes d’alimentació
i a la pujada del petroli, ens agradaria saber si ha pres qualque
mesura al respecte, crec que hi ha hagut un canvi de sigla o que
s’anuncia un canvi de sigla, ens pareix una mala notícia i ens
agradaria saber quines mesures prendrà vostè, sobretot per
garantir el mercat de feina, per seguir creant llocs de feina i per
a no quedar endarrerits? Les darreres notícies de l’atur de
l’octubre no han estat encoratjadores, som la comunitat
autònoma amb més atur el mes d’octubre i molt més que
l’octubre de l’any passat.

Necessitam injectar ànims i confiança perquè hi hagi
certesa, Sr. President, per això són necessaris uns objectius que
responguin als interessos generals, disposar d’un projecte,
proposar mesures per dur-lo a terme i tenir determinació
suficient per posar-ho en marxa. Sincerament, pens que de
vegades els objectius que ens han presentat són inexistents o
contradictoris. Improvisen molt i no hi ha prioritats i de
vegades l’únic que els preocupa és criticar el Partit Popular.

No camini cap enrera, pensi que la confiança costa molt
tenir-la i guanyar-la, però es perd molt ràpidament. Hi ha
moltes coses a fer, la inèrcia no dura sempre; doni pedalejades
a la bicicleta.

Sr. President, què passarà amb els imposts? Abans del 30 de
gener vostè ha de presentar un pla de sanejament al Ministeri
d’Economia; implementarà vostè noves figures impositives?
Pareix que no ho descarta el seu conseller d’Economia. Aquí li
demanam transparència, li demanam serietat, sentit comú i
claredat; perquè aquí sí que hi ha el futur de qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra.

No ha estat positiva, sincerament, la pujada colossal del
preu dels fems, un 26%. Això afecta de ver les famílies,
sobretot després d’anunciar que es davallaria. Li demanam aquí
que tengui en compte els nostres ajuntaments, que els escolti,
perquè són la veu més propera als ciutadans. Quina part del sou
dels ciutadans es destinaran a imposts per tal d’aplicar la
política que vostè dirigeix? Sabem que els imposts són
necessaris, però la meva formació política pensa, per una
qüestió de principis, que com més baixos millor, perquè quan
els imposts són baixos mouen les persones a estalviar i a
esforçar-se. Així ho vàrem fer quan vàrem davallar l’impost de
transmissions, quan vàrem eliminar l’ecotaxa o quan vàrem
eliminar l’impost d’activitats econòmiques o l’impost de
successions.

Els nostres ingressos, com que eren molt segurs, molt
previsibles, han anat creixent, i per això s’ha recaptat més que
mai amb IVA i amb imposts propis de la comunitat autònoma.
Pot vostè assegurar que la recaptació dels imposts seguirà
creixent sense posar noves figures impositives?

Li deman, president, que el meu grup pugui participar a la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda que junts vàrem pactar
quan consensuàvem el nou Estatut d’Autonomia; és important
que hi siguem perquè l’arribada d’inversions es decidirà allà i
també el nou règim especial de les Illes Balears, el qual
necessita el suport del meu grup. Per tant, crec que és important
que tots junts puguem lluitar aquest tema, perquè junts pesam
més que separats; és necessari el consens dels dos grans partits.

Sigui, Sr. President, ambiciós i just i reclami al Sr. Zapatero
el deute del conveni del carreteres, són gairebé 400 milions
d’euros. Així ja no seria pràcticament necessari, amb aquest
conveni i amb el compliment de l’Estatut d’Autonomia, cap
endeutament. Qui fa tot el que pot fa tot el que deu, però estic
segura que vostè pot fer molt més, miri el cas de Catalunya on
la renta per càpita és de 508 euros per habitant, o el cas
d’Andalusia en què és de 544, o el d’Aragó de 939, i nosaltres
a penes 300 euros per habitant. L’anim a complir l’Estatut
d’Autonomia sense trampes, amb fortalesa i amb coratge.

En matèria d’agricultura i ramaderia, com pensa fer front a
la pujada dels cereals i del preu del blat i del pinso, el qual ha
fet inviable la gran majoria d’instalAlacions i d’explotacions
ramaderes? Necessitam que s’equipari el preu de la llet al de la
península perquè el sector pugui treure pit. Li deman aquí
correccions, els pagesos necessiten cobrar d’hora, cobraven en
dos mesos i és fonamental, és un tema de supervivència per al
sector que cobrin a l’hora. Aquí, Sr. Antich, el seu paper no ha
estat dels millors, pensi que les principals organitzacions
agràries han pensat en mobilitzacions, es fan esforços, però
crec que no bastarà convocar el Consell Agrari, crec que es
necessita una política de valent. De vegades, senyors del
govern, no és dolent ser un poquet modest quan qualcú els
adverteix de qualque cosa com és aquest cas.

En matèria social crec que han fet avanços en algunes
matèries com la targeta bàsica i la posada en marxa de les
residències que els vàrem deixar. Les polítiques de suport a la
dependència requereixen moltíssims recursos per poder tenir
una resposta adequada. El model implantat a Mallorca, el qual
ha permès obrir una vintena de residències, concertant el 60%
de les places, ens pareix positiu, i estam d’acord que es
traslladin als consells insulars; aquí la consellera i el seu govern
tendrà tot el suport per anar avançant en la dependència.

A les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a les dones ja
sap que ens tendrà al seu costat, encara que hem pogut
comprovar que la llei de paritat no és el remei infalAlible per
tenir més dones als llocs de responsabilitat, sense llei de partit
el govern del PP tenia un 46,15% de dones en llocs de
responsabilitat, vostè amb llei de partit en tenen un 34%.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, ...
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Em preocupa, a més de moltes coses, el tema de
l’eliminació de la Fundació contra la violència de gènere i si es
continuaran mantenint les polseres antimaltractament.

En immigració ha ofert vostè un pacte, però m’agradaria
saber quin és el seu posicionament, perquè dins el seu govern
hi ha des dels papeles para todos fins a la postura absolutament
contrària irrepetible que va dir en campanya Unió Mallorquina.
Aquí li deman valentia i dedicació, ens trobarà on sempre hem
estat, potser que siguem l’únic partit de tot Balear que ha dit el
mateix fa deu anys, fa cinc anys, en el govern i en l’oposició.

Li deman també que tengui esment per aplicar el 0,7% al
tercer món dels projectes generals de l’Estat del 2008, perquè
en aquests moments estam en un 0,63 i crec que no seria el que
requereix el sentit de la solidaritat.

En el model audiovisual li oferesc, de nou, un gran pacte,
el que vostè duia al seu programa electoral triem junts el
director general d’IB3, el convid tan sols a intentar-ho, no crec
que sigui una bona notícia que la televisió tengui colors
polítics, que el director estigui afiliat a un partit polític, crec
necessari després d’haver aprovar l’Estatut d’Autonomia ...

(Aldarull a la sala)

... crec necessari ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, vagi acabant, du cinc minuts i mig més de
temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec necessari poder fer una
televisió plural i una televisió que parli les nostres modalitats
i que no sigui la televisió de Catalunya. A IB3, Sr. President, li
falta pluralitat, li falta transparència i li falta independència. Ha
baixat de manera important la producció de programes propis,
però clara, vostè aquí no em podrà donar una solució, perquè
tan sols té capacitat de maniobra per citar-me i intentar-ho.

Li propòs també la creació d’un consell audiovisual entre la
tele de Mallorca, les teles de Menorca, Eivissa i Formentera i
la tele d’IB3 per tal d’estalviar despeses.

I, per acabar, i gràcies Sra. Presidenta per la seva
magnanimitat, li demanaria parlar de principis i de valors. Què
entén vostè per convivència democràtica, per democràcia
avançada i de qualitat?, per què nega la Presidència de la
Comissió d’Hisenda a la diputada Antònia Gener a l’únic partit
de l’oposició?, hem guanyat alguna cosa tots els que som aquí
amb això?, està vostè disposat a reconstruir el consens amb
aquesta matèria? Estic segura que sí. Sr. President, els populars
li demanam que defensi la nostra terra, les nostres illes, que
s’allunyi de posicionaments radicals que de vegades han
defensat els socis que li donen suport. Li demanam que no
dimiteixi de les seves conviccions, que marqui un sol rumb, que
tengui principis, sentit de la responsabilitat, que tots percebin

que vostè és una persona en la qual es pot confiar, per això és
necessari tenir sentit d’estat que és el que en aquest moment el
meu grup li poc oferir. 

En definitiva, seriositat, no jugar amb les institucions de
manera irresponsable per obtenir avantatges de poder, sentit
comú enfront de la desmesura d’alguns dels seus socis, treballar
per l’acord i per la cohesió per governar. En resum, és obvi que
estam davant una gestió manifestament millorable, gris en el
dia a dia i no encertada en l’important. El Govern ha fet poques
coses i les rectifica quasi totes encara que n’anuncia moltes.
Les descontradiccions i la falta de contradiccions han estat el
tema més important, en paraules d’Esquerra Unida és aquest un
pacte anti natura, els interessos de les Illes Balears pensam, Sr.
President, que no estan millor defensats amb el seu govern i per
vostè i el seu govern.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Molt Hble. Sr. President del
Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i diputades.
Gràcies, Sra. Estaràs. Encara que no comparteixi una gran part
del fons, li vull agrair el to tranquil. Ara, m’ha fet la impressió,
clar, jo ho entenc, vostè es va presentar a les eleccions com a
candidata al Consell Insular de Mallorca i deu ser per això que
m’ha demanat tot això del fems i del segon cinturó i totes
aquestes qüestions, que no em toquen a mi, que vostè sap que
aquesta és una competència d’una altra institució, i jo que crec
en les institucions d’aquesta comunitat autònoma, i les respect,
pens que cada una de les institucions ha de fer feina amb allò
que l’Estatut i amb allò que les nostres normes i lleis li donen
com a competència.

Vostè, Sra. Estaràs, diu que jo tenc poc lideratge, que
aquest és un govern dèbil, aquesta cançó ja l’he sentida, la vaig
sentir durant tota la meva legislatura de president, era un disc
ratxat que vostès utilitzaren permanentment durant la primera
legislatura, i vostè ve i puja aquí i em parla a mi de lideratges,
però, Sra. Estaràs, si el seu líder el primer dia se’n va anar a
Washintong i no ha tornat. Sra. Estaràs, vostè ve i vol donar-
nos a nosaltres, a totes aquestes altres formacions polítiques,
vostè ve aquí i ens vol donar lliçons de lideratges, no, no, i això
ho dic perquè crec que hauríem d’intentar ser respectuosos amb
totes i cadascuna de les formacions polítiques, li ho dic perquè
l’acudit fàcil és fàcil, per tant, alerta a dins quins paranys ens
ficam. Efectivament, jo me’n vaig anar al Congrés dels
Diputats, efectivament, sí, però després de fer el primer debat
i vaig continuar sent secretari general del meu partit a nivell de
les Illes Balears i vaig continuar donant la cara fins al darrer
moment ...

(Aplaudiments)
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... fins al punt que torn a ser president, miri, fins a aquest
punt. Miri si n’hem feta de veta en tot aquest temps.

Govern feble i poc eficaç i govern descoordinat. Bé, Sra.
Estaràs, jo crec que aquests dies sobretot que nosaltres arribam
a aquests 120 dies, cansats de fer feina amb les seves coses, ha
d’entendre que no ens acaba de caure molt bé això que vostè
ens parli d’eficàcia. Eficàcia, Sra. Estaràs? I quines lliçons ens
poden donar vostès d’eficàcia? I efectivament nosaltres duim
tres mesos enfangats fins als genolls intentant treure tota una
sèrie de qüestions que vostès ens han deixat totalment
embarrancades. El metro és eficàcia, Sra. Estaràs, això és
eficàcia? El metro és eficàcia, i això es pot dir amb seny i
seriositat, perquè els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears vos puc assegurar a tots que no ho veuen com eficaç,
el metro. Per ventura l’eficàcia són les carreteres d’Eivissa,
aquestes carreteres que havien de valer uns doblers i han valgut
quatre o cinc vegades més, Sra. Estaràs. Clar, amb els doblers
dels altres és molt fàcil ser eficaç gastant amb els pressuposts
dels ciutadans i de les ciutadanes, però hi ha uns costos, en
aquests moments ens està sortint tota una sèrie de costos a tota
una sèrie d’indrets, que li puc assegurar que d’eficàcia res. 

Per tant, el discurs que vostès ens venguin aquí a donar
lliçons en matèria d’eficàcia, li puc assegurar, Sra. Estaràs, que
és mal de beure que un vegi que al Palma Arena el cost final
hagin estat 90 milions d’euros i només n’hi hagi de licitats 47
i que els altres no estan adjudicats i que no hi ha partida, no hi
ha contracte, el Palma Arena no té comptabilitat, no trobam els
papers, encara miram si els números quadren o no, ens surt ara
que per a la direcció d’obra s’han cobrar 8 milions d’euros i
encara no sabem si és cert o no, però és que ho trobam molt,
ens surten tota una sèrie de despeses i de paperetes, Sra.
Estaràs, que des del meu punt de vista no és el millor moment
per parlar d’eficàcia, no és ni al metro, que tenim moltes
dificultats per tornar-lo en si, ni a temes com el Palma Arena ni
com en alguna part de la gestió de les residències de què
parlava fa una mica vostè. A les residències hem trobat fins i tot
residències connectades a l’enllumenat públic..., a l’enllumenat
públic, això és una gestió pública així com toca?, això és un
missatge als ciutadans i a les ciutadanes?, que els enviam un
missatge que si no tenen corrent connectin la caseta a
l’enllumenat públic?, aquest és el missatge que enviam, Sra.
Estaràs? Aquesta és la ciutadania que cream? El que vull dir
amb això és que per a l’eficàcia no val tot, no val saltar-se les
normes, i a mi em fa la impressió que durant aquesta darrera
legislatura ens hem saltat moltes coses, i aquest saltar-se moltes
coses, aquestes presses per inaugurar, aquestes presses per fer
determinades polítiques, als ciutadans i a les ciutadanes els
estan costant molts de doblers, molts, molts de doblers. Ahir
vaig dir que encara estam fent auditories tècniques i auditories,
però li puc assegurar, Sra. Estaràs, que la mala gestió costarà
a aquesta comunitat autònoma molts de doblers, i els puc
assegurar una cosa, si vostès fessin feina per a la privada, als
quinze dies els haguessin tret defora, no haguessin aguantat ni
quinze dies.

(Aldarull a la sala)

Per tant alerta, alerta a voler donar lliçons de gestió, perquè
ara nosaltres començam a tenir una mica el net de la situació,
no de tot encara, eh?, perquè no han bastat tres mesos, encara

haurem de fer un poquet més de feina perquè hi ha coses que
encara no les acabam de tenir molt clares. Per tant, alerta a
voler donar lliçons als altres que vostès ho fan tot molt bé.

Per altra banda, vostè m’ha descrit una situació que jo crec
que visc a un país diferent. Vostè em diu que tothom està
preocupat, és igual que si sortissis al carrer i tothom pensàs,
“ai, quin govern que ens governa”, i un no pogués viure. I en
canvi jo me’n vaig i parl amb els empresaris i em reben molt
bé, Sra. Estaràs, ...

(Remor de veus)

... tots, tots, i jo ho crec que li preocupa, ho crec, jo estaria
ben preocupat fos de vostè, perquè efectivament, no, no, perquè
efectivament no els veig cap gran problema perquè hi hagi
hagut un canvi de govern, no, no, els ho dic amb tota
tranquilAlitat, tot a l’inrevés, ells del que es preocupen és que es
facin les polítiques i el primer que he fet jo, el meu govern ha
estat dir-los, farem un pacte, empresaris i sindicats, i ens
asseurem i vénen a fer el pacte, Sra. Estaràs. Per tant, per tant,
totes aquestes mesures que vostè em diu que hem de preveure
la situació econòmica que ve, efectivament que l’hem de
preveure, però amb ells, perquè si realment volem un projecte
en aquesta comunitat autònoma, aquest no pot ser un projecte
que vengui donat perquè un senyor un matí s’aixequi i digui
“ara farem una òpera”, aquesta no és forma de fer el projecte,
després d’haver tengut una mesa de turisme reunint-se durant
mesos i mesos i mesos i no haver parlat mai del gran projecte
de desestacionalització que tenia l’expresident, que era fer una
òpera. Això és construir una comunitat autònoma? Això no és
construir una comunitat autònoma, Sra. Estaràs, això és
funcionar a cops d’efecte, funcionar a cop electoralista,
funcionar pensant purament i simplement en els vots, però no
pensant en la gent, no pensant en els ciutadans i les ciutadanes,
aquest és el problema, Sra. Estaràs, per tant vostè puja aquí i,
a més de dir-me que som un no ningú, que he de demanar perdó
a tothom i que no sé quantes històries més, llavors em diu que
tota la ciutadania està preocupada, i jo li puc assegurar que no
és així, i li puc assegurar que feim tots els possibles perquè
aquesta ciutadania a través de les distintes associacions i
representacions estigui més implicada que mai dins el Govern,
i és ver, vostè m’ha dit que hi ha algun tema que l’hem de
millorar: la pagesia. I té raó, i ja hem començat.

Hem tengut alguns problemes i ja hem començat, i just ahir
o avui hem tengut una reunió on una de les organitzacions ja
està contenta i, per tant, ja està en línia, i ara amb l’altra també
ens hi asseurem, perquè aquesta és la feina del Govern, però li
puc assegurar que avui, pel que m’han dit, el cap de files
d’aquesta altra organització ha sortit dient que el Govern li deu
47 milions d’euros, i li puc assegurar que quan nosaltres
arribàrem al govern la partida de 47 milions d’euros no estava
prevista, i vostès varen prometre 47 milions d’euros i no hi
posaren doblers. I ara nosaltres hi hem de posar els doblers, i
això no és te’ls promet i te’ls enviaré d’aquí dos any, era el
mateix any que els havien de pagar, per això feim feina per tal
de cobrir totes aquestes problemàtiques. Però no dubti que ens
hi asseurem, no ho dubti.

Però clar, a mi em costa un poc entendre que vostè pugui
venir aquí i ens vulgui pintar això som si tot hagués estat un
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desgavell i com si tota la gestió de govern hagués estat
discussions entre els distints partits o forces polítiques que
conformen el Govern, no, no, nosaltres hem usat molt de temps
a fer molta de feina per aquest país durant aquests tres mesos
i no precisament per discussions entre govern, el conseller de
Mobilitat ha estat per totes les estacions del metro, i el
conseller d’Esports ha estat quasi quasi quinze dies sense sortir
del Palma Arena mirant a veure com estava, i els altres hem
estat fent feina intentant aclarir la situació i impulsant els
projectes i les coses bones que vostès feren, que també en
feren, que també en feren. Ho vaig dir ahir i també ho vull dir
avui, per tant no crec jo que perquè un govern sigui d’un
determinat color i l’altre sigui d’un color diferent, jo no ho
crec, el que creguin vostès és una altra cosa, però jo dic que no
crec que perquè un govern sigui d’un color i llavors n’entri un
altre d’un altre color, hagi de desfer tot el que va fer l’anterior
govern, ni crec que s’hagi de discriminar ningú, i li puc
assegurar que la presidenta del Consell de Menorca se sentia
durant la legislatura passada discriminada en residències, en
carreteres, en un caramull de temes, en un pla de transports que
estava firmat i que no el pagaren cap any, i clar que s’hi sentia,
discriminada.

Això és el que vull que desaparegui de la forma de fer
política nostra, si hi ha un ajuntament governat pel Partit
Popular, ha de tenir l’empara d’aquest govern ben igual que si
hi ha un ajuntament que és d’un altre color polític, només
faltaria!, perquè els ciutadans i les ciutadanes han de tenir
exactament el mateixos drets a tenir l’empara de les polítiques
de la comunitat autònoma, només faltaria! Per tant, aquesta és
una de les formes d’actuar, no sé si vostè es referia a això quan
parlava de govern dèbil, és una de les formes d’actuar que
nosaltres eliminarem. Per tant, tota aquesta incertesa que vostè
diu, jo, cregui’m, no la veig ni m’acaba d’esglaiar massa ni crec
que els ciutadans i les ciutadanes estiguin atemorits per tots
aquests temes. 

Amb el tema de Son Espases és igual, digui el que digui he
de rebre, ja ho sé, per tant, ja hi pos l’esquena, perquè a vostè
li feren una entrevista un poc abans que nosaltres prenguéssim
la decisió i vostè deia que era un tema de responsabilitat, i el
president ha d’actuar amb responsabilitat, i el president ha de
no sé què. Bé, el president actua amb responsabilitat i em dóna
una passada de ca extern, i això és una cosa que jo crec que no
toca ser així. En el programa de govern dèiem que aturaríem i
estudiaríem Son Espases, vaig aturar, vaig analitzar i als dos
mesos vaig decidir. I punt. I les obres continuen, i és ver que hi
havia distintes opinions, però el Govern, el president va
prendre una decisió, i va donar la cara sobre un tema molt
complicat, però, efectivament, la va donar pensant en els
ciutadans i les ciutadanes.

Llavors em diu que tenc poca influència en matèria de
finançament, em diu que no hem influït bé i que aquest tema no
l’hem tractat bé. Jo només li vull recordar una cosa, ho dic per
la coherència, eh? 26 de juliol del 2007, “Estarás subralla que
el sistema de inversiones del Estado fijado en el Estatuto
resulta en aproximadamente 2.500 millones de euros”. 1
d’agost del 1007, “La diputada María Salom recalcó que el
gobierno tiene que dar a la comunidad autónoma los 2.500
millones de euros en concepto de deuda histórica que recoge
el Estatuto de Autonomía”. 12 d’agost del 2007, “Rosa Estarás

señaló que se llegó a la fórmula acordada de una inversión de
300 millones de euros en siete años más los correctivos, lo que
suma casi 2.500 millones de euros”. 31 d’agost del 2007,
“María Salom comentí que si en siete años tienen que llegar
2.500 millones de euros a Baleares, el lunes Antich y Zapatero
tienen que concretar inversiones alrededor de 400 millones de
euros”. 25 de setembre del 2007, “El PP, María Salom afirma
que los presupuestos generales del Estado del 2008 para
Baleares muestran que Antich ha sido ninguneado por el
Gobierno, reprocha a Antich que no haya logrado 600
millones de euros anuales”. 

Idò!, és que és gros l’assumpte, és mal de fer encertar, eh?
És mal de fer encertar amb vostès, perquè clar, el que no és
normal és que vostès es passin un caramull de mesos dient que
hem de rebre 2.500 milions d’euros, la primera pregunta que
se’m faci en aquest parlament és a veure si 2.500 milions
d’euros en set anys jo creia que era una ... ja no me’n record
que era, que me la va fer vostè a la pregunta, i resulta que
nosaltres en negociam 2.800 i ho feim molt malament. No ho
puc entendre, Sra. Estaràs, jo no ho puc entendre.
Efectivament, 2.800 milions d’euros executats. Durant els
darrers set anys hem rebut prop de 1.600 i busques de milions
d’euros, un 80%, perquè sempre hi havia una mitjana d’un 20%
que no s’executava, que només figurava damunt el pressupost,
i ara, que els propers set anys rebrem 2.800 milions d’euros,
efectivament executats, i vostès sempre n’havien demanat
2.500 com una cosa molt grossa, ara resulta que ho hem fet
malament. Ens hauríem de posar, hauríem de ser una mica
coherents i seriosos, perquè clar, amb aquests temes, si feim
oposició a qualsevol preu, i aquests són els temes importants,
el que feim és crear moltes dificultats entre nosaltres perquè ens
puguem entendre. I jo crec que amb aquests temes hauríem
d’anar un poc més alerta. 

Per tant, crec que ningú ens ha "ninguneado” en temes de
finançament, però és més, crec que hem aconseguit amb només
tres mesos assegurar aquests 2.800 milions d’euros, hem
aconseguit signar, com molt bé deia vostè, no sé si incomplim
cap article o no, el conveni de  carreteres que significa una
inversió molt important per a totes les illes, s’ha arreglat el
tema de les residències, que ja sé que això a vostè els fa enfadar
molt, però s’ha arreglat, i, per altra banda, tenim un compromís
de firmar un conveni amb mobilitat que ara, que parlam d’unes
determinades quantitats, vostè ens diu que no ens conformem
amb aquestes quantitats, sinó que demanem molt més. Jo el que
li vull dir és que alerta amb aquest tema, perquè durant tot el
temps que el Sr. Aznar i que el Partit Popular va estar al front
del Govern d’Espanya, no hi va haver mai ni un sol conveni
d’aquestes característiques, mai, no hi va haver mai la més
mínima preocupació per aquest tema.

Però no n’hi va haver per aquest tema ni pel vol entre illes
de què ara vostès es preocupen tant, va haver de ser
precisament el president Zapatero que ho pujàs fins al 50%, per
tant, alerta amb aquests temes. Sra. Estaràs, jo estic convençut
que en totes aquestes qüestions és necessari que intentem fer
pinya, però per intentar fer pinya, hauríem de fer una cosa molt
important, que és alliberar la demagògia, per fer pinya el que
hem de fer és realment parlar de xifres que siguin les realistes,
perquè clar vostè em pot fer un cantet aquí i llavors, quan anem
allà, ha de pensar a veure si hi havia els seus. Vostè sap que
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amb això que m’ha fet amb els doblers aquests dels 2.800
milions d’euros, vostè sap que no és el mateix el cantet d’aquí
que el cantet d’allà, eh?, vostè ho sap, Sra. Estaràs. Per tant,
vostès -i ho he llegit- havien defensat sempre 2.500 milions
d’euros, i ara vénen i ens diuen que han de ser prop de 600
milions d’euros, no?

Vostè em proposa pactes per la salut i com se suposa
nosaltres estam totalment disposats a parlar d’allò que faci falta
amb vostè, jo no tenc cap tipus de problema per poder parlar de
totes quantes coses facin falta. Vostè em diu quina és la nostra
postura en matèria de la venda de tabac i jo he procurat que la
postura, a pesar que nosaltres farem totes les polítiques que
estan dissenyades pel Govern de l’Estat en contra del
tabaquisme. Per altra banda jo he fet, com a Govern, aguantar
el posicionament que ha tengut aquest Parlament i que té
aprovat, em pareix, per unanimitat. Però perdoni, hi ha una
altra institució que és el Govern d’Espanya que defensa la seva
llei i efectivament ha posat un recurs. Per tant, nosaltres haurem
de treballar en aquest recurs. Aquesta és la situació. Però aquí
hi ha un acord d’aquest Parlament que va agafar un determinat
acord i mentre no es canviï aquest acord, nosaltres no ens
queda més remei en aquest cas que fer-hi feina.

Me parla del trilingüisme. Jo ja en distintes ocasions li he
dit que nosaltres crèiem que aquesta era una fórmula que no
arriba a tothom. Per tant, ahir li vaig xerrar d’un pla per a la
tercera llengua i li vaig dir que a partir de l’any que ve arribaria
a infantil i que la resta era fer-nos trampes en el solitari perquè,
efectivament no hi ha ni professors amb els estudis necessaris,
ni hi ha tot allò que fa possible que efectivament aquest pugui
ser un pla que garanteixi que pugui arribar a tothom. És a dir,
era un pla voluntarista allà on normalment s’hi podien aplicar
o afegir aquells colAlegis que estaven en unes determinades
circumstàncies i nosaltres sabem que dins l’educació pública hi
ha moltes diferents circumstàncies que afecten a la gran
generalitat de colAlegis que tenim i que per tant, hem de
dissenyar plans que al final puguin arribar a tothom. 

Vostè em xerra de llibres de text. Home! Aquí en aquest
Parlament hi havia un acord per unanimitat i l’ex-conseller
d’Educació ho sap, unànime del Parlament. Tota la cambra del
Parlament va aprovar el tema de la gratuïtat dels llibres de text
i la legislatura anterior no es va fer res absolutament, zero. No
es va fer res. Nosaltres en tres mesos ja hem començat a donar
un seguit de passes i li puc assegurar que en acabar aquesta
legislatura haurem acabat les feines, aquest és el tema. Però
vostè...

(Remor de veus)

...siguin una mica raonables, vostès m’estan criticant coses
que vostès la legislatura passada aprovaren amb nosaltres i que
no vàrem moure ni un dit per fer-les. I ara m’estan donant una
passada a mi pel tema dels llibres de text perquè hem començat
a donar algunes passes i vostès troben que ja haurien de ser a
l’enfront. Fa tres mesos que hem partit i ja volen que anem amb
cinquena. No pot ser. Per tant, jo crec que sobre aquest tema
també, Sra. Estaràs, li demanaria més prudència. Si vostè creu
que el sistema es podria millorar d’una manera o de l’altra, jo
estic obert a què puguem parlar de totes les qüestions. Però que
vostè surti aquí per donar-nos lliçons amb una matèria que

vostès no feren res absolutament, crec que és passar-se una
mica.

Quant a l’Institut Ramon Llull. Sra. Estaràs, ja he parlat
amb Catalunya i Andorra i esper abans d’acabar aquest any
poder mantenir una reunió amb el Ministre de Cultura
d’Andorra i amb la Generalitat de Catalunya per tal d’arribar a
un acord allà on, des del meu punt de vista, això és el que jo
voldria i per tant, serà la proposta que duré, que l’Institut
Ramon Llull torni ser l’Institut Ramon Llull. Per tant, un espai
allà on des de la igualtat hi participem les distintes comunitats
autònomes que representam territoris de parla catalana i que no
sigui entrar dins un institut d’un altre. Això és el que he
defensat jo i per tant, aquesta és la feina que farem en aquest
sentit.

Educació creix un 15%. Quan vostès llegeixen els
pressuposts, la primera vegada els pressuposts diuen que són
expansionistes i que no ho entenen de cap de les maneres. Ara
resulta que perquè només creix un 15% ho feim malament i per
altra banda, home! Per ventura podríem comparar el que creix
el nostre pressupost amb el seu darrer pressupost, per exemple.

Home! El que ja no puc entendre de cap de les maneres és
que vostè vengui a fer-me una..., bé ho puc entendre tot i a més
jo vull ser molt comprensiu amb vostè. Però el tema del golf,
4.600.000 euros cada any durant no sé quants d’anys només per
un campionat de golf, jo li puc assegurar que ho trob massa.
Aquesta és la nostra postura, estam xerrant d’un 25% del
pressupost que té Turisme per fer promoció. Jo ho trob abusiu.
Per tant, per una banda no ens sobra cap euro ni un, atesa
l’herència l’altra, vostè també ho sap hi ha un finançament que
no és el millor i per tant, l’hauríem de millorar, creim que
hauríem de ser més prudents a l’hora de gastar doblers. Crec
que en aquest cas això puja molts de doblers. 

Quant a les polítiques a l’illa de Menorca, ahir ja vaig dir
que donaríem total suport a un projecte que hi ha de
dinamització turística a l’illa de Menorca, entre el consell
insular, el Govern d’Espanya i la comunitat autònoma. Per tant,
aquesta és la idea, a més de què parlem de moltes altres
distintes necessitats que pugui tenir Menorca. Efectivament,
mantendrem la mesa de turisme, hem parlat amb els empresaris
i sindicats i efectivament, tan els empresaris com els sindicats
voldrien una composició pareguda i que sobretot tenguem en
compte les distintes qüestions que s’estaven discutint i jo he dit
que sí. Sra. Estaràs, jo crec que el turisme hauria de ser un dels
espais allà on ens poguéssim asseure i que no fos objecte de
confrontació, és massa important. Per tant, jo li vull fer
entendre que no basta que ho hagi fet un anterior Govern
perquè jo ho trobi malament. Per tant, ens asseurem amb els
sindicats i els empresaris, veurem totes i cada una de les
qüestions que la mesa de turisme va tractar en el seu moment
i seguirem fent feina en aquestes qüestions i altres que a
nosaltres ens preocupen. Aquesta serà la línia que durem en
relació a aquest tema.

Vostè em parla de justícia. De justícia no hem tancat res, és
ver que hi havia un estudi fet per vostès que parlava de 81
milions d’euros. Però també és veritat que vostè sap que les
negociacions damunt competències vénen marcades per la llei.
Per tant, han de ser damunt cost efectiu. Ens haurem de posar
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d’acord amb allò que és o no cost efectiu, o allò que significa
aquest cost efectiu. Ara una cosa és el cost efectiu i l’altra és
tirar endavant una nova forma de gestionar justícia o un nou
sistema de gestionar justícia, l’Estat, ja sigui del seu color
polític o sigui del meu color polític, no estarà disposat a pagar-
ho. També és veritat que nosaltres no estarem disposats a
acceptar una competència que no tengui un cost efectiu que
sigui real a les necessitats que tenim a les Illes Balears. Per
tant, aquesta és la qüestió. Seguim treballant per una banda amb
el cost efectiu i per l’altra banda amb un Pla d’inversions,
també vostès posaren damunt la taula. Per tant, nosaltres el
tenim enmig de la negociació.

Vostè em parla de la llei del sòl i em diu si Unió
Mallorquina ho havia presentat o no. El cert és que Unió
Mallorquina va retirar la proposta, la proposta la té la
Conselleria de Mobilitat i d’Ordenació del Territori i ben aviat
podrem tenir una Llei de sòl així com cal. Li vull recordar que
a la passada legislatura, vostès deien i volien..., jo crec que no
és una mala tàctica, per ventura el Parlament l’hauria d’estudiar
per aquesta legislatura i per la pròxima, volien fer feina a l’estiu
i l’única llei que va quedar sense que es ves durant aquestes
hores extres d’estiu que s’havien de fer, l’única llei va ser
precisament la llei del sòl. Jo crec que tota l’oposició la
demanava com una llei prioritària i vostès no la varen voler
discutir. Per tant, ara si vostès no varen tenir pressa en aquell
moment, el més normal és que ens deixin alenar una mica i que
tenguin una mica de paciència perquè nosaltres, li ho puc
assegurar, ja l’estam estudiant i ja estam treballant damunt un
projecte que està fet. Per tant, ben aviat la podrem... 

Vostè em xerra dels accessos a Palma, del segon cinturó, tot
això és cosa del consell insular. Em diu que defensi els anterior
convenis. Li puc assegurar que estic defensant els anteriors
convenis, però no defens dels anteriors convenis el contingut,
com vostès han fet damunt el territori. No defens les carreteres
que va fer la Sra. Cabrer, ni molt menys. El que defens, el que
intent defensar és el deute que signifiquen aquestes carreteres.
I allò que mir aquests moments és veure si puc arribar a un
pacte amb l’Estat i l’Estat les pagui. Però no perquè m’agradi
com vostès les han fet, ni com varen gestionar el conveni amb
l’Estat, em pareix que el varen gestionar molt malament. Crec
que diu molt poc de vostès el fet que tenguin un conveni amb
un altre i resulta que l’altre, que el té firmat, no pugui dir res
damunt les carreteres que vostès fan. Per tant, l’altre un dia
s’enfadi i li denunciï el conveni. Tot això du que aquesta
comunitat autònoma passa a deure 200 i busques de milions.
Miri, la famosa frase del Sr. Matas: “con Madrid o sin Madrid”
són aquests 300 milions d’euros. Molts de doblers per a una
comunitat autònoma com la nostra, molt de deute per a una
comunitat autònoma com la nostra. Per tant, per això en aquests
moments estic intentant si ho puc negociar amb Madrid.
Efectivament, estam una mica ofegats en aquest tema.

Estic molt content que vostè ens doni suport en matèria de
tren. Vostè em diu que obri el metro quan abans millor,
l’intentarem obrir tot d’una que puguem, però per obrir el
metro volem que tengui la seguretat que li pertoca. I des de la
conselleria s’han fet totes les obres necessàries perquè tengui
aquesta seguretat i estan actuant amb la màxima celeritat per tal
que els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir d’una obra que
s’ha fet molt malament. 

Me diu que defensem els 27,5 euros dels avions. Nosaltres
no hem renunciat que hi pugui haver una modificació
d’obligació de servei públic, ho hem seguit demanant a l’Estat.
Això ha de tenir acord de la Comunitat Econòmica Europea.
Per tant, això durà els seus tràmits, si bé és veritat que també hi
ha hagut un principi d’acord per efectivament, aplicar mentre
tant una tarifa flexible d’un 25% per damunt i un 25% per baix.

Vostè em xerra de si pujarem imposts i a veure què farem
amb el Pla de sanejament. Jo li puc assegurar que vostès ja en
presentaren un de Pla de sanejament i nosaltres feim feina per
intentar millorar el seu i si vostè es refereix, en relació a això,
al cèntim sanitari, li vull recordar que Madrid ja en té un de Pla
de sanejament que preveu el cèntim sanitari. No serà cap cosa
nova, perquè dins el seu Pla de sanejament ja hi estava ficat el
cèntim sanitari. A més, vostès feren altres coses, per això dic
que per ventura no són els millors per intentar dir que són els
millors gestors, no se’n record que vostès en el seu moment
posaren en marxa una autotaxa que no la varen aplicar mai i
que només va servir per posar ingressos? És que el que
intentam és no haver de fer aquest tipus de fórmules i intentar
fer precisament això que vostè em deia un poc més enrera del
seu discurs, actuar amb una mica més de transparència. 

Si vol, Sra. Estaràs, li recordaré allò que deia el Síndic de
Comptes dels seus pressuposts quan xerraven de subvencions,
que del percentatge que analitzaven un percentatge molt elevat
no passava per allà on havia de passar. O podem parlar del
deute que el Síndic de Comptes deia que era pràcticament
impossible que amb la programació que havia fet el Govern de
les Illes Balears el deute es pogués tornar. Podem parlar de
quan parlaven els Síndics de Comptes d’aquests 200 i busques
de milions d’euros de carreteres, o del deute històric, Sra.
Estaràs, xerrant de transparència. La Sindicatura de Comptes
deia que no es podien posar en els pressuposts per poder tenir
determinats ingressos. Al deute històric no hi havia cap paper
de Madrid que digués que efectivament, això era així. En el
deute de carreteres hi havia un plet enmig. Per tant, no hi havia
cap document ni un tampoc que digués que Madrid ho pagaria.
I en canvi, vostès damunt un pressupost el posaven igual que si
Madrid l’hagués de pagar. Això no és transparència, això
nosaltres no ho feim. Nosaltres tot això en aquest moment no
ho feim. Això no és transparència.

Per ventura el més del que m’ha dit, Sra. Estaràs, ho dic
sense ànim de fer-la enfadar, però per ventura el més fort és el
que m’ha dit d’IB3, això de la pluralitat d’IB3. Vostè ha anat
més a IB3 en tres mesos que jo durant els darrers tres anys,
això ha canviat molt. Vostès durant aquests tres mesos...

(Aplaudiments) 

...jo l’he vista a més programes d’IB3, que una o dues
vegades que jo hi vaig anar aquesta darrera legislatura. Una o
dues vegades. Per tant, impressionant això que m’ha dit, Sra.
Estaràs, que vostè es queixi que IB3 no sigui plural, venint
d’allà on venim, què venim de les coves del Drac?

(Algunes rialles)
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Això sí que ha estat una imatge i un símbol de fer les coses
malament, Sra. Estaràs. El que varen fer a IB3 no té nom, no té
nom. Funcionar així com vostès feren funcionar la televisió
pública li puc assegurar que absolutament no ho fa ningú. I
vostè no pot comparar els informatius de quan vostès duien la
televisió als informatius d’ara...

(Aldarull a la sala i remor de veus)

...ho dic ben tranquil. Ho dic ben tranquil. És incomparable,
és així i ja sé que a vostès els sap greu. Però els puc assegurar
que és així.

Per altra part vostè em xerra d’un altre tema, l’habitatge.
Miri el tema de l’hipoteca jove i matèria d’habitatge. El primer
que vull dir jo és que en principi el conseller no ha dit que
llevaria res, a més jo li vull dir una cosa, Sra. Estaràs, en
matèria d’habitatge volem aprofitar al màxim totes les
possibilitats. El que està fent el conseller en aquests moments
és xerrar amb les entitats bancàries per veure si podem millorar
aquesta mesura. Vostès feien un aval que avui moltes entitats
bancàries ja l’ofereixen i nosaltres estam mirant a veure si hi
podem afegir una ajuda de despeses que té el primer comprador
en matèria de notaria, o totes aquestes qüestions. Intentar
millorar tota aquesta situació.

Però, Sra. Estaràs, a mi el tema d’habitatge em preocupa i
vostè m’ha xerrat de pactes per l’habitatge i he notat una
certa..., en el tema del sòl i totes aquestes coses. És un tema
seriós. Habitatges totals en aquesta comunitat autònoma són
560 per cada 1.000 habitants i la mitjana espanyola són uns
526. Per tant, hem construït molt. D’aquests els habitatges
principals són uns 360,4 i uns 200 i busques per cada 1.000 que
són secundaris i es nota que som una comunitat autònoma
turística i per tant, hi ha molt d’habitatge secundari i un negoci
en l’habitatge i a més, si veim el (...) diu que una de les
inversions més importants que captam de fora en aquesta
comunitat autònoma és precisament en matèria d’immobles. 

En matèria d’habitatge les famílies, ho he dit avui horabaixa
ja una vegada, fan de mitja a les Illes Balears un 68,8%
d’esforç, la mitjana espanyola és d’un 58,2. Només Madrid està
per damunt de nosaltres, un 72,3%. Per tant, és una situació per
als ciutadans i ciutadanes de dificultat. Els esforços dels joves,
si ens fixam en el quart trimestre del 2006, que forma part de
l’informe de Sa Nostra i jo ho he dit avui matí, Observatorio
Joven de la Vivienda, cost d’accés en relació a les rendes
salarial dels nostres joves, un 83,5%. Un jove necessita un
83,5% per poder anar als preus que avui hi ha en matèria
d’habitatge en aquesta comunitat autònoma. El segment femení
un 94% i els joves de 18 a 24 anys un 113%. Aquesta és un poc
la situació en matèria d’habitatge.

Per altra banda si miram els números, ahir al diari El
Económico sortia un mapa d’Espanya i deia els esforços que
cada comunitat autònoma feia en matèria d’habitatge. Balears
la darrera, però en diferència, amb ganes, estam xerrant de 4 i
les altres estan a 9 i busques. Per tant, la darrera de totes en
esforç. Per tant, això vol dir que l’any 2006, segons els meus
informes, habitatges protegits iniciats un 0,6 per cada 1.000
habitants i habitatges protegits acabats un 0,4 per cada 1.000
habitants. Per tant, una misèria.

És un tema, Sra. Estaràs..., vostè em xerrava d’un pacte per
l’habitatge i val la pena parlar-ne d’aquest tema. Val la pena.
Clar l’article 47 de la Constitució diu que tothom té dret a un
habitatge digne i que l’urbanisme ha de servir per fer arribar a
la comunitat les plusvàlues. I un dels temes principals per a què
ha de servir l’urbanisme és precisament perquè tothom tengui
un habitatge digne. I jo li puc assegurar que amb l’urbanisme
que hem fet en aquesta comunitat autònoma no estam vetllant
per aquests drets dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, alguna
cosa haurem de fer, no hem vetllat pels drets dels ciutadans i
ciutadanes. Hem estat una de les comunitats autònomes que
més hem construït i a la vegada som una de les comunitats
autònomes allà on de cada vegada hi ha més gent que no pot
accedir a aquests preus. 

Per això, Sra. Estaràs, efectivament, jo crec que hem de fer
un esforç per empènyer una altra dinàmica, per tant, crear lleis
perquè hi hagi sòl per a habitatge. I hem de fer un esforç per fer
un pla de xoc en un tema com aquest. Per tant, en això estic
fent feina. És una de les qüestions que preocupen més als
nostres ciutadans i ciutadanes. Jo efectivament amb els sòls que
en aquests moments hi ha, el sòl públic que tenen les
institucions i les possibilitats que tenim en aquests moments,
sense un pla de xoc, és molt difícil donar solucions a aquest
tema. 

I després vostè em xerra de Son Busquets rient i vostè el va
votar..., no de Can Domenge m’ha xerrat vostè. Vostè no, però
els seus companys sí. Per tant, vostè ve aquí a fer la crítica
fàcil..., ho dic per les demagògies, perquè uns podem estar a
favor o no, però el que no pot ser és allò d’ocupar dos llocs en
el mateix temps. Això no pot ser i vostè en aquest tema dóna la
impressió que volia ocupar els dos llocs al mateix temps.

Per tant, Sra. Estaràs, jo li puc assegurar que aquest govern
amb tots els mals que vostè diu que té, tot el tema del pacte, tot
allò que ens augura, li puc assegurar que fins ara hem transitat
durant aquests 3 mesos per aquesta comunitat autònoma,
parlant amb les entitats mediambientals, les entitats socials,
parlant amb els empresaris. I en definitiva, explicant-los quin
és el projecte que tenim i que és el que volem fer. Els hem
explicat la necessitat d’actuar en tot un seguit de matèries i
quines són les lleis que volem aprovar. Jo li puc dir que fins ara
no hem trobat grans dificultats, llevat de petits casos concrets
que ja li he dit, el cas del món de l’agricultura, la consellera ja
s’ha reunit amb alguna organització i ens reunirem amb les
altres organitzacions. Allò que crec que no és just és que
l’anterior legislatura, jo li vull recordar que quan el capità del
vaixell no hi era, qui duia el vaixell era vostè l’anterior
legislatura. I a l’anterior legislatura quan l’ex-President
d’aquesta comunitat autònoma va venir aquí i va dir no sé què
faig aquí perquè just han passat 3 mesos, per tant, no és normal
que facem un debat d’aquestes característiques, vostè s’asseia
al seu costat i no li va dir què dius Jaume? I avui vostè a
nosaltres ja ens exigeix que ja duguem totes les feines fetes.
Això crec que no és just.

Per altra banda crec que ahir li vàrem explicar molt
clarament quins eren els projectes d’aquest govern i per tant,
quines eren aquelles coses a les quals nosaltres donam prioritat.
Vostè va veure que ho vaig fer sense perdre temps en parlar en
coses que ens han ocupat molt de temps durant aquests tres
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mesos, però intentant dur aquí idees i projectes concrets per
poder-ne parlar. Jo ho puc entendre, que n’hi hagi que a vostès
no els agradin, ara, aquesta cançoneta fàcil que l’hexapartido,
“vostès es barallen tot el dia”, aquesta cançoneta fàcil
d’intentar desprestigiar les altres forces polítiques per no res,
aquest debat que no serveix per a res, jo el que crec és que
moltes vegades ens du a una pèrdua de temps molt important,
i jo crec que més valdria que ens ocupàssim de debatre bé
temes com aquest de l’habitatge, o com el de la dependència,
o altres qüestions que sí preocupen als ciutadans i a les
ciutadanes.

Miri, Sra. Estaràs, tenc la impressió, vostè que em diu que
nosaltres hem perdut tant el temps, jo tenc la impressió, jo, que
durant aquests tres mesos només he contestat preguntes de la
monarquia, de les banderes i d’Esquerra Republicana, i de no
sé quantes d’històries. Aquesta és la impressió que tenc jo, i ho
és, una impressió de pèrdua de temps, perquè jo crec que
haguéssim pogut ocupar el temps, no per no parlar d’Esquerra
Republicana, que es mereix parlar d’ells tot el que faci falta...

(Rialles)

...però haguéssim..., o del rei, com se suposa, però
haguéssim pogut emprar més el temps per parlar, efectivament,
d’habitatge, de dependència, de mobilitat o d’altres qüestions
que sí són preocupació dels ciutadans i de les ciutadanes. Tenc
la impressió que..., li ho diré, jo, Sra. Estaràs, li ho dic de tot
cor: farem tots els esforços possibles perquè ens puguem
asseure, però hem de llevar demagògies, perquè si no hi ha
hagut un acord a la mesa d’Hisenda és perquè, cregui’m, Sra.
Estaràs, vostès no han fet les coses així com sempre feien, no
han fet les coses així com sempre feien, perquè sempre ens
havíem assegut a parlar de la presidència d’Hisenda amb la
màxima voluntat d’arribar a un acord, i que si havia de ser un
membre de l’oposició normalment es posava una persona amb
experiència i una persona que fos consensuada.

(Remor de veus)

La de l’oposició, he dit...

LA SRA. PRESIDENTA:

TranquilAlitzin-se, senyores i senyors diputats.

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

Això ho hem fet cada vegada. M’és igual. Escoltin, si ho
volen entendre..., és a dir, escolti, la darrera vegada que
nosaltres posàrem el membre, i el posàrem nosaltres, va ser
perfectament consensuat amb vostès, perfectament consensuat,
i perquè a vostès els anava bé, més clar aigua, perquè a...,
perquè a vostès els anava bé, més clar aigua, i aquest... Però bé,
mirin, jo no...

Em perdonaran però jo no sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor...

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

...no sé... És a dir, em perdonaran, però miri si no tenc res
absolutament en contra d’ella que no sé..., no sé exactament qui
és. És ella? Idò mirau..., ho veis?, mirau si no tenc res en contra
d’ella. No és aquesta la situació, el que dic és que les coses,
quan es volen arreglar s’arreglen, i per tant aquesta, Sra.
Estaràs, és la convidada que li faig: que intentem posar més
seny en aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de rèplica té la
paraula la portaveu Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria dir a tots els aquí presents
i als que ens segueixen pels canals audiovisuals que aquesta
portaveu té només 10 minuts; amb la magnanimitat de la
presidenta poden ser 12 o 13, i el president del Govern té temps
ilAlimitat.

(Remor de veus)

Simplement això és... Si em deixen acabar... Si em deixen
acabar... Això és el que diu el Reglament, anava a dir que això
és el que diu el Reglament, però val la pena que tots sapiguem
que la portaveu que representa quasi la majoria absoluta de la
Cambra té 10 minuts, amb la magnanimitat de la presidenta 12
o 13, i el president temps ilAlimitat.

Dit això, com que no puc perdre més temps, vaig per feina.
En el transport públic el president ens ha dit que encara no
renuncia a una declaració nova de servei públic. És que en
Zapatero du 1.500 dies governant i no hi renuncia, però li
queden 4 dies; quan ho pensa fer? 

(Aldarull a la sala)

En el tema agrícola que ASAJA li reclama 48 milions
d’euros. És que 22 milions ja estan cobrats de l’anterior govern,
els altres 20 són del pla europeu i el que li demanen és una
bestreta. 22 més 20 més una sèrie són 48. Jo ho dic perquè li
aclariré el dubte que tenien; no n’hi demanen 48 a l’altre
govern.

(Més aldarull a la sala)

IB3, Sr. President. Hi ha un estatut d’autonomia, títol
cinquè, que vàrem pactar que tengués veracitat, pluralitat,
independència dels mitjans audiovisuals. El sindicat de
periodistes criticà el repartiment amb gent escollida perquè
cada grup fiqui cullereta. No volíem una direcció florero,
volem un director que no sigui ni del PP, ni del BLOC, ni
d’UM, ni del PSOE, ni d’Esquerra Republicana de Catalunya,
ni del diputat per Formentera; qualcú que ens representi a tots.
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No consideram que sigui plural la televisió i a més li he dit que
s’ha rebaixat al producció pròpia, i a més hem anat a un model
catalanitzat; és el que duia vostè en el seu programa electoral.
Només li deman que ho intenti, que s’assegui amb jo si li pareix
bé; represent el 47,4% de la Cambra, i si li pareix bé ens
podríem asseure el dia que vostè vulgui allà on vostè vulgui i
almenys parlar-ne, perquè vostè ni tan sols s’ha assegut a parlar
d’allò que vostè duia en el programa electoral.

Amb Can Domenge, simplement li he dit que Can Domenge
seria una oportunitat per fer habitatges de protecció oficial,
però li dic una cosa: en aquests cent vint dies hem tengut
notícies d’un acte de l’Audiència Provincial que ens ha donat
una informació que no teníem, una informació allà on nosaltres
vàrem votar, els diputats populars, en el Consell Insular de
Mallorca amb els informes tècnics favorables, però no teníem
la informació que ha donat aquest acte. Potser sigui un bon
moment per repensar-se Can Domenge. Idò pot ser que sí
perquè tenim una informació que no teníem. S’han repensat
tantes coses, per què no es repensen aquesta?, potser també
podríem fer allà habitatges de protecció oficial que sumarien a
aquesta política d’habitatge.

(Aldarull a la sala)

Sr. President, amb la Comissió d’Hisenda presidida per
Antònia Gener no em puc creure..., no m’ho puc creure perquè
vostè és un home de país, vostè és un home que ha estat en el
Congrés dels Diputats, que ningú no dubta que ha vengut
canviat, que és un home amb principis, amb valors i
conviccions, com és possible que exigeixi a l’oposició
experiència si no l’exigeix al seu grup? Com és possible? Si
resulta que la Sra. Antònia Gener és regidora d’Hisenda de
l’Ajuntament de Ciutadella, ha estat la nostra cap de llista a
Menorca, ha tengut el suport de manera molt important de la
ciutadania de Menorca, per què no pot presidir la Comissió
d’Hisenda?, o és que dins ca nostra també ens ha de dir vostè
a qui hem de triar? En fi, aquí li deman sobretot sentit comú i
lleialtat.

(Més aldarull a la sala)

Sr. President, senyores i senyors diputats, no he volgut amb
la meva intervenció, president, donar cap lliçó, simplement he
volgut fer un debat que tengués alçada conceptual. Jo agraesc
extraordinàriament el seu to perquè crec que ajuda a la
convivència democràtica, però sí que li deman alçada
conceptual, és important. Avui no hem vengut aquí a debatre
els anys de Jaume Matas, que ja no hi és, que forma part del
passat. Hem vengut a debatre l’estat de l’autonomia que vostè
dirigeix amb el seu govern i amb els seus sis partits. Hem
assistit a una mala lliçó d’història sobre el que va fer l’anterior
govern; per cert, que els ciutadans ja varen emetre el seu judici:
29 escons la meva formació política, 20 escons la seva
formació política. Ara toca debatre...

(Alguns aplaudiments)

...toca debatre el seu govern, Sr. President. Que el PP no
governa ja ho sap tot el món, ja hem puntuat, ja ens hem
examinat. És més, no sé si importa molt o poc el que faci la
líder de l’oposició, però el que sí importa de veres és el que fa

el president del Govern, perquè amb les seves decisions segur
que afecta la vida diària dels ciutadans. No li donaré cap lliçó
perquè sé que vostè no les necessita, però sí que li diré que un
governant ha de tenir en el seu cap almenys una idea clara del
que vol que sigui la seva comunitat autònoma, amb objectius
clars, que responguin als interessos generals, sobre el que vol
i com ho vol fer i quan ho vol fer. Tot això ha d’haver estat
mesurat, estudiat, meditat durant els quatre anys que s’ha estat
a l’oposició, i per això quan s’arriba es pot passar de la teoria
a la pràctica. 

Però això no és el seu cas. Avui no ens ha contat res del que
pensa fer en el futur o del que ha fet. No ens ha plantejat cap
alternativa per al benestar ni el futur de les Illes Balears, i
necessitam un govern, no un govern dispar. Governar no és fer
qualsevol cosa, no basta estar en el govern per governar com no
basta tenir els ulls oberts per estar despert. Vostè no ha perdut
ni un sol minut d’aquests 120 dies a dissenyar un pla de govern
concret, seriós, amb un sol rumb, alguna cosa que li permeti
explicar a la ciutadania que avui ens veu què és el que es
proposa, en lloc de caminar segons bufi el vent o segons bufi la
moda, alguna cosa que doni coherència al que fan els seus
consellers cada dia, que no funcionin a cop d’ocurrència, tirant
així com sigui, sinó que responguin a les necessitats dels
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. On és
aquest pla concret, concret en dia i hora, amb dades, amb
pressupost? No existeix.

Aquest és de moment l’executiu amb menys capacitat
d’iniciativa legislativa dels darrers 25 anys. En aquest punt
vostès han optat, si m’ho permet, per la idea del govern estàtua,
per considerar que la millor opció és estar immòbil amb
l’objecte de no agredir amb les seves decisions aquests socis
tan diferents i deixar passar el temps sense atendre les
necessitats dels ciutadans. Sols han presentat dos projectes, el
dels pressuposts i el d’acompanyament a la Llei de pressuposts.
Si ho comparam amb la legislatura anterior a hores d’ara
l’anterior executiu n’havia presentat set

Crec, Sr. Antich, que ens hem recolzat massa en el titular,
en el cop d’efecte o en l’aparença, intentar sortir-se’n amb
frases que no responen a res. Avui hem perdut, i jo crec que
estam a temps de recuperar-la, una irrepetible oportunitat per
donar una lliçó de democràcia als ciutadans, perquè els actes
polítics estiguin a l’alçada de les paraules. No pot venir al
Parlament simplement a atacar l’oposició, (...) l’oposició,
essent el partit més votat i jo crec que ja és suficient.

Li deman i li oferesc tres pactes. Un pacte per l’educació,
de valent, per la salut i per l’habitatge. Li propòs un compromís
amb el territori i li propòs algunes modificacions en matèria
econòmica. 

En matèria d’educació i de salut haurien de ser les prioritats
també pressupostàries del seu govern. En educació hi hem de
fer feina de valent. Els populars li oferim un pacte però no a
base de confrontar ni escoles públiques amb privades ni
concertades, sinó de poder fer alguna cosa conjunta; també que
puguem apostar per la lliure elecció de centre, pel trilingüisme
i sobretot per les nostres modalitats; no deixa de ser curiós que
la major part de responsables de política d’esquerres són els
primers que envien els alumnes i els seus fills a la concertada.
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(Rialles)

Vull fer ressò també dels llibres de text...

(Aldarull a la sala)

Els llibres de text, Sr. President, és un tema important per
a la ciutadania. Hi ha una diferència: el PP, potser per una
equivocació, potser perquè no ho vàrem plantejar, no ho dúiem
al nostre programa electoral, però vostès sí; és a dir, jo no he
incomplit en nom de la meva formació política cap programa
electoral perquè jo no he parlat en el meu programa electoral de
la gratuïtat de llibres de text, però sí que ho duien vostès en el
seu programa electoral i la ciutadania s’ha trobat que no s’ha
complit la paraula donada.

En salut el meu grup insisteix en la necessitat d’un pacte per
a la salut dels ciutadans. En aquesta àrea li deman moltíssima
coherència i seriositat perquè ha faltat en els darrers temps. La
paraula donada en el seu programa electoral entorn a l’hospital
de Son Espases, Sr. President, era fruit de la demagògia. Jo li
he donat l’enhorabona com quan ho ha decidit, però he de fer
una crítica absoluta al que va fer vostè fins al dia abans
d’arribar les eleccions; aquí la seva imprudència va arribar a ser
imprudència temerària. Avui la seva paraula val molt menys, i
a més ens preocupa que s’atraquen unes eleccions i ens
preocupa la poca solvència dels polítics quan fan programes
electorals.

En habitatge li deman que respecti les lleis. Desenvolupi la
reserva del 30% d’habitatges de protecció oficial. No desfaci
per desfer. Vostè ens proposa idees que jo crec que són
interessants i bones; es poden sumar a la que li he ofert que
quan un senyor contracta una hipoteca, un jove, li facem una
assegurança perquè sempre pagui el mateix i no pugi aquella
hipoteca i per tant no pagui, segons la pujada de tipus d’interès,
cada vegada menys. Li he fet la proposta també de continuar
mantenint la Hipoteca Jove, perquè suma. Li he fet també la
proposta que el pla de xoc, perfecte, però no a canvi de
requalificar sòl rústic, perquè intuesc que em faran una llei de
mesures de protecció -d’acord, en podem parlar; Cala Blanca,
d’acord; Son Real, d’acord-, i al cap d’un temps em
requalificaran rústic per construir no sé què. No, no em pareix
que sigui un bon camí. Amics del BLOC, aquí els deman
coherència, lleialtat i principis.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Compromís amb el territori. En el territori li pregaria, Sr.
President, que mai més no estiguem en mans d’aquells que
poguessin entendre el territori i la política com una qüestió
personal. La nostra posició no ha canviat, ni ha aconseguit,
després de la seva intervenció, que canviï; li he ofert tot el
nostre suport amb el territori per complir la llei, i ho feim des
d’una força que està serena, tranquilAla, segura, perquè fa més
de 12 anys que no gestionam el territori en aquesta comunitat
ni l’urbanisme. Amb el territori no cerquem culpables dins el
Partit Popular, fora del seu govern, a les files del PP; té vostè
els problemes dins ca seva, i aquesta capacitat per repartir
culpes per fora i no prendre responsabilitats cap endins,
sincerament, Sr. President, minva la qualitat democràtica i el fa
a vostè menys president. No es conformi amb el gest, o amb la

propaganda o amb les aparences; anem per feina per defensar
les nostres illes, el nostre territori i la nostra manera de ser.

(Aplaudiments)

 En matèria de política econòmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, vagi acabant, que ja ha passat...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, duc 11 minuts. Li demanaria un poquet de magnanimitat.

En la política econòmica li demanaria que és un tema
cabdal. Li explicaré el tema estatutari. Nosaltres vàrem acordar
amb la disposició transitòria novena que vengués la mitja de les
inversions que l’Estat dedica a Balears, 600 milions d’euros;
per 7, 4.200. Quan nosaltres parlàvem de 2.500 eren a més dels
1.400 que rebíem cada any, 2.500 més els 200 que rebíem cada
any, i tot això fa la suma que a vostè no li surt, que són aquests
600 milions d’euros, Sr. President. En qualsevol cas les
inversions de 300 milions de pessetes, es posin com vulguin, no
té sentit. L’any 2003, amb el govern de José María Aznar aquí
es rebien ja 270 milions, l’1,6. Què feim sis anys després rebent
300 milions de pessetes amb un estatut d’autonomia? Per això
ha servit l’Estatut d’Autonomia? Crec que aquí hem de ser
seriosos. Senyors del pacte, senyors del BLOC, reivindiquin,
siguin ambiciosos, complim l’Estatut d’Autonomia sense
trampes. Per què Andalusia sí?, per què Catalunya sí?, i per què
nosaltres no? Per què aquest "entreguisme"? Lluitem i estarem
sense cap dubte devora vostès. 

I acab, acab dient-li, Sr. President, que com deia Ortega i
Gasset el vertader tresor de l’home és el tresor dels seus errors.
Segons això podria ser vostè riquíssim, Sr. Antich, però no ho
és, i sap vostè per què?, perquè els errors són molt rendibles si
es reconeixen i s’aprèn d’ells. La meva formació política ho ha
fet i ho practica. Vostè, pel contrari, no els reconeix, i per tant
no els pot esmenar.

Finalment, Sr. President, no em vull resignar, ni crec que
vostè ni jo, a la degradació continuada de la vida política i del
funcionament de les institucions de la nostra comunitat. Creim
en les Illes Balears, tenim fe cega en les seves possibilitats, i
per això tots sabem que una manera de fer les coses és fer-les
ben fetes. No volem que el nostre signe d’identitat sigui fer les
coses mal fetes. Voldria un pronunciament clar entorn al que
som i al que volem ser; no volem ser Països Catalans, tal com
pretenen alguns del seus socis de govern. Aquí ens mereixem
claredat d’idees. Governar amb sis partits, amb un pacte
antinatura en paraules d’Esquerra Unida, sense objectius
comuns és molt difícil. Per fortuna les Illes Balears resisteixen
molt, però no oblidi que governar requereix un projecte clar i
coherent, i fins ara el seu programa no ho és.

Acab. Necessitam més solvència política, més competència,
més confiança i més certeses. Comprendrà vostè, Sr. President,
que he intentat complir el meu deure i el de la meva formació
el millor que he sabut. A vegades no és agradable, li assegur
que a vegades es tracta d’una feina dolorosa, però que les
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circumstàncies ens obliguen, com a únic partit de l’oposició, a
aplaudir allò que fa i a criticar i denunciar allò que no respon
als interessos generals i aplaudir-ho quan s’hi respongui. Li
deman que no ens parli de diàleg sinó que el practiqui,
especialment amb la meva formació política. Pel consens li
deman que cedeixi presidència d’Hisenda per a Antònia Gener;
pels acords li deman que rectifiqui, governi, que és tant com dir
decideixi. No a tothom li agrada ni té perquè; és un privilegi i
a vegades és una càrrega, però sense cap dubte als populars ens
agradaria que per a vostè fos un privilegi.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Molt Hble. Sr. President del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, pel to de la
intervenció. Bé, miri, jo el primer que voldria dir i vull
començar pel tema del finançament, i sobretot quan vostè es
dirigeix a alguns dels grups i els demana que, bé, que siguin
valents en aquest tema del finançament; sobretot -esper que no
passi- haurien de ser molt valents si entra el cap de files de la
Sra. Estaràs, que va venir aquí a les Illes Balears i va dir que ell
no modificaria el sistema de finançament.

(Aldarull a la sala)

Per tant, clar, jo voldria començar per dir-li, Sra. Estaràs,
que vostè ha sortit aquí i ens ha fet un sermó de si som un pacte
de no sé quants de partits i no sé quants de temes, però resulta
que vostè ve aquí, es queixa dels sistema de finançament i troba
que aquest govern està demanant molt poc, i llavors ve el seu
cap de files de Madrid i diu que ell no modificarà el sistema de
finançament.

(Remor de veus)

Clar, deixa un poc a desitjar, tot això, eh? Vull dir que dóna
poca credibilitat, tota aquesta qüestió perquè, clar, una cosa és
fer un sermó aquí i..., ja me’n record d’un altre, ja me’n record
d’un altre de la seves files, de les seves files, que quan se
n’anava a Madrid i feia un discurs en el Siglo XXI posava
blaus els catalans, i quan venia aquí i feia un discurs aquí a les
Illes Balears pareixia Herri Batasuna; ja m’en record d’un altre,
Sra. Estaràs. I clar, haurien de dir les coses exactament igual
per tot, les haurien de dir exactament igual per tot, perquè el
meu cap de files va venir aquí i va dir que trobava que aquesta
comunitat autònoma era la comunitat autònoma més
perjudicada en matèria de finançament. Per tant tendrem..., ja
ho ha començat a aplicar.

Jo voldria recordar...

(Remor de veus)

...voldria recordar que dins aquesta legislatura s’ha
solucionat tota una sèrie de qüestions que precisament han fet
possible que aquesta comunitat autònoma milloràs en
finançació, mentre vostès estaven governant, dins l’anterior
legislatura. Varen venir prop de 100 i busques de milions en
matèria de sanitat, i varen venir amb un govern socialista, i
molta falta que feien en aquesta comunitat autònoma, i qui ho
va arreglar va ser precisament un govern socialista. 

Per tant, efectivament, el govern actual d’Espanya, que
esper que no canviï, i per cert, Sra. Estaràs, jo ho dic amb tot el
meu seny: no crec que li quedin quatre dies, al Sr. Zapatero,
amb l’opositor que té, jo crec que li queda més temps, segur,
segur, estic convençut, estic ben convençut que li quedarà més
temps. Però ho vull dir perquè vostè està fent un discurs que
pareix que des de Madrid en aquests moments s’estan tancant
les portes a la comunitat autònoma de les Illes Balears i jo li
puc assegurar que crec que és l’únic moment que han estat un
poc obertes, perquè quan vàrem haver de negociar un sistema
de finançament amb el govern del Sr. Aznar, quan el vàrem
haver de negociar el Sr. Aznar va ser a l’única comunitat
autònoma que va posar una clàusula de restricció perquè no es
pogués tenir en compte tota la població, va ser la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per això som la més perjudicada
en matèria de finançació.

(Aldarull a la sala)

Per tant ho dic..., no, ho dic amb el sentit que les coses han
de tenir una mica de coherència, perquè si vostè diu “anirem a
Madrid i farem pinya”, i resulta que en lloc de trobar el Sr.
Zapatero, que està per la labor, trobàssim el Sr. Rajoy, no crec
que ens serveixi ni la pinya, per anar a Madrid, així com està
amb aquest tema.

(Algunes rialles)

Li torn a dir en matèria d’IB3 que..., Sra. Estaràs, si vostès
aprovaren la Llei d’IB3 amb una llei d’acompanyament. Vostè
em parla de consensos?, i que vostè està tan sensibilitzada amb
aquest tema? Si abans de les eleccions jo vaig enviar una carta
al president Matas per demanar-li que ens asseguéssim amb el
tema d’IB3 i no vaig tenir ni resposta. És després de les
eleccions que ha començat a pensar vostè d’una altra manera;
nosaltres pensam exactament igual, perquè dins aquesta
legislatura..., sí, exactament igual, perquè dins aquesta
legislatura deixarem fet tot allò que diu l’Estatut, però ho farem
dins aquesta legislatura, perquè resulta, resulta que ara només
faltaria que tot allò que duim al programa electoral ho
haguéssim de complir els primers quinze dies, i ens en podríem
anar.

(Més rialles)

Ens en podríem anar. Ara només faltaria que tot allò que
duim dins el programa electoral s’hagués de complir en els
primers quinze dies. Escolti, haurem de pactar una llei, haurem
de mirar a veure com ho feim i per tant ho haurem de fer bé,
però nosaltres la deixarem així com diu l’Estatut. El que li puc
assegurar és una cosa, Sra. Estaràs, i també li ho dic de tot cor,
això: si haguessin continuat governant vostès, vostès no ho
haguessin fet, això. No ho haguessin fet.
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(Aldarull a la sala)

Quant al tema d’habitatges de protecció oficial,
efectivament, és a dir, escolti, és una... Està bé tota aquesta
argumentació que vostè m’ha emprat, però qualque cosa
haurem de fer, qualque cosa haurem de fer perquè fins ara el
rèdit en matèria d’habitatge públic ha estat molt baixet, eh?,
molt baixet. Som la darrera comunitat autònoma, i mentrestant
no hem tengut cap tipus de problema durant molts d’anys de
requalificar sòl per fer habitatges per a gent rica i ara en tenim
per requalificar sòl per a gent que ho necessita i que no pot
pagar el preu. Això em preocupa molt, a mi.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Això em preocupa molt. Per tant nosaltres feim comptes de
pactar-ho, de parlar amb totes les institucions, d’arribar a un
acord amb totes les institucions, però ara ja els vull deixar una
cosa ben clara, per això crec que el nostre acord està enfora, i
em sap greu perquè pot estar segura que m’asseuré amb vostè
perquè en parlem, però amb una cosa ben clara: el tema de
l’habitatge i el tema social va per endavant, res de floritures,
perquè estic cansat de sentir parlar molt d’habitatge dins aquest
parlament, i així mateix fa molt de temps que m’hi passej, per
dins aquest parlament, i que els que han de rebre l’habitatge
permanentment el continuïn esperant, l’habitatge, perquè tal i
com està la situació avui en dia, amb les armes i amb els
instruments que tenim en aquests moments és impossible que
puguem fer habitatge, i si no repassin, repassin què han fet
vostès en matèria d’habitatge, no, no, ho repassin. Sòl, zero,
sòl, zero, no hi ha política d’habitatge sense sòl, sòl zero.

Habitatge de règim especial, per a la gent més humil i més
pobre, zero, zero. Això és el que han fet vostès en matèria
d’habitatge de protecció oficial. I en aquesta comunitat tenim
molta gent jove, moltes famílies, moltes persones que ja els he
dit que han de fer un esforç molt gros per poder-se comprar un
habitatge. I en aquesta comunitat autònoma hem vist muntanyes
senceres per Andratx urbanitzades i aquesta gent continua sense
tenir habitatge i a mi la que em preocupa és aquesta gent!

(Alguns aplaudiments, remor de veus  i petit aldarull)

I per tant no passin pena, des del meu govern es dissenyarà
un pla de xoc perquè efectivament aquesta gent tengui
habitatge, no ho dubtin.

(Remor de veus)

I farem molts esforços en matèria de rehabilitació i farem
molts esforços en totes aquelles línies que puguem emprar per
tal que, efectivament, se solucioni aquesta papereta.

El Partit Popular es compromet a establir la gratuïtat
progressiva en el servei de menjador i transport escolar,
promourem la gratuïtat progressiva fins assolir-la plenament al
llarg de la legislatura dels llibres de text en l’educació primària
i secundària obligatòria.

(Remor de veus)

Campanya PP 2003, 2003.

(Continua la remor de veus i petit aldarull)

2003, eh, 2003. 2004, 2005, 2006 i 2007, quatre anys per
acomplir aquesta promesa que feren vostès als ciutadans i
ciutadanes, quatre anys per complir-la i no l’han complerta.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

I ara vostès arriben aquí i em demanen que amb quinze dies
ho tengui arreglat. Home, un poc de serietat, perquè realment
això és molt poc seriós, senyors del PP!

(Remor de veus i algunes rialles)

Per altra banda, li voldria dir, abans d’acabar, Sra. Estaràs,
que exemples, escolti, a Palau-solità i Plegamans, a Castelló
d’Ampúries, a Mont-Roig del Camp, a La Galera i Benavent de
Segrià, exemple de cinc municipis catalans on el PP i Esquerra
Republicana de Catalunya -el dimoni bufarell- governen plegats
en funció de pactes de governs postelectorals, mirau!

(Aldarull i remor de veus)

Mirau, mirau, pareix mentida que per a vostès a un lloc les
coses siguin tan dolentes i a l’altra banda, si poden seure a la
cadira, la pillen la cadira. Aquí hi ha diferència. No, no, escolti,
nosaltres hem pactat perquè hem estat capaços de pactar un
programa de govern amb el qual ens hem posat d’acord; estic
convençut que allà també hauran fet exactament tot el possible,
segurament deu ser un Partit Popular més centrat.

Miri, Sra. Estaràs, vostè diu que durant aquests tres mesos
no hem parlat ni de programa, ni de projectes, ni d’iniciatives
concretes, i jo no vull acabar aquest discurs sense recordar-li,
precisament, que ahir, efectivament, varem parlar de moltes
coses concretes i jo crec que molt importants i que canvien de
forma radical la manera de fer política en aquesta comunitat
autònoma; jo vaig obrir el discurs d’ahir dient que estàvem
treballant per a un gran pacte amb sindicats i empresaris, la
qual cosa, des del meu punt de vista, significa una forma molt
diferent de treballar de la de vostès. Un gran pacte per parlar de
país, no només per parlar de quatre temes sindicals o de quatre
temes concrets entre empresaris i sindicats, no, de país, per
parlar amb els empresaris i amb els treballadors d’aquesta
comunitat autònoma per veure com empenyem el projecte de
país d’aquesta comunitat autònoma, perquè els hi vull
implicats, perquè vull que sigui un projecte conjunt, no un
projecte només ni d’una força política ni de sis, una cosa un
poc més important, Sra. Estaràs; que és implicar, precisament
aquelles organitzacions que donen vida a aquesta comunitat i
que representen la gran generalitat de ciutadans i ciutadanes
d’aquesta comunitat, això és una altra manera de fer les coses
i és així com el meu govern ho vol fer, Sra. Estaràs.

I ho vol fer per parlar de coses concretes, i jo en vaig parlar
ahir de coses concretes; vaig parlar d’habitatge del qual n’hem
parlat molt avui, però també vaig parlar de transport públic, que
li puc dir que els empresaris i els sindicats també ho troben ben
interessant. Però també parlàrem llargament d’una inversió en
coneixement, en informació, en capital humà, per això
augmentam un 33% en matèria d’innovació i d’investigació i
desenvolupament; per això feim una aposta importantíssima en
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el Parc Bit i firmam convenis amb la Universitat per tal que hi
hagi una important inversió en matèria de recerca. Per això
volem molta marxa a l’educació i a la formació, i en tot això hi
creuen els sindicats i els empresaris i troben que fa falta en
aquesta comunitat autònoma, que no podem seguir creixent
amb aquesta forma de créixer que al final té tants costos
ambientals i que representa tan poca productivitat.

Per això haurem de parlar d’un caramull de qüestions i les
haurem de pactar, però haurem de fer polítiques pensant a mig
i a llarg termini, no passat demà de matí. Vostè em parla a mi
que nosaltres estam improvisant, si el rei de la improvisació era
l’anterior cap de files del Partit Popular, qui un dia s’aixecava
i deia una òpera i l’altre dia s’aixecava i feia un metro, que no
figurava en el Pla de transports que vostès mateixos havien
aprovat. I vostè em ve a mi a parlar d’improvisació, i en el
2004 aproven un Pla de transports i no hi posen cap metro i en
el 2005 es posen a fer un metro, que així ens ha anat. Per tant,
és d’això que hem de fugir, Sra. Estaràs, hem d’intentar fer
participar la gent d’aquest país en un projecte que no s’acabi
d’aquí quatre anys i aquí és allà on jo els necessit a vostès; els
necessit a vostès, efectivament, perquè ens puguem seure a
parlar de tota una sèrie de temes a fi que quan n’entri un
n’entrin els altres no es canviïn de forma radical. I això també
ho demana la societat, demana que parlem de turisme i que
parlem de tota una sèrie de qüestions per què? Perquè el que no
pot ser és que cada vegada que entri una o altra formació
política s’hagi de fer de forma totalment radical.

Per tant, Sra. Estaràs, el primer que li vull proposar és que
cada tres mesos puguem tenir una trobada, efectivament, i
puguem parlar de totes aquestes qüestions. I per tant en aquesta
trobada podrem parlar de tots aquests temes que vostè m’ha
proposat i de molts altres.

Miri, li puc assegurar una cosa, aquest president té la
comunitat bé dins el cap i el seu projecte i el projecte no és
altre que servir el millor possible els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En aquests moments i acabat el debat, saben
que els grups poden presentar les propostes de resolució davant
la Mesa de la Cambra fins d’aquí trenta minuts. A partir
d’aquell moment es reunirà la Mesa per qualificar-les, perquè
siguin congruents amb l’objecte del debat i per comprovar que
no es tracta de cap moció de censura o qüestió de confiança.
Per tant, l’horari serà a les vuit i mitja de la Mesa i les
propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses als
diferents grups parlamentaris.

S’aixeca la sessió.
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