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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, benvinguts tots a aquesta
cambra.

Compareixença del Molt Honorable Senyor President
del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la
situació econòmica actual a les Illes Balears.

Si els sembla bé iniciarem la compareixença del Molt Hble.
President del Govern de les Illes Balears per tal d’informar
sobre la situació econòmica actual a les Illes Balears.

Sr. President, té la paraula.

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

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, comparesc
avui davant aquesta cambra amb un doble objectiu. D’una
banda, oferir un panorama general de la situació econòmica per
la qual travessa la societat balear. I, per l’altra, plantejar un
seguit de mesures concretes, de caire conjuntural, per tal palAliar
les dificultats que s’estan generant en els mercats i en el conjunt
de la societat, especialment a les franges més vulnerables; les
més vulnerables, però sense oblidar les classes mitjanes, el
benestar de les quals aporta estabilitat a la nostra comunitat.

I vull avançar des d’ara mateix que a les arrels d’aquesta
intervenció estarà present la necessitat de reconduir el nostre
model de creixement, una reconducció que s’ha de fer amb els
agents econòmics i socials, amb la major part de colAlectius de
la nostra societat i, per suposat, amb les forces polítiques. 

Començaré pel diagnòstic. La nostra economia viu moments
d’incertesa i, en algun sector, de recessió. I els viu per factors
que són externs i interns. El més rellevant dels externs és sens
dubte l’esclat del preu de l’energia que, de retruc, afecta els
preus de matèries primeres, aliments bàsics i altres béns de
consum. Això ha provocat un procés d'inflació que és comú a
tot el món i la imposició de polítiques monetàries molt severes
per part del Banc Central Europeu, amb la pujada dels tipus
d’interès. 

La preocupació per l’elevació dels preus s’ha estès per arreu,
també a Espanya i també a Balears. A més, la crisi hipotecària
dels Estats Units, que esclatà ja fa uns mesos, ha generat
malfiances i prevencions en els mercats immobiliaris i de crèdit
de tot el món.  

Alguns autors de talla han definit la situació com una
tempesta perfecta: preus alts de l’energia, crisi financera, manca
de liquiditat, inflació i increment de les taxes d’atur, un còctel
al qual no és aliena l’economia balear.

Aquest és, explicat de manera telegràfica, l’escenari global
en què ens movem. 

Anem ara als factors interns. 

Quan des de l’estiu del 2007 es començà a intuir aquesta
situació dificultosa de forma més tangible, el Govern ja va
plantejar una revisió a la baixa de les perspectives de
creixement: del 3,2% que es preveia per a enguany, retallàrem
fins al 2,8 la nostra previsió. La dada que he apuntat no es
trobava allunyada d’altres, fetes per institucions com la Cambra
de Comerç, la CAEB, Hispalink, FUNCAS i el CRE. Tal com
han girat les coses, a partir de gener del 2008 totes les entitats
han revisat a la baixa les estimacions per un motiu central: la
frenada del sector de la construcció, frenada en un context en
què l’economia en el seu conjunt creixia –i creix, no ho
oblidem- a un ritme solvent: lleugerament per sobre del 2%. 

Les variables disponibles que arriben fins ara, són: Balears
segueix generant nous llocs de treball, tot i que a un ritme
inferior al qual ho feia, i amb uns augments molt importants
d’atur, que encara ho seran més, després de la temporada
turística. A pesar de tot, encara tenim la taxa d’atur més baixa
d’Espanya, un 8% enfront de la mitjana estatal, que és del 10%,
i això per mor de la crisi de la construcció. I presenta indicadors
positius en el mercat turístic, en comparació amb altres
economies regionals. Balears és terra d’emprenedors i la seva
economia es manté a pesar de les circumstàncies adverses.
Tenim una societat civil preparada per afrontar les dificultats.

Però el panorama descrit no està exempt de situacions
preocupants. La del sector de la construcció n’és una. I la
contracció s’estén a d’altres activitats, com hem vist recentment
en els sector aeronàutic i comercial. I davant això els governs
responsables han d’actuar, i ho han de fer amb plantejaments
que toquin de peus en terra, però que també pensin en
coordenades futures. S’ha de resoldre l’avui, però també el
demà i el demà passat. 

InstalAlem, d’una vegada per totes, la mirada llarga en la
planificació del nostre país. Tenim una ocasió per a transformar
el moment negatiu d’aquesta conjuntura en una oportunitat, una
oportunitat per repensar i reconduir la forma de créixer, i per
sortir més reforçats que abans. 

Aquest és, senyores i senyors diputats, el meu objectiu
essencial.

Experts i institucions que es dediquen a l’anàlisi econòmica
assenyalen, com deia, que la construcció és el sector que
presenta una pitjor situació. De fet, el Govern pensa que el
sector de la construcció entrarà en recessió tècnica ben aviat,
mentre el sector serveis mantindrà les taxes positives de
creixement. La construcció sobredimensionada ilAlustra el model
expansiu en el mercat immobiliari, un model d’excessos, un
model escalfat, a més, per l’empenta política en plena bonança
econòmica i que va arribar a prendre una dimensió enorme,
gegantina. No sumava, sinó que multiplicava. I, com tothom
sap, els excessos es paguen, i aquesta és la factura que ens està
passant ara. 

I un altra dada, no menor: aquesta línia d’actuació va obrir
un endeutament públic que va superar qualsevol mesura. Mirin:
més del 60% del deute públic generat en tota la història
autonòmica des del 1983 es va generar entre 2003 i 2007: més
de 2.000 milions d’euros sobre un total d’uns 3.000 milions.
Una greu hipoteca que ha des gestionar el meu govern, en un
context, a més, de dificultats econòmiques. Per tant seguim
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pagant la factura, encara que he de dir que el Govern no
renunciarà a fer servir el deute públic amb destinacions
productives per tal de poder mantenir els escenaris inversors. 

I és que, ara sí, l’evolució del cicle econòmic imposa
aquesta urgència en les polítiques públiques d’inversió
productiva, i es faran de manera molt distinta que es feien
anteriorment: no hi haurà inversions que suposin alts consums
de territori, ni mala gestió, ni pagament de sobrepreus per les
presses electoralistes, ni manca de prudència financera.

Aquesta forma d’actuar ha arribat ja al límit. Ja l’hem
eixugat fins a la darrera gota. El mercat ja és incapaç d’absorbir
l’allau de productes immobiliaris obtinguts amb elevades
plusvàlues i colAlocats a preus molt alts. 

I, en paralAlel, ja no podem malbaratar ni mica més la
fragilitat territorial de les nostres illes, que tenen, com a
primordial actiu, el capital natural, un capital únic per a la
nostra oferta turística.

En aquest context he escoltat veus interessades que critiquen
una pretesa paràlisi del Govern i que barregen indicadors de tota
mena, veus que situen en el mateix nivell el valor de l’euríbor,
el preu del barral del petroli, la inflació, la inseguretat ciutadana
i la falta d’inversió de l’Executiu. Tot com si, des del Consolat
de la Mar, es pogués incidir sobre els mercats petroliers, el Banc
Central Europeu i la Reserva  Federal. 

Crec que ens convé a tots parlar amb rigor i fugir de
missatges demagògics i poc assenyats. Tots sabem els marges
estrets que tenen els governs, fins i tot l’espanyol, davant
situacions marcades per processos internacionals com són
aquestes. 

Però això no impedirà al meu govern plantejar un seguit de
mesures concretes per tal d’aportar tranquilAlitat als mercats i
seguretat a les famílies, tot en un context difícil. Utilitzam i
utilitzarem els marges que tenim. No són gaire amples, però els
farem servir. 

En aquest sentit, hem encetat al meu parer una línia correcta.
Així, el Govern treballa, colze a colze, amb els empresaris i
sindicats per trobar solucions i contribuir a moderar les
conseqüències negatives de la contracció econòmica, una
contracció econòmica que es deriva de la situació internacional,
però també de l’esgotament del model econòmic que fins ara ha
imperat a les nostres illes, i això referma el compromís del meu
govern per a liderar un canvi de rumb: hem de passar de
l’economia basada en el consum del territori i la baixa
qualificació professional, a l’economia productiva, competitiva
i sostenible. I hem d’emprendre un creixement harmònic, basat
en la innovació i la modernització dels principals sectors de
l’economia –especialment el turisme-, i en la potenciació de les
polítiques socials, perquè també són un factor de creixement.

Som la comunitat amb l’índex d’emprenedors més alt
d’Espanya. Som també líders en la indústria turística, i hem
sabut expandir les nostres empreses cap a l’exterior, obrint nous
mercats. 

En definitiva, tenim una societat preparada per avançar, una
societat que no oblida els grups més vulnerables, que han de
tenir garantits els serveis necessaris per al benestar i la igualtat
d’oportunitats de totes les persones i de totes les famílies.

I en què es basa el nou model? Tractaré de resumir-ho: En
la preservació del territori com a principal senya d’identitat i de
generació de riquesa. En una economia competitiva, que pivoti
sobre el turisme, amb una oferta modernitzada i de qualitat i en
nous nínxols industrials. En la diversificació del sector serveis.
En aconseguir l’èxit escolar amb una educació de qualitat, amb
una nova formació professional i amb una potenciació històrica
de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. En
una economia compartida, amb un treball de qualitat i ocupació
estable. I, finalment, un nou model basat en el diàleg i en el
consens, i en l’exigència d’un esforç compartit del sector privat
i del sector públic.

En aquest nou model, hi estam treballant, amb la
colAlaboració i el compromís d’empresaris i sindicats, des de
l’inici de la legislatura. 

El Govern deixa de construir infraestructures de gran
consum de territori i desplega inversió en educació, transport
públic, R+D+I o medi ambient, per posar alguns exemples
ilAlustratius que no fan tant renou, però que tendran efectes
evidents en els mesos futurs. 

Parlam d’un canvi de model que té ben present la necessitat
de mantenir la despesa social com a eina bàsica per a la
consecució del benestar colAlectiu. Sí, senyores i senyors
diputats, des del Govern estic parlant d’un canvi de model, tot
aprofitant la conjuntura econòmica negativa.

Entenem que la situació actual és preocupant. Però la vivim
com una oportunitat, com una nova perspectiva en la qual
esperam coincidir amb el batec social. Ja sé que les conjuntures
marquen el funcionament de l’economia, però, creguin-me, ara
esdevé crucial incorporar elements de caire estructural. 

És necessària la intervenció de tots els agents, amb un clar
objectiu estratègic: donar un salt qualitatiu. Aquest salt
qualitatiu, l’hem començat a donar amb el Pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social. 

Ja s’ha produït l’acord amb els eixos bàsics de la nostra
acció: hem signat el Pacte per la recerca, el desenvolupament
tecnològic, i la innovació; el Pacte per l’habitatge; el Pacte de
mobilitat; el Pacte per l’ocupació i el Pacte sobre capital humà;
i molt properament presentarem el Pacte pels serveis socials i el
Pacte sobre la immigració.

Hem posat en marxa el Pla per l’excelAlència educativa, que
té com a principal objectiu l’èxit dels nostres escolars. En
només un any hem augmentat un 15% la despesa educativa de
l’anterior Govern. Invertim 120 milions d’euros en dos anys per
fer 22 nous centres escolars i ampliar-ne altres 38. Hem assumit
l’etapa de 0 a 3 anys com una etapa educativa. Hem introduït
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l’aprenentatge de l’anglès. Hem fet una anàlisi de cada centre
escolar per aportar les solucions que cada centre precisa.
Proporcionam una atenció especial als nins amb dificultats. I
incorporam les noves tecnologies a les aules.

En el Pacte per al capital humà dissenyam una nova
formació professional, per tal d’adaptar-la a les noves
necessitats del mercat i millorar la qualitat d’aquests estudis. 

Amb el Pacte per la recerca, el desenvolupament tecnològic
i la innovació duplicam la inversió del Govern en aquesta
matèria. Hem augmentat un 62% la instalAlació de noves
empreses al Parc Bit, totes amb alt valor afegit. L’aportació de
les activitats de tecnologies de la informació i la comunicació se
situa ara mateix al voltant del 6% del PIB i haurien de
representar el 10% d’aquí a tres anys. I puc anunciar que el
proper mes de setembre tindrem una important reunió per a la
ubicació imminent al mateix parc d’una línia de l’empresa
Microsoft. Anam, per tant, per bon camí.

El turisme és el gran motor de l’economia balear. El turisme
hoteler ha de ser la gran aposta enfront del residencial, que no
aporta la mateixa rendibilitat social. I tot plegat en un sentit
prou clar: turisme no són, tot just, turistes; turisme és un
complex econòmic generador de diferents activitats, que
remeten a una diversificació fonamental per a la nostra
economia.
 

Hem posat en marxa la reconversió de les zones turístiques
madures, entre elles la Platja de Palma, que tornarà a ser un
exemple pioner; estam treballant en la diversificació de l’oferta;
estam cercant nous mercats; hem intensificat la promoció i
encara n’haurem de fer més; estam treballant en la legalització
de places i volem que els ingressos obtinguts, de forma pactada,
vagin a millorar les zones turístiques, a la promoció i a la
millora en general de l’activitat turística. Hem de posar l’accent
en la formació dels nostres treballadors i treballadores per tal de
donar-los sortides professionals adequades i millorar l’activitat.

Totes aquestes actuacions, les estam treballant a la Mesa del
Turisme, amb l’objectiu d’assolir, de manera consensuada, un
nou model turístic d’excelAlència, on la qualitat del servei i la
formació siguin els eixos bàsics.  

El sector amb més dificultats de l’economia és el de la
construcció. La sortida a la crisi passa per la seva consolidació,
però en una nova dimensió que contempli un consum molt
menor de capital natural, i que posi la construcció al servei de
les necessitats de la nostra societat; és a dir, una dedicació més
intensa a la feina de rehabilitació d’espais públics i privats. Les
futures lleis d’habitatge i de barris seran, sense cap dubte ni un,
instruments útils per aconseguir aquests objectius. De fet, ja hi
dedicam enguany més de 53 milions d’euros en el Pla de xoc
per l’habitatge, amb el Decret d’ajudes a la rehabilitació, el
lloguer i la compra, amb la nova llei per obtenir sòl, amb les
actuacions de rehabilitació a pobles i ciutats, amb la compra
d’edificis i amb els complements al Pla estatal d’habitatge.

Treballam en un marc d’economia sostenible: acabam de
signar el Pacte per la mobilitat, i hem aconseguit una inversió
estatal de més de 440 milions d’euros per ampliar la xarxa
ferroviària, una inversió històrica per a les Balears, que
demostra l’aposta decidida d’aquest govern pel transport públic,
aposta que hem de completar amb millores a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera.

Hem establert les prioritats en la millora de les carreteres,
amb una inversió de 568 milions d’euros que executaran els
consells insulars, amb un conveni entre l’Estat i la comunitat
autònoma. I invertim 4 milions d’euros perquè el transport
públic sigui accessible a les persones amb mobilitat reduïda.

Hem començat a desplegar el Pla de desenvolupament rural
de les Balears, amb el suport de la Unió Europea. Es tracta
d’una inversió de més de 300 milions d’euros per a la millora de
la producció, de la comercialització i de les condicions de vida
de la pagesia. En agricultura hem fet un pla de xoc per palAliar
la conjuntura, i ja tenim sòlides bases per aconseguir el que ha
de ser el Pacte agrari.

La salut és un objectiu bàsic per a aquest govern. Hem
engegat un pla de qualitat dels serveis sanitaris, que hem
començat amb la millora dels centres d’Atenció Primària. Hem
incorporat prop d’un centenar de nous professionals de la salut.
Estam construint el nou hospital de referència a les Balears, amb
un projecte modificat més respectuós amb l’entorn, i planejam
un nou centre hospitalari a Eivissa. Treballam en un acord amb
l’IMSERSO per invertir 59 milions d’euros en noves
residències per a persones majors i centres de dia, i en un centre
terapèutic per a menors. 

Feim feina amb l’estratègia contra el canvi climàtic. En el
marc mediambiental cream noves infraestructures, milloram la
gestió de l’aigua, la dels espais naturals i ja hem aturat, a través
d’un decret llei i amb la Llei de mesures urgents, creixements
urbanístics que afectaven espais de gran valor natural i
paisatgístic, més de 1.500 hectàrees. 

Tant la resposta a la conjuntura immediata com les bases
d’un nou model, les estam armant amb la cooperació efectiva
dels colAlectius de la societat i de tots els agents econòmics i
socials. Controlam la despesa, intensificam la inversió i posam
molta cura en la gestió austera, eficaç, honesta i transparent.

Senyores diputades i senyors diputats, la difícil conjuntura
econòmica per la qual travessam i els problemes estructurals
que s’arrosseguen, s’han exposat en les diferents reunions
mantingudes entre el Govern, els empresaris, els treballadors,
experts econòmics, entitats financeres i entitats ciutadanes, i
amb totes les institucions, consells i ajuntaments.

En el decurs de les darreres setmanes m’he reunit amb tots
ells, en trobades presidides per la franquesa i la sinceritat
expositives i una actitud per part de tothom d’absoluta
colAlaboració. En aquestes reunions ha quedat palès que és
urgent promulgar mesures de caire conjuntural que fixin accions
concretes de política econòmica, i que siguin paralAleles als
plantejaments estratègics continguts al Pacte per la
competitivitat. Aquestes accions concretes i immediates també
recullen les aportacions dels nostres interlocutors i s’articulen
en dues grans línies: la vessant econòmica i la vessant social. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 29 de juliol del 2008 1609

 

És tracta de mesures de reactivació econòmica des de
distints àmbits i amb incidència immediata la majoria d’elles,
mesures que han de permetre el manteniment de l’activitat
econòmica i empresarial i que ens ajudaran a posar-nos en el
camí de la recuperació més ràpida possible. Però també
contenen un marcat accent social, perquè ni les persones ni les
famílies no surtin perjudicades. La nostra obsessió és la creació
de llocs de feina i aprofitarem totes les oportunitats al nostre
abast.

Són tretze mesures per sortir de les dificultats més
immediates.

En primer lloc, mantendrem les inversions públiques. Això
suposarà, des del segon semestre del 2008 fins a finals del 2009,
una injecció en el mercat de 920 milions d’euros en un ample
ventall inversor. Efectivament, mantenim les inversions, no les
davallam, com fan altres economies en temps de crisi, i els puc
anunciar que, entre setembre del 2008 i març del 2009,
dedicarem 550 milions d’euros a generar operacions de crèdit
i inversions. En temps de dificultats les inversions públiques són
més necessàries que mai i, per tant, són irrenunciables per a
aquest govern.

En segon lloc, Pla d’agilitació de les tramitacions
administratives. Totes les administracions -l’autonòmica, la
insular i la local- s’han de posar al servei de la reactivació
econòmica. En conseqüència, es revisaran els procediments per
tal d’agilitar al màxim totes les tramitacions, de les institucions
i dels particulars, que puguin generar activitat econòmica o
incentivació de llocs de feina. El Govern posarà recursos tècnics
per ajudar al compliment d’aquesta iniciativa. En aquest
objectiu són indispensables totes les administracions, tant per
les seves competències com per la seva implantació en el
territori. Per això el Govern vol treballar amb totes elles.

Mesures de gestió financera. Amb caràcter immediat, el
Govern es comprometrà en la incentivació del crèdit i en la
intermediació entre empreses solvents en dificultats i el sistema
financer balear per tal de mantenir el crèdit en aquells projectes
ja existents que necessiten finançament. Al mateix temps,
garanteix l’ampliació de les línies d’actuació ICO-CAIB, que a
hores d’ara suposen 30 milions d’euros. D’aquests préstecs, fins
ara se n’han emprat més o manco la meitat, i tot d’una que
s’esgotin aquests 30 milions farem les ampliacions necessàries
corresponents. Es tracta d’ajudes a emprenedors i a petites i
mitjanes empreses.

Quart, injecció de liquidesa a l’economia. De forma també
immediata, el Govern aportarà 284 milions d’euros en crèdits
per donar sortida a inversions, la qual cosa suposarà una
injecció de liquiditat a empreses i al conseqüent manteniment de
llocs de feina. L’acció significa pagar deutes deixats en els
calaixos per part de l’anterior Govern, i iniciar nous projectes en
infraestructures educatives, mediambientals, ferroviàries, etc.

Cinquè, mesures fiscals. El Govern disposarà tretze mesures
tributàries d’impuls a l’activitat econòmica destinades a afavorir
determinats colAlectius i les petites i mitjanes empreses. En
seran beneficiats especialment els joves, les persones amb
discapacitats, i les famílies nombroses. Reduirem els impostos
de transmissions patrimonials, successions i donacions.
Reduirem l’IRPF per l’accés a l’habitatge per als joves i
colAlectius que requereixen atenció especial. I reduirem els
tributs que afecten l’adquisició d’habitatge. El benefici fiscal
serà d’uns 50 milions d’euros per a totes les persones que
s’acullin a totes aquestes mesures que proposam. 

Sisè, creació d’una societat mixta per donar sortida a l’actual
estoc d’habitatges construïts, mitjançant actuacions que suposin
la seva posada en el mercat a preus d’habitatge públic. És a dir,
aquesta societat gestionarà la conversió d’habitatges ja
construïts, i fins ara lliures, en habitatge públic i a preus
d’habitatge públic. Aquesta iniciativa complementa el Decret
d’ajudes a la rehabilitació, lloguer i compra d’habitatges, la
compra d’edificis i solars, i l’aplicació de la llei per obtenir sòl,
aprovada per unanimitat en aquest parlament. 

Set. Pla de reactivació de l’ocupació. Parl d’ajuts fins arribar
a 4.000 persones aturades per tal de reforçar el Pla extraordinari
d’orientació, FP i inserció laboral. Parl de la contractació de
1.000 persones aturades dels sectors en declivi per a projectes
d’interès general mitjançant la seva requalificació professional.
Parl de multiplicar tots els mitjans humans i tècnics del SOIB
pel que fa a la intermediació entre ofertes i demandes de treball.
Parl de donar suport a l’empresariat promocionant la
contractació fixa. I parl de la reorientació de recursos estatals i
europeus per a la creació d’ocupació de persones amb dificultats
d’inserció. Esperam fer una inversió en tots aquests capítols de
com a mínim 10 milions d’euros.

I vull deixar clar que, abans de final d’any, està prevista la
presentació del Pla d’Ocupació 2008-2011, tal com figura a
l’Acord de concertació en matèria d’ocupació signat amb els
agents socials, i que no només preveu els canvis conjunturals,
sinó una reforma en profunditat del mercat laboral per tal de
donar-li més estabilitat.

Vuit. Impuls de la principal indústria de Balears: el turisme.
Treballam conjuntament amb l’Estat per la reconversió de zones
madures, entre elles la Platja de Palma i altres. Per altra banda
treballarem també amb l’Estat, i amb la participació del sector
turístic i les administracions locals, un pla per modernitzar
instalAlacions i infraestructures turístiques privades, sota criteris
de sostenibilitat, eficiència energètica, qualitat, responsabilitat,
desestacionalització, i seguretat de tot tipus. Hem d’aprofitar
l’actual conjuntura per millorar el producte i, a la vegada, donar
feina al sector de la construcció. En un moment en què el
turisme balear està cridat a ser l’autèntic motor de l’economia,
haurem d’intensificar les accions en promoció, com ja venim
fent fins ara.
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Nou. Invertirem 12 milions d’euros a fer de la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la innovació la punta de llança del
futur. Ja està en la recta final el Pla de la ciència, tecnologia i
innovació 2009-2012, que suposarà una empenta a la innovació
i a la seva introducció en tots els àmbits de les empreses, fent
especial esment a la nostra indústria tradicional; un increment
en la despesa científica tant en infraestructures com en personal
investigador. Suposarà també la potenciació del Parc Bit com a
centre essencial dels clusters econòmics de noves tecnologies
de la informació i la comunicació. 

Deu. Intensificació de les polítiques assistencials, amb més
atenció a la família, als majors i als sectors més vulnerables. En
previsió que la situació econòmica pugui generar dificultats
addicionals a aquests sectors, revisarem el pressupost destinat
a la renda mínima, i atorgarem ajudes per a allotjaments
d’urgència i els menjadors socials. I més enllà de les inversions,
el gran repte és l’aplicació de la Llei de dependència.
Actualment hi ha 12.000 solAlicituds de valoració, de les quals
s’han resolt 9.000. L’objectiu és que l’any 2009 acabi amb la
llista d’espera i que tots els solAlicitants tenguin l’ajuda
corresponent.

Onze. Suport al comerç. Enguany mateix subvencionarem
amb  gairebé 8 milions d’euros el foment del comerç urbà, la
millora del comerç rural, i el foment de la comercialització de
productes autòctons i artesanals. Aquesta línia generarà una
inversió privada de més de 27 milions d’euros.

Dotze. Mesures de xoc per a l’èxit escolar i la formació
professional amb impacte a curt termini. Ja hem posat en marxa
un pla de flexibilització de la formació professional perquè s’hi
incorporin els joves amb alt risc d’abandonament d’estudis.
També està en marxa un programa de noves qualificacions
professionals i l’establiment d’una acreditació de les
competències professionals adquirides pels treballadors.

Tretze. Crearem la Mesa de seguiment de l’economia balear
per controlar l’eficàcia de totes i cada una de les mesures, i ho
farem des de la perspectiva que la situació estarà sotmesa a una
contínua evolució i serà necessari aplicar noves solucions a nous
problemes. Aquesta nòmina de mesures és la més immediata, i
estarà oberta a la inclusió de noves accions per tal de donar les
millors respostes a cada moment. Aquesta mesa estarà integrada
pels agents econòmics i socials i per les institucions i, amb un
plantejament de seguiment de la conjuntura, complementarà la
del Pacte per la competitivitat. Tots ho analitzarem tot.

Senyores i senyors diputats, compartim la preocupació de
moltes famílies de les Balears davant les dificultats i incerteses
que s’han presentat i que es podrien evidenciar més clarament
en els pròxims mesos. A tots els vull transmetre un missatge
molt clar, un missatge de confiança: que anam pel camí
correcte. 

Balears té una imatge de marca consolidada, bones
comunicacions, seguretat i és la seu de multinacionals de
l’hoteleria. Les Balears tenen valors paisatgístics de qualitat que
ara estan protegits. Tenim tradició en activitats industrials
concretes, marques de prestigi internacionals i un know-how
consolidat.

Amb tota aquesta solidesa, estam segurs que podrem superar
aquesta situació adversa i que serem capaços de canviar
positivament l’horitzó que se’ns presenta. Serem capaços de
canviar el mal finançament que pateix la nostra comunitat des
dels seus inicis, un tema cabdal a l’hora de dissenyar el futur del
nostre país. Aquesta situació s’ha anat agreujant com a
conseqüència de l’increment de la població, i ara ja estam 24
punts per davall de la mitjana en el finançament per càpita. 

El Govern d’Espanya i les comunitats autònomes reconeixen
que Balears és la més perjudicada amb l’actual sistema de
finançació. Per tant, aplicarem tota la nostra fermesa en exigir
que es compleixi la promesa de fer justícia amb les Balears. No
acceptarem un nou model de finançament que ens impedeixi
donar als nostres ciutadans la mateixa qualitat dels serveis que
es reben a altres indrets de l’Estat. Volem seguir essent
solidaris, però hem de resoldre les greus mancances en els
nostres serveis més bàsics.

Necessitam un finançament que ens permeti construir el
model de país que ens proposam, i actuarem amb el
convenciment que el Govern de l’Estat respondrà positivament
a les nostres demandes, perquè són justes i inajornables.
 

Mentre negociam el nou sistema de finançament, ja hem
aconseguit, en només un any, més de 1.000 milions en convenis
d’inversió de l’Estat: amb el conveni del tren, els convenis de
carreteres i el conveni de torrents. I ara han de seguir altres
convenis, com el de la qualitat de l’aigua, que per un valor d'uns
173 milions d'euros pensam signar abans de final d'any, o el
referent a la compra de finques -Planícia concretament-, que el
signarem dins del mes de setembre.

Gestionarem els nostres recursos amb una administració més
eficient i més austera. 
Per això, el pressupost del 2009 ja contemplarà una contenció
clara en el capítol de despesa corrent. Les dificultats
econòmiques ens obliguen, a tots, a un compromís de major
responsabilitat. 

Per dur endavant els canvis estructurals que reclamen els
experts, i que el meu govern coincideix en que són
imprescindibles, posam i posarem tot el nostre afany a continuar
treballant amb la força del diàleg, amb la tenacitat de les
conviccions, i amb la serenitat que ens proporciona l’alè d’una
societat madura i emprenedora.  

Ara haurem d’incrementar la nostra sensibilitat a les
demandes socials i empresarials. Deman per tant, el suport de
tots els grups de la Cambra per superar les dificultats que ara
ens preocupen, per obrir un nou camí que hem de recórrer tots
junts, perquè les mesures per la reactivació econòmica que hem
elaborat tinguin també el màxim suport polític, un suport en
favor d’una economia productiva, pròspera i beneficiosa per a
totes les persones.
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Sortejarem la crisi si posam rumb ferm a un nou model
econòmic, competitiu, sostenible i fortament social. I ho hem de
fer amb la colAlaboració activa dels emprenedors, dels
professionals, dels treballadors, amb les eines de la formació, la
innovació i la creació de serveis públics de qualitat.

Superarem més fàcilment la crisi si som capaços de comptar
amb totes les forces polítiques en un exercici de generositat i
sentit històric.

Senyores i senyors diputats, avui he  vengut a exposar a
aquesta cambra i a tota la ciutadania l’anàlisi de la situació, les
perspectives que se’ns presenten, les propostes que hem elaborat
a partir del diàleg i la concertació. 

La situació requereix que tots els representants polítics
responguem a les expectatives de les persones i del país en un
moment de dificultats. Els deman que tots junts facem un esforç
per transformar les dificultats en oportunitats, per encetar un
nou projecte de país, un projecte d’inclusió, de futur i de
seguretat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Correspon ara intervenir als
diferents grups. El Grup Mixt ha demanat divisió de temps i
parlarà en primer lloc el Sr. Mayans. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
President, partim de la base que hi ha una crisi important, estesa
internacionalment, aquesta situació que afecta, s’ha de
reconèixer, tots els països en general, pot afectar de manera més
greu uns països que altres, o  unes regions o comunitats que
altres, depenent de les mesures que adoptin els seus governs i de
l’agilitat, vostè també en parlava, i de l’eficàcia per executar-
les.

El ple d’avui és evident que se celebra tard, quan totes les
alarmes ja estan enceses, i veig amb preocupació com aquest
govern i el Govern central no varen voler parlar amb detall dels
problemes reals dels ciutadans i de la nostra comunitat fins que
com a mínim varen passar les eleccions generals. Es varen
utilitzar infinites expressions per no parlar de crisi: “baixada de
tipus”, “alentiment”, “desacceleració” i fins i tot l’expressió
“crisi opinable”, molt curiosa. Avui en dia, a més, els ciutadans
de les Illes no confien en aquest govern per ajudar a sortir
dignament de la crisi, no ho dic jo, ho diu una enquesta
publicada per un diari dia 4 de juliol. I si ens fixam amb les
enquestes citades, l’economia familiar ja és la primera
preocupació dels illencs i la confiança en el futur és molt
dolenta. 

Des del meu punt de vista el Govern pot fer més i ha de fer
més per ajudar les famílies, i vull pensar que aquest govern està
capacitat per reconèixer els problemes, fins i tot també per
pensar en possibles solucions. Però el veig lent, el veig molt lent
a l’hora d’implementar polítiques de forma ràpida i efectiva, per
donar solució als problemes actuals i als futurs, que segur que
seran més greus, ho va dir el mateix Sr. Solbes. A curt termini
li deman, Sr. President, que faci servir la seva “suposada” força
a Madrid per signar els convenis, convenis importantíssims,
com és el de carreteres que han de signar amb el Consell
d’Eivissa i amb el Consell de Formentera amb el Ministeri de
Foment, ajudant els presidents d’aquests consells perquè així ho
facin. Són uns sous que hi són i que estan a l’espera que els
polítics es posin d’acord per modernitzar les nostres carreteres
i donar feina, de passada, a molta gent que possiblement ara o
després de l’estiu anirà a l’atur.

Més coses que s’han de solucionar, ja des del Govern central
o d’aquest govern indistintament, ja que també són del seu color
polític. La signatura del nou conveni de dependència per al
desenvolupament dels centres de dia a les nostres illes. Jo tenc
una resposta de la consellera d’Afers Socials on em deia que el
centre de dia a Formentera es començaria el mes d’abril, però
aquesta setmana començam agost i encara no s’ha començat.
Apel l’agilitat que vostè deia abans i que també ha esmentat en
el seu discurs.

Un altre problema és la competència en justícia. Vostès
mateixos han reconegut que la quantitat oferta és insuficient.
Crec que estarem tots d’acord que quan s’han d’assumir
competències, s’han d’assumir ben dotades. I ja com a solució
pràcticament global, o de vegades no, dels mals que pateix la
nostra comunitat, també vostè els ha esmentat, el sector públic
és una millora important d’aquest finançament. Veig amb
preocupació comunitats autònomes com Madrid i Catalunya,
que juntament amb nosaltres són les més perjudicades, que
s’han queixat obertament del model ofert pel Sr. Solbes, però a
vostès encara no els he sentit queixar-se amb tanta vehemència,
i això és molt greu perquè realment s’ha demostrat que som la
comunitat autònoma que més dóna, que més aporta a la caixa de
l’Estat, però en canvi som la que menys rep quant a inversions
del mateix estat. 

El Sr. President ha après d’errors comesos la passada
legislatura, però encara els costa, entenc jo, governar amb
rapidesa i eficàcia, per mor sobretot, no a la seva falta d’agilitat,
que ben segur que existeix, sinó entre altres coses a les seves
contínues tensions internes. No és normal que de la Conselleria
de Turisme surtin 3 milions d’euros cap a Esports, sense que
cap gestor de Turisme se n’assabenti i ho aprovi. I si ho puc dir
aquí en aquesta tribuna és perquè algú de vostès ho ha dit a la
premsa, en cas contrari no s’hagués sabut, premsa de dia 10 de
juliol. No és normal, si volem lluitar contra el canvi climàtic i
vostè també ho ha esmentat, que de les seves conselleries entre
si o de les seves conselleries i els consells de les diferents illes
també del seu mateix color polític, s’aturin instalAlacions
d’energies renovables, no per qüestions tècniques, sinó més bé
polítiques. Crec que si volem apostar per les noves tecnologies
i la innovació empresarial, vostè també ho ha comentat, hem
d’apostar per aquestes infraestructures. Aquesta visió vostè sap
que també la promulguen des del Govern central i l’han citat
moltíssimes vegades. 
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No és normal tampoc que s’entri en guerres inútils amb una
de les grans companyies aèries, que a més porta una gran
quantitat de turistes a les nostres illes, com és Air Berlin. Altres
comunitats autònomes li han ofert allò que no està escrit perquè
canviï la seva seu i operin també amb ells. I evidentment no és
el dia de posar exemples i tampoc no en vull posar més. Només
hi ha una sensació pitjor que la sensació que les coses van
malament o no van del tot bé, i és veure que ningú amb
responsabilitat de fer feina i de fer les coses fa res per millorar
o per palAliar la situació.

Jo, evidentment, valor positivament aquesta compareixença,
amb el que ens ha dit per millorar la situació, però també li dic
que s’hagués pogut fer molt abans. Si s’haguessin fet les
reunions que vostè ha tengut aquest mes, mesos abans, també
s’hagués pogut fer la compareixença mesos abans. El temps que
hem perdut és un temps que ja no el recuperarem mai. Li deman
modestament que accepti en principi totes les solucions que es
posin avui damunt la taula, crec sincerament que la situació no
està per rebutjar-ne cap ni una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Acab. Això li donaria la capacitat de comparar-les, les seves
amb les que s’aportin avui i les que jo he aportat i afegir-hi
matisos que tal vegada vostès no han contemplat, sempre és
important. Des dels portaveus dels grups més locals, com és el
meu cas, li oferesc modestament i honestament tota l’ajuda que
vulgui per implantar les mesures que vostès considerin
oportunes, enriquides evidentment amb les mesures que també
surtin a dia d’avui, per aconseguir que les solucions es puguin
aplicar a totes les illes i també tengui un àmbit més insular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans, du 1.34 de 5 minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part també del Grup Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, senyores i senyors diputats, en primer lloc voldria
començar agraint al president de les Illes Balears que
comparegui en el Ple d’aquesta cambra a petició pròpia, per
tractar la qüestió de la crisi econòmica. Així mateix, crec que ha
estat ben positiva la ronda de contactes que ha fet amb els
diferents agents socials i polítics per tractar aquesta qüestió. No
hem d’escoltar només la veu dels qui porten la gestió política,
sinó també de tots els que es troben afectats per aquesta crisi,
que ara ja s’anomena així de manera generalitzada. Al principi
pareixia que hi havia una mica de por a la càrrega semàntica que
comportava aquest terme. També valor positivament el fet que
el Grup Popular ens hagi passat prèviament al ple les seves
propostes. 

La crisi que pateix l’economia de les Illes Balears no és una
crisi nostrada, no és una crisi local, ni tan sols centrada en el
nostre petit país pluriinsular, sinó que és una crisi global i que
afecta de manera generalitzada la nostra part del món. Aquesta
crisi es produeix per causes molt diverses, entre les quals de
manera general es remarca la pujada extraordinària del preu del
petroli. Així i tot, a les nostres illes la crisi té algunes
característiques particulars, compartides amb la resta de l’Estat
espanyol, com ara les dificultats que afecten el sector de la
construcció, ha explotat, i ja ho sabíem, la bombolla
immobiliària, i això farà que augmenti el nombre d’aturats.
Tenim ja les xifres d’atur pitjors dels darrers deu anys, en
acabar la temporada superarem la xifra de 50.000 aturats, amb
les conseqüències negatives que aquest fet pot tenir, encara que
sigui la més baixa de l’Estat, el Govern haurà de trobar una
sortida per a aquests sectors més febles davant la crisi i per a les
persones que la patiran d’una més crua. Està molt bé, Sr.
President, que s’hi destinin les partides que ens ha anunciat,
però són necessàries inversions més importants i més de caire
estructural.

Certament el Govern de les Illes Balears no pot fer grans
coses per invertir aquesta crisi, ni existeixen receptes màgiques
per palAliar-la. Les mesures que ha proposat, Sr. President, són
bàsicament conjunturals i només en part estructurals. Poden ser
relativament efectives a curt termini, però no comportaran una
solució a llarg termini per a la nostra economia. Efectivament,
seran molt importants les tretze mesures explicades, la inversió
en obres públiques, oferir un plus de formació a les persones
que hagin de canviar de sector professional a l’hora de (...) un
lloc de feina. Agilitar i reduir els tràmits burocràtics per a les
empreses, donar suport a les petites i mitjanes empreses que es
veuen afectades especialment per la crisi. Es poden fer plans
d’excelAlència o plans de xoc en educació i se n’han de fer,
especialment en els sectors de la formació professional, però
costa parlar-ne quan estan en perill els programes de lecto-
escriptura per a l’educació infantil.

Per tot plegat, Sr. President, senyores i senyors diputats, és
necessari comptar amb les dotacions pressupostàries que
permetin escometre les polítiques necessàries per fer front a la
crisi. En aquest punt entenc que hi ha dues qüestions a tenir en
compte, per una banda dur a terme unes polítiques públiques
decidides i eficients és del tot incompatible amb la política
pressupostària obsessionada amb el dèficit zero. La comunitat
autònoma de les Illes Balears, a les actuals circumstàncies
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econòmiques, ha de tenir capacitat per endeutar-se, només
faltaria! Com ho farem sinó per injectar els diners necessaris als
sectors més afectats per la crisi que permetin realment reactivar
la nostra economia? Com ho farem per canviar la situació del
turisme, quan tots els indicadors ens diuen que patim la pitjor
situació dels darrers anys?, i això és especialment greu perquè
el turisme és el pilar principal en què se sustenta la nostra
economia. 

La clau, Sr. President, i ja ho hem expressat així altres
vegades es troba en el finançament, ara ja s’han publicat les
balances fiscals i ja podem dir amb les xifres a la mà que segons
l'Estat espanyol les Illes Balears som una excepció d’unes
dimensions colossals a Europa. No hi ha cap altra comunitat
insular a tota l’Europa que pagui a l’estat respectiu en imposts
més del que en rep en forma d’inversions, ni una. Les Illes
Balears ens hem convertit en el forat negre del finançament a
tota la Unió Europea. Tenir una balança fiscal negativa amb
l’Estat ens posa al mapa de l’excepció, tenir la pitjor balança de
l’Estat de totes les comunitats ens passa de l’excepció a la
hipèrbole. Ha dit, Sr. President, que des de Madrid tal vegada
ens enviessin 700 o 800 milions més d’euros. Sr. President, hem
de ser seriosos, 2.000 milions d’euros equilibrarien la balança
amb l’Estat? Ens conformaríem amb 2.000 milions d’euros més
en el nostre pressupost de l’any vinent? Tenim possibilitats
d’aconseguir-los? Hi haurà els 380 milions anuals que ens
permetin homologar-nos amb la resta de comunitats? I el deute
històric, no reclamarem res del que hem anat pagant de més de
manera completament injusta? Hem de continuar finançant
sense data de caducitat altres autonomies, mentre a una illa com
Eivissa no podem comptar ni amb una sola màquina de
radioteràpia? 

Crec molt seriosament, senyores i senyors diputats, que ha
arribat l’hora de fer pinya per un finançament just. També crec
que el Govern de les Balears hauria de fer front comú amb la
resta de comunitats autònomes que pateixen un finançament
manifestament injust. No s’ha de tenir cap mania a l’hora de fer
aliances en favor d’un finançament més just...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta, ja acab. Aquí no hi ha d’haver divisions
entre partits polítics, ni entre grups que donam o no suport al
Govern. Aquí hi ha d’haver una unitat de pedra picada entre
totes les forces d’aquesta cambra, per presentar-nos com un sol
bloc a Madrid. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
President, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina vol iniciar
la nostra aportació a aquest debat amb dues obvietats, dues
obvietats que ens serviran per contextualitzar el tema que ens
ocupa i ens preocupa. Primera obvietat, vivim moments
d’alentiment greu de l’activitat econòmica, vivim un temps de
crisi que afecta de manera molt virulenta el sector de la
construcció, però que també afecta alguns altres sectors del
nostre teixit productiu.

Segona obvietat, el culpable de l’esclat d’aquest alentiment,
d’aquesta crisi no és el Govern de les Illes Balears ni les
institucions d’autogovern de les Illes Balears, les raons de
l’esclat de l’inici d’aquest alentiment i d’aquesta crisi són
bàsicament factors externs. Aquests factors molt resumidament,
ja s’ha dit, es relacionen amb el petroli, que afecta evidentment
el cost del transport turístic dels visitants, afecta la inflació i, per
tant, es disparen els tipus d’interès i es dispara l’euríbor. També
aquests factors externs estan relacionats amb la crisi de les
subprime americanes i, per tant, amb el tancament de l’aixeta
del crèdit que han procedit a fer els bancs i les caixes, les
entitats d’estalvi. Si d’alguna cosa podem acusar les nostres
institucions d’autogovern és de no haver combatut amb suficient
força aquesta bombolla immobiliària que ha esclatat, una
bombolla que tothom sabia que existia, però que ningú no sabia
com gestionar. Al final la gestió ha consistit que qui dies passa,
anys empeny. 

Fetes aquestes constatacions, és evident que el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina no vol convertir aquest debat en
una crítica ferotge al Govern, que no és el culpable de l’esclat,
com hem dit. Ara bé, també és evident que el Govern del país
sí que és responsable de liderar i de fer front a una situació
econòmica delicada, la no-culpabilitat o la passivitat no pot ser
una excusa per no actuar. La no-culpabilitat, per tant, ens ha de
dur a afrontar aquest esgotament del nostre model de creixement
a què vostè es referia en la seva intervenció.

Lògicament consideram positiva l’etapa de diàleg que el
president Antich ha protagonitzat les darreres setmanes, parlar
i escoltar els agents socials i empresarials era una passa
necessària que el Govern ha tirat endavant i que el nostre grup
parlamentari reconeix. El diàleg serveix per fer un diagnòstic
més exacte de la situació i per recollir propostes que després es
poden concretar i fer realitat; benvingut sigui, per tant, el diàleg,
ara bé, amb aquest diàleg no en tenim prou, allò realment
important són les concrecions, són les polítiques concretes.

Aquest és un país descapitalitzat, la recent publicació de les
balances fiscals ha quantificat aquesta descapitalització; que
tenguem un saldo fiscal negatiu que arriba al 14,2% del nostre
producte interior brut no és una cosa anecdòtica, és una cosa que
afecta directament la nostra capacitat de donar respostes, és un
element que minva la nostra competitivitat ja que és una càrrega
tan feixuga que no ens permet escometre la innovació i construir
les infraestructures, silencioses o no que hem de menester. A
Alemanya un saldo negatiu superior al 4% del PIB es considera
ilAlegal, com hem de qualificar la situació de les Illes Balears?
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De la descapitalització del país sí que n’hi ha de culpables
i els culpables són uns governs centrals, tant del PP com del
PSOE, uns governs amics o enemics que sempre han apostat per
mantenir aquesta situació injusta per a tots els ciutadans de les
Illes Balears. Darrerament veim que es reconeix retòricament
aquest maltractament, el que no veim són propostes de
finançament i acords que compensin el maltractament i la
injustícia.

Ens congratulam del conveni en matèria ferroviària, ara bé,
aquest acord no s’ha de perdre de vista que només assolim
quatre miques de la nostra enorme contribució, en volem més,
però no ens conformam amb els convenis anunciats.

En definitiva, per a Unió Mallorquina un primer objectiu
fonamental per combatre l’alentiment o crisi que patim seria
aconseguir un nou model de finançament que fos mínimament
just per als ciutadans de les Illes Balears; acabar amb la
descapitalització del país és bàsic per poder avançar de forma
substancial en una economia de qualitat, competitiva i a l’alçada
de la fiscalitat a la qual han de fer front les nostres empreses i
els nostres conciutadans. En aquesta negociació, Sr. President,
li demanam absoluta fermesa.

En segon terme, per a Unió Mallorquina seria molt rellevant
aconseguir unes infraestructures que fossin més flexibles i que
es poguessin adaptar a les nostres necessitats de competitivitat.
Els aeroports de les Balears han de deixar de ser un instrument
de l’entitat estatal AENA per compensar dèficits d’altres
aeroports, els aeroports de les Balears han de ser un instrument
al servei del país; les tarifes i les taxes aeroportuàries són una
eina que, utilitzada intelAligentment, ens pot permetre un millor
posicionament en el mercat. Des d’Unió Mallorquina reclamam
que el model central canviï el model de gestió aeroportuària
d’una vegada per totes i permeti a les comunitats autònomes la
seva gestió amb autonomia.

El mateix podríem dir dels ports de l’Estat i sobretot de les
instalAlacions recreatives situades en aquests ports de l’Estat.

En tercer terme, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina
considera que s’ha d’actuar en matèria de construcció, el sector,
evidentment, més afectat per aquesta crisi o alentiment. Això
passa per un pla de formació i de treball, que vostè ha anunciat
i amb el qual compartim els objectius; també passa per impulsar
amb més força la inversió pública, s’ha d’accelerar la licitació
de l’obra pública, també vostè ho anuncia, nosaltres li reclamam
que efectivament així es faci, i també passa per tirar endavant la
llei, aprovada per unanimitat en aquest Parlament, la Llei de
mesures urgents en matèria d’habitatge. Evidentment, el que per
al nostre grup parlamentari no té sentit és passar en un temps
molt breu de defensar l’agent urbanitzador, com va fer el partit
principal de l’oposició en aquest Parlament, a donar suport a
aquesta llei i ara no voler que no es desenvolupi aquesta llei,
consideram que aquest evidentment és un posicionament
incoherent i que no té lògica per ser una alternativa de govern.

Finalment, en matèria de construcció, consideram que
evidentment també s’ha de fer front a la morositat de les
administracions públiques; vostè anuncia aquestes mesures,
també ens agradaria que hi hagués colAlaboració amb altres
administracions per obtenir aquesta liquiditat que han de
menester les empreses.

Un quart eix fonamental per aconseguir una economia
pròspera a les Balears és l’àmbit turístic. El turisme és el gran
motor de l’economia i ho ha de continuar essent. El nostre
sector turístic presenta un greu problema de rendibilitat, tant a
l’oferta hotelera com a l’oferta complementària; amb una
rendibilitat tan baixa no hi ha capacitat de modernització dels
establiments, perquè no hi ha possibilitat d’amortitzar les
inversions, aquest és un problema molt greu que requereix la
nostra atenció i crèdits tous que permetin aquesta modernització
continuada. En aquest àmbit turístic UM proposa mesures
d’adopció immediata i mesures més estructurals. Entre les
mesures d’adopció immediata hi ha un increment pressupostari
en matèria de promoció turística i una dotació dels serveis
mínims a les zones turístiques. L’acció promocional de la
Conselleria de Turisme té un èxit absolut, de totes formes el
mercat s’ha segmentat i han aparegut multitud de noves
destinacions. Aquests dos fets ens obliguen a incrementar
l’esforç pressupostari en matèria de promoció tot incidint
especialment, no ja a trencar l’estacionalitat, que evidentment
és un desig que hauríem d’intentar aconseguir, sinó, com a
mínim, assegurant que la temporada, els sis mesos, es funcioni
de manera completa i no com ara que cada vegada anam a un
escurçament de les temporades turístiques, la qual cosa és
evidentment un element molt preocupant.

Tenim unes zones turístiques que no compten amb unes
dotacions mínimes de caire urbanístic: enllumenat públic,
asfaltat adequat, voravies, etcètera, consideram que el Govern
ha de promoure les ajudes, les línies de subvenció d’obres per
aconseguir que les zones costeres tenguin unes condicions
mínimes urbanes.

En matèria de mesures estructurals, evidentment construïm
el Palau de Congressos, però aquest palau de congressos no
només s’ha de construir sinó que s’ha de dinamitzar. Tenim la
reconversió de la Platja de Palma i de la majoria de les zones
turístiques. Tenim el necessari suport a una oferta multiproducte
que vagi més enllà del sol i de la platja, turisme esportiu,
turisme cultural, turisme de la salut, turisme gastronòmic,
comercial i un necessari suport a un sector comercial competitiu
i diversificat.

Crear nous productes turístic però massa sovint xoca amb
dues dificultats: la feixuguesa burocràtica administrativa que
sembla una màquina de posar entrebancs a les noves iniciatives
i una certa cultura del no, que veu en qualsevol transformació
una espècie d’atemptat. Per generar valors afegits al nostre
principal econòmic ens cal superar aquestes dues tares,
evidentment hem de reduir la fiscalitat, donar suport als
emprenedors, crear i invertir en nous sectors innovadors,
l’educació, lògicament, és importantíssim. Per tant, en aquest
clima de confiança i sabent totes les potencialitats que tenen les
Illes Balears li demanam que incideixi en aquests àmbits que li
hem anat enumerant.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, hi ha
crisi, és evident que podem dir ben clar que estam en crisi.
Podem seguir parlant d’alentiment o de desacceleració, però la
sensació de crisi ja fa estona que s’ha instalAlat a la nostra
economia. Una part d’aquesta crisi obeeix a causes reals i una
altra part important és una crisi de confiança; una crisi que ve
bàsicament per causes externes, causes alienes a les Illes
Balears i fins i tot a l’Estat espanyol, principalment, s’han
anomenat ja, l’espectacular pujada del preu del petroli, la crisi
alimentària internacional, la crisi hipotecària nord-americana,
amb la seva extensió a Europa per les contínues pujades de
l’euríbor, la referència de les hipoteques que pagam els
ciutadans europeus. Per tant, difícilment el Govern de les Illes
Balears o l’Estat poden aturar la crisi, però sí que es poden
prendre mesures per palAliar-la i és la nostra obligació donar
respostes.

Des del Grup del BLOC i PSM-Verds pensam que aquestes
respostes s’han de donar, en primer lloc, pensant amb les
persones, és a dir que no han de ser socialment regressives. En
segon lloc, hem de caminar cap a un nou model econòmic
sostenible i basat en la innovació, hem de deixar enrera el model
econòmic especulatiu i basat en el creixement sense fre de la
construcció, que ha estat imperant fins ara. En tercer lloc, per
afrontar una situació econòmica adversa amb plenes garanties,
el Govern hauria de comptar amb un finançament adequat i amb
un autogovern més sòlid i cal constatar que encara hem de
recórrer molt de camí en aquest sentit.

Hem de començar dient que, tot i que el marge d’actuació
del Govern de les Illes Balears és mínim, consider que
l’administració autonòmica ha reaccionat adequadament davant
les dades econòmiques. S’ha de destacar la iniciativa que s’ha
fet, reunint tots els sectors econòmics i les institucions per
parlar de com afrontar la crisi. És molt important analitzar les
conseqüències que pot tenir aquesta situació en tots els sectors,
des del sector primari, ja molt malmès, amb uns pagesos que
tenen les rendes més baixes de la Unió Europea, fins al sector
de les companyies aèries, per la pujada dels carburants, o del
sector del comerç que pot veure baixades importants de les
seves vendes o les dificultats que tendran les administracions i,
especialment, els ajuntaments per la baixada de la recaptació
d’imposts i taxes. Per tant, és important conèixer l’opinió de tots
els sectors, com els afectarà i quines solucions podem posar per
frenar les conseqüències.

Així, per exemple, en aquestes reunions hem com el fet de
no tenir, per exemple, la cogestió aeroportuària, en una situació
com l’actual per poder actuar damunt les taxes aeroportuàries,
minva moltíssim el nostre marge d’actuació i referma encara
més la necessitat d’incrementar la nostra autonomia i el nostre
govern en aquestes i en altres qüestions.

D’altra banda, cada vegada som més conscients que la crisi
econòmica té unes conseqüències més greus en un context de
mal finançament de la nostra comunitat autònoma. El nostre
país aporta el 14% del producte interior brut de l’Estat, una
quantitat superior a la que qualsevol comunitat autònoma, estat
federal o regió europea aporten en qualsevol part del món.
Aquest espoli fiscal encara ens enfonsa més i retalla les nostres
capacitats econòmiques per actuar. Amb aquesta qüestió, Sr.
Antich, li demanam que sigui inflexible amb Madrid, no podem
permetre un nou sistema de finançament injust com l’actual.

Tornant a l’anàlisi de la situació econòmica a les Illes
Balears, la crisi nostra, sobretot, crec que tots hi coincidim, és
el sector de la construcció i els sectors que hi giren envoltant; ho
veiem amb les dades: impagaments, pujada de l’atur,
principalment en aquest sector, baixada del consum familiar,
fallides o suspensions de pagament d’empreses diverses. Per ara
el sector turístic aguanta, però tothom és conscient que les
conseqüències es poden estendre per tot.

En el cas del sector de la construcció hem viscut uns anys de
creixement desorbitat i érem molts els que advertíem que el
creixement de la construcció era excessiu, sobredimensionat; fa
estona que advertíem que la bombolla immobiliària podria
esclatar. El creixement de la construcció feia que construíssim
per damunt de les necessitats, esgotant sòl i edificabilitat
disponibles per al futur amb molts pocs anys, de fet, una dada:
érem la regió europea més ocupada percentualment en el sector
de la construcció. Aquest sobredimensionament produeix que el
nostre model econòmic no sigui sostenible, ja que té com a
conseqüència un excés de destrucció del territori i un important
increment demogràfic per damunt del nostre sostre poblacional;
en definitiva, un model de creixement que no es pot mantenir,
un creixement basat en l’especulació que no beneficia el conjunt
de la societat, així ho certifiquen les dades: en els deu darrers
anys el PIB per càpita de les Illes Balears ha tengut el menor
creixement de tot l’Estat, tot i que hem doblat el nombre de
turistes en aquest mateix període. S’ha d’acabar, per tant, aquest
model especulatiu, insostenible, que, com deia Pere Sampol:
crea rics però no riquesa; ara veiem que fins i tot rics amb peus
de fang.

Com deia al principi, per fer front a la situació econòmica
les mesures que s’han de plantejar no poden ser mesures
regressives socialment, la resposta no pot ser tornar al
liberalisme sense control, no pot anar en la línia de la directiva
europea de retorn d’immigrants o de la proposta de directiva de
les 65 hores. Ens preocupen les persones que perdran i perden
el seu lloc de feina, per això de cap de les maneres es pot
demanar l’esforç d’aturar la crisi als sectors socials més febles.
De fet, el Govern ha d’habilitar partides pressupostàries a partir
de ja per donar resposta a la situació de les persones amb més
vulnerabilitat per fer front a les necessitats bàsiques, per fer
front a desnonaments, etcètera.
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El canvi de model econòmic, a més de necessari, és possible.
Altres països han fet aquest canvi de model, en tenim exemples:
a Malta, a Finlàndia, que han apostat per la innovació, per la
formació, per la comunicació, per l’economia de les idees. Però
això no serà possible sense l’esforç de tots els sectors
econòmics, de totes les administracions i dels sindicats.

Des del Grup del BLOC i PSM-Verds pensam que l’objectiu
a aconseguir ha de ser el desenvolupament dels sectors
econòmics productius, amb un increment de la inversió en
recerca, desenvolupament i innnovació en tots els àmbits; suport
a les empreses autòctones, una aposta clara de suport i
recuperació dels sectors industrials i comercials; aprofitar les
sinergies del turisme per fomentar el sector agroalimentari;
donar total suport al desenvolupament de l’economia social i
reorientar la construcció cap a la rehabilitació i les
infraestructures i equipaments. I quan parlam d’infraestructures
i equipaments, quan es parla d’injectar doblers a la construcció
de cap manera ha de ser perquè aquest sector torni al que hem
viscut aquests darrers anys; la inversió pública ha de ser en
infraestructures sostenibles que responguin a criteris
mediambientals o socials, com podria ser inversions en
depuració i ús d’aigua, en estalvi energètic i energies netes, en
reducció i reciclatge de residus, en transport públic; que
millorin, en definitiva, la qualitat de vida dels ciutadans, com
equipaments educatius, sanitaris o assistencials; o aquelles
inversions en infraestructures culturals o en patrimoni històric
que ajudin a la reconversió turística. No, per tant, en grans
infraestructures que alimentin, una vegada més, el creixement
desbocat.

Ha arribat el moment d’aplicar polítiques territorials,
econòmiques i socials que permetin redreçar aquesta situació a
mig i a llarg termini; el motor actual de l’economia de les Illes
Balears, turisme i construcció necessiten renovar-se
tecnològicament i aplicar objectius de millora de l’oferta actual
invertint en la seva modernització. Cal una reconciliació de
l’economia amb la protecció del territori.

Aquest no és un discurs nou, així, en anteriors legislatures
tant els portaveus del PSM o d’Esquerra Unida-Els Verds ja
plantejaven el debat entorn del nostre model econòmic basat en
un creixement descontrolat que està esgotant el nostre territori
i que provoca un creixement demogràfic superior al que
tenguérem els anys setanta, i plantejaven la necessitat de créixer
en qualitat i no en quantitat. Aquest ha estat un discurs poc
comprès, fins i tot criminalitzat en ocasions, però determinats
sectors empresarials darrerament ja fa estona que van en aquesta
línia i fa estona, per exemple, que determinats sectors hotelers
ja plantegen la necessitat de la contenció de la construcció.

Ara, com deia, és el moment de posar les bases de bon de
veres per a aquest canvi de model, consensuat amb tots els
sectors; un canvi que repercuteixi en una millor competitivitat
de les Illes Balears i en una major qualitat de vida dels ciutadans
de les Illes Balears. Això no evitarà les causes de la crisi, que
tothom sap, com he dit abans, que són alienes a les Illes Balears,
però sí que permetrà afrontar millor aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Sr. Presidente, es cierto que las dificultades que
estamos atravesando en este momento y las que quedan por
venir tienen un doble componente, como se ha venido diciendo
especialmente en su discurso, la crisis que llamamos mundial
por un lado y también las peculiaridades que ha sufrido esta
comunidad, que han agravado las consecuencias negativas de
esa crisis, por otro lado. Sí es cierto que a nivel mundial el alza
de los precios del petróleo y la crisis de la construcción han
traído grandes dificultades, pero es que ni una ni otra se
explican por circunstancias intrínsecas, es decir, la subida de los
precios del petróleo no está relacionada ni con su abundancia ni
con su escasez, ni, bueno, sería lo lógico dentro de un escenario
de libre mercado, ni tampoco está relacionada con
circunstancias geopolíticas, por decisiones estratégicas tomadas
por los países productores, como ha sucedido en otros
momentos.

Por su parte, la crisis de la construcción tampoco tiene que
ver con la oferta y la demanda de sus elementos. Ambas, tanto
el alza de los precios del petróleo y la crisis en la construcción,
tiene en común que se producen por movimientos especulativos.
Por lo que respecta a los precios del petróleo que tras el choc
petrolero de los años setenta cambió el sistema de
comercialización del petróleo, que ha evolucionado hacia un
mercado de papel, siendo normales las operaciones de
adquisición de derechos petrolíferos en mercados de futuro, en
un plazo de seis o incluso siete años o más, y la especulación en
un mercado de futuros prácticamente desregulado, junto con
otros hechos puntuales, ha forzado una alza especulativa de esos
precios del petróleo, hechos puntuales como el que algunos
países asiáticos, como China o India, hayan acaparado la
práctica totalidad del mercado de futuros para los próximos
años, aprovechando especialmente China los excedentes de
liquidez que le ha reportado la explotación de sus ciudadanos
con el capitalismo industrial que hemos exportado a ese país.

Por lo que respecta a la crisis de la construcción, realmente
es una crisis del crédito a la construcción, ya que hemos pasado,
sin saber muy bien ni cómo, de una política de dinero barato que
permitía adquirir viviendas sobrevaloradas, muchas veces al
amparo de la confianza en una posible reventa especulativa, a
una desaparición radical de los créditos al proceso constructivo,
el dinero parece que ha desaparecido; pero no es así, ya que la
cantidad de dinero existente es la misma cuando se llevaba una
política de dinero barato que tras el frenazo crediticio, el
problema és quién tiene el dinero más que dónde está, esa debe
de ser la pregunta. Y algo tienen en común tanto el alza de los
precios del petróleo y la crisis crediticia en el mundo de la
construcción, y es que las decisiones para provocar ambas se
toman, llamémoslas así, aguas internacionales de la economía
mundial, y en esas aguas nosotros no podemos navegar, pero la
tormenta nos perjudica.
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Y nos perjudica tanto más por cuanto acabamos de sufrir el
paso de un gobierno que no supo ni quiso leer el escenario
mundial; en una economía recalentada, con altas tasas de
crecimiento especulativo, especialmente en el mundo de la
construcción, al gobierno anterior no se le ocurrió mejor
prioridad que amparar el desarrollo del sector constructivo, sin
precedentes en nuestra comunidad autónoma, tanto por lo que
respecta a la obra pública como por lo que respecta a la obra
privada. Desde la oposición nos cansamos durante los últimos
años de llamar la atención por la prioridad que se estaba dando
al sector de la construcción en detrimento del sector turístico,
entre otros; todos los analistas, todos los que trabajaban sobre
la orientación de nuestra economía advertían que el sector de la
construcción se había convertido en el motor de nuestra
economía. Era necesario estar ciego para no darse cuenta de que
en un territorio escaso como el nuestro provocar que la
construcción fuera el motor de nuestra economía no sólo era una
decisión sin futuro, sinó que, además, era una decisión contra el
futuro al incidir gravemente contra nuestra mayor fuente de
riqueza que era el paisaje y el turismo.

Los daños se produjeron tanto en la obra pública como en la
obra privada, la obra pública sufrió por una improvisación sin
precedentes, el gobierno igual un día diseñaba una autopista de
Palma a Manacor, pasando por Inca, la autopista de los 29
minutos; otro día decía que era innecesaria la autopista; de
pronto se ponía a excavar un metro no previsto en ningún plan
de transportes o construía un faraónico Palma-Arena, sin dinero,
excepto para una dirección técnica sospechosamente carísima.
Una política de improvisación completamente istriónica que
acabó teniendo un funeral wagneriano en la maqueta de una
opera. Una política que se gastó el dinero que no tenía, fue la
legislatura del expolio. Recordamos como, desde esta misma
tribuna, desde este mismo lugar, el ideólogo del desastre se
mofaba del rigor presupuestario asegurando que no nos
preocupáramos por el pago de todo aquello, ya se pagará -
recuerda, Sr. Antich, cómo se decía desde esta misma tribuna-,
y lo que es peor, acabó provocando el mayor desembarco,
puntual también, de grandes empresas foráneas de toda la
historia de las Islas Baleares. Con lo cual, la mayor parte del
dinero, que no teníamos, y que precisará nuestro esfuerzo y
nuestros impuestos de los próximos treinta años, desapareció
como tesoro de duendes. Las empresas grandes que licitaban la
gran obra pública se llevaron el beneficio, utilizaron las
empresas locales como subcontratistas, con beneficios más
reducidos que las grandes contratistas externas, y al frenarse la
artificial euforia se han quedado con la maquinaria pendiente de
pago, la euforia no duró ni lo que dura un leasing, y con la
plantilla sobredimensionada.

Y si a eso añadimos la falta de liquidez del gobierno, que
contrató con un dinero que no tenía, ¿quién puede extrañarse de
que se produzcan concursos de acreedores, quién?

Si pésima ha sido la política de obra pública, la de obra
privada no ha ido mejor, todo el mundo conoce como la
corrupción generalizada permitió no sólo la construcción donde
no se debía, perjudicando nuestra industria turística, sinó que,
además, promocionó empresas que buscaban el beneficio
especulativo en la recalificación del suelo. Y ya se sabe: muerta
la esperanza especulativa, muerta la empresa.

Así que nos encontramos ahora con varios niveles de
problemas: primero, con una crisis mundial que puede afectar
a nuestra industria turística al perjudicar el nivel de vida de
nuestros visitantes. Segundo, con una estructura económica en
el sector de la construcción sobredimensionada de forma
artificiosa, que está reconduciéndose, tristemente, a base de
concursos de acreedores. Y tercero, con unos recursos públicos
escasos al haber entrado en gobierno anterior en bancarrota.

Recordarán muchos de ustedes que durante la etapa negra
denuncié que si la comunidad autónoma fuera una empresa
privada se habría declarado en quiebra; quizás debí decir mejor,
bancarrota, porque esa palabra y su etimología encierra una
mejor definición de lo que pasó y mejor remedio a aquel
desvarío. Bancarrota dicen que viene de aquellos precursores de
los banqueros, aquellos cambistas que acudían a las plazas en la
Edad Media, con un banco en el que tenían grabadas las
cotizaciones de las monedas, ya que, como no eran muy
ilustrados, y muy pocos sabían hacer operaciones aritméticas y
mucho menos con números romanos que eran muy dificultosas,
gráficamente escribían en el banco el cambio que darían por las
monedas; pues bien, si aquellos cambistas o banqueros
abusaban de su función el castigo era romperles el banco, la
bancarrota, y que no pudieran volver a operar. Y ese fue el
castigo que se dio al anterior gobierno, en las eleccions se les
rompió el banco y no se les ha dejado volver a gobernar.

En esa situación, Sr. Presidente, el nuevo gobierno ha dado
los pasos en la dirección correcta, no es la primera crisis que
vive nuestra comunidad autónoma, pero sí que es la primera vez
que un presidente de esta comunidad asume el liderazgo de la
lucha contra la crisis con la fuerza con la que usted lo ha hecho,
y está utilizando el arma más potente de una política de
izquierdas: el diálogo. Ha conseguido convencer a todos los
sectores económicos de que es necesaria la cooperación de
todos, que todos vayamos en la misma dirección; los logros que
se obtengan, mayores o menores, serán mérito de todos. Se ha
reunido con todos los sectores económicos y con todas las
instituciones, todo el mundo ha sido oído, todo el mundo ha
tenido la ocasión de plantear su posición. Hoy ha reunido al
Pleno de este parlamento, representación de todos los
ciudadanos de Baleares, ...

(Remor de veus)

... para que todos los representantes políticos puedan
exponer su posición, cosa absolutamente inaudita en esta
comunidad autónoma. Pero es más, no sólo es que no se haya
producido en ninguna otra legislatura, es que ni siquiera se
esperaba que se produjera, que es peor.
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(Remor de veus)

La posición, la posición -tranquilos, tranquilos, decía Cayo
Cornelio Tácito, allá por el año 100, que el que se enfada por las
críticas las tiene bien merecidas.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Miren, la posición de nuestro grupo parlamentario es
coincidente con la suya, Sr. Presidente, es necesario cambiar el
modelo económico, manteniendo que el turismo es nuestra
principal fuente de riqueza y orientando la actividad de todos
los sectores productivos hacia todo aquello que signifique
mayor valor añadido y mejoras en la competitividad. Y mientras
damos pasos en esa dirección, también como gobierno tiene la
obligación, Sr. Presidente, de mitigar los perjuicios que las
consecuencias de la crisis traerá a los ciudadanos, para ello se
necesitan más políticas sociales. Nuevo modelo económico y
político social, ese debe ser el norte en la actual situación.

Los primeros pasos, Sr. Presidente, los ha dado en la
dirección correcta, contar con la participación de absolutamente
todos; ahora viene la etapa de las decisiones y todos hemos de
ser conscientes de que lo que nos estamos jugando no es el
futuro de un gobierno, ni de un sector, sino que es el futuro de
Baleares. Usted ha cumplido con su responsabilidad que es
reclamar la cooperación de todos los sectores socioeconómicos,
políticos, etcétera, ahora es el momento de la responsabilidad
colectiva, cada uno, cada sector productivo, cada asociación,
cada partido, etcétera, tendrá que decidir si se suma al proyecto
colectivo de cambio para un futuro sostenible o si se descuelga
en una aventura individual e insolidaria.

Nuestro grupo parlamentario, Sr. Presidente, comparte
plenamente las palabras de Virginia Burden: la cooperación es
la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no
llegan todos. Sólo los ciegos políticos, Sr. Presidente, no lo
verán, pero ya se sabe lo que decían los antiguos griegos: a
veces los dioses ciegan a quienes quieren perder.

Nada más, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular té la
Sra. Estaràs la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern. Amb el caràcter amb què ha fet la seva
intervenció, dient el de sempre, no pareix que puguem sortir
d’aquesta crisi.

Sr. President, he de reconèixer que ens satisfà, al nostre
grup, la seva presència en aquesta cambra, encara que amb
moltíssim de retard i encara que ho ha fet quasi arrossegant, a
petició del Partit Popular fa ara 34 dies. El Partit Popular ho
demanà dia 25 de juny i vostè tot d’una després, dia 26 de juny,
i han passat 34 dies perquè vostè s’acostàs a aquesta cambra a
donar explicacions a tots els ciutadans.

Prest farà ara un any des que aparegueren els primers
símptomes clars de crisi en la nostra economia. Li ho digué en
el debat de l’estat de l’autonomia: “doni pedals a la bicicleta”,
i posteriorment li ho he dit durant tot el període de sessions. El
vaig advertir que les coses no anaven bé i que hi havia
moltíssimes alarmes enceses en la nostra economia, que en cap
cas, ni vostè ni el seu govern, no n’eren els responsables, però
sí de no prendre cap mesura que generàs confiança i certeses,
mentre seien còmodament en el vaixell de l’economia sentint
música de violins, mentre al seu costat començaven a
comparèixer els icebergs. 

Se’n recorda, Sr. President, del que deia el seu conseller
d’Economia, davant aquestes advertències el passat mes de
febrer, fa ara cinc mesos? “El conjunt dels nostres indicadors
mostren dades solvents, tranquilAlitzadores, diria jo”. “En el cas
de les Illes Balears -deia el Sr. Conseller- els indicadors
disponibles assenyalen que no tenim símptoma de crisi
econòmica ni de recessió”, mes de març, fa ara quatre mesos.
Conseller d’Obres Públiques, mes d’abril, fa tres mesos: “No hi
ha cap indicador que assenyali recessió ni molt manco crisi
econòmica, sols un cert alentiment”. Primer resultà, Sr.
President, que estàvem a la Champions League de l’economia;
després, que teníem un alentiment lleu, en paraules dels
consellers d’Obra Pública i Economia; i posteriorment -
significatiu- ja era tan intens que exigeix tractament. Hem
perdut ja dotze mesos. Sincerament, no sé per què vostè i el seu
govern han hagut de complicar tant les coses. 

Tot el món sabia, la gent sabia que hi havia una crisi greu,
que vostè no en tenia la culpa, però sí de les factures agreujants
per no prendre cap mesura correctora ni seriosa, i en canvi en
ocasions ha encès el foc: l’atac indiscriminat als promotors per
part del seu conseller o el no reconeixement de la situació real.

Avui, Sr. President, la realitat és la següent. Permeti’m que
en aquest torn li faci un diagnòstic encertat de la situació
econòmica, la realitat de fons de la nostra economia a les Illes
Balears, ja que vostè no ho ha fet durant aquests onze mesos ni
tampoc quan ha pujat a aquesta tribuna. Miri, Sr. President,
l’economia està creixent molt poc, estam a la cua de la zona
euro, tant a Espanya com a les Illes Balears, i diríem que les
Illes Balears és on més ha crescut la xifra d’aturats: 9.128
desocupats més que fa un any, per tant quasi 10.000 famílies
que tenen un drama. La Conselleria de Treball n’ha anunciat
10.000 més, així que en un any i mig tendrem 20.000 aturats
més que fa un any. També han baixat els treballadors el juny de
l’any 2008 afiliats a la Seguretat Social en un 1% respecte a
l’any 2007. Tenim 3.476 treballadors menys que fa un any.
Això romp, Sr. President, la tendència dels darrers quatre anys
d’increment del nombre de treballadors i, per tant, les polítiques
del seu govern no permeten recolAlocar els aturats que
produeixen.
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Sap vostè, Sr. President, que som la tercera comunitat
autònoma amb més increment d’atur, amb un 33,26%, i la
mitjana espanyola és d’un 21,6%? Per tant no és cert que
resistim millor que altres comunitats autònomes. Hem passat de
ser capdavanters en la generació de feina a ser capdavanters en
la creació d’atur. Què en pot dir vostè, de tot això? Recordi que
vostè mateix fins fa poc, poquet, deia que la nostra perspectiva
era de tranquilAlitat i d’avanç en el sector productiu. Avui ha
reconegut almanco que estam en una crisi econòmica, però hem
perdut un any.

Inflació. És l’impost més antisocial que existeix. Hem
arribat al 4,6% a les Illes Balears, al 5,1 a Espanya, però a tota
Europa estam a un 4%, sense que el Govern d’Espanya, que té
molt a veure en aquest tema, plantegi cap mesura
liberalitzadora. Pensi que les famílies en el darrer any han pagat
400 euros més en alimentació, 100 euros més en gas i
electricitat i 400 euros més en transport i carburant, i un 26%
més a l’illa de Mallorca per la pujada del fems. Pensi que la llet
ha pujat un 28,5%, per posar un exemple gràfic. La inflació, Sr.
President, està literalment descontrolada i els més castigats són
els que tenen manco. 

A les Illes Balears aquesta pujada de preu és molt superior,
molt més gran que a Alemanya i que al Regne Unit, que són els
nostres principals visitants, i per tant perdem competitivitat. Per
cert, el seu conseller d’Economia ara fa tres mesos deia que la
previsió que ell feia de la inflació per a l’any 2008 era d’un 3,6;
només s’ha equivocat d’un punt, Sr. Conseller. 

Les empreses no ho passen millor: amb la pujada dels preus
perdem competitivitat, i en conseqüència ni creixen ni creen
feines, i a vegades ni tan sols no sobreviuen. 

Passem a veure el sector turístic, Sr. President, perquè fins
fa molt poquet ens deia que la crisi només era en la construcció,
i és a tots els sectors econòmics. Sector turístic, Sr. President,
825 aturats més que fa un any, un increment d’un 18% d’atur en
turisme. El mes d’abril, Sr. President, la baixada de turistes va
ser d’un 5,1%; 36.000 turistes menys en el mes de juny, i un
20% menys han facturat les cafeteries i els restaurants. També
ha baixat la despesa turística. Aquí li hem proposat tot un seguit
de mesures, però l’avís una vegada més perquè per desgràcia
hem tengut raó els populars: vendran mal donades en matèria
turística, Sr. President, i necessitat el suport del meu greu i per
això li demanam un gran pacte per al turisme i participar en la
Mesa del turisme per poder sortir d’aquesta crisi, que també
afectarà el turisme.

En el comerç, Sr. President...

(Alguns aplaudiments)

...942 persones aturades més, un increment d’un 22,5%
d’atur en el sector del comerç. Les vendes han caigut un 15% i
les rebaixes del juliol són improductives. Li hem proposat tot un
seguit de mesures per promocionar el comerç i que el client vagi
a les botigues.

En el sector primari, 150 persones que feien feina han perdut
la feina, Sr. President, un 66,7% més que fa un any. L’absència
de mesures enfront de la pujada del preu del petroli, energètics
i la davallada de la demanda en són les causes. Li proposam
també més ajudes a la producció. 

En indústria, Sr. President, 377 persones aturades més, un
increment d’un 26,7% més que fa un any. Pensi que, a més,
l’índex dels preus industrials a les Illes Balears ha pujat un 7,5%
interanual, el que fa que perdem competitivitat. Li propòs que
en un any, ara que hi ha un govern amic, pacti vostè el nou
règim especial de les Illes Balears; l’Estatut d’Autonomia ens
donava set anys, n’ha passat un i mig i no n’han tornat parlar.
En aquest any de crisi seria molt important que tenguéssim
aprovat de manera definitiva el nou règim especial de les Illes
Balears.

(Aplaudiments)

Construcció. El sector travessa la pitjor situació. S’han
produït les dues grans suspensions de pagaments de la història
tant a les Illes Balears com a Espanya. Més de 23 constructores
han presentat concurs de creditors i 4.092 persones hi ha
aturades més que l’any passat, el que suposa un increment d’un
87,6% en relació a l’any passat. Li proposam encomanes de
gestió de carreteres per a la variant de Ferreries, encomana de
gestió de carreteres per al segon cinturó, per als accessos a
Palma, per a la variant de Son Servera. Firmi el conveni de
carreteres d’Eivissa i Formentera; no em puc creure que sigui
tan difícil separar les carreteres d’Eivissa de les de Formentera.
Demani els 1.600 milions d’euros que ens falten de tren, com
vàrem aprovar per unanimitat en aquesta cambra. Aposti pel
tren no contaminant i retiri el gasoil d’SFM; electrifiqui les vies,
no com el tren de Manacor, que no ho varen fer així. Aposti per
un pla d’infraestructures municipals que li han demanat tots els
batles per poder rehabilitar l’economia també en els municipis.

L’euríbor, Sr. President. En dos mesos està en 5,4%, la qual
cosa suposa una factura mensual de 200 euros al mes per una
hipoteca mitjana. Les hipoteques han caigut més d’un 26%. Per
cert, sap què deia el seu conseller d’Economia, de la previsió de
l’euríbor? Deia fa dos mesos: “L’euríbor té una perspectiva a la
baixa per a l’any 2008: la previsió està en un 3,85%”. 

(Algunes rialles)

Es va equivocar només en dos punts.

L’habitatge, Sr. President. Presenta falta de demanada, tant
el nou com l’usat. Per tant no és el moment d’intervenir en el
mercat anunciant més habitatges. He demanat la suspensió
temporal mentre feim iniciatives per treure l’estoc de 5.000
habitatges que hi ha en el mercat; de quina manera?, proposam
subvencions en el tipus d’interès bancari per a determinat
colAlectius i per a habitatges amb determinades condicions.
Quan siguem capaços de treure aquests 5.000 habitatges que
estan -nous o usats- sense vendre és quan podrem posar en
marxa la nova llei d’habitatge. Pensi que falta liquidesa en el
sistema financer; el que no és possible és gastar 20 milions a
Campos per fer 600 habitatges i ara resulta que els de Campos
en volen 100 o 150.
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El consum s’ha frenat. La venda de cotxes també ha caigut
un 17,8% aquest any i un 30% el mes de juny. L’índex de la
confiança de l’economia, usi l’indicador que usi, s’ha desplomat
literalment.

En resum, Sr. President, tenim una crisi molt greu. Ens
afecta a tots, però a nosaltres més que a la resta de comunitats
autònomes. Som una de les comunitats autònomes amb pitjors
xifres d’atur, som més vulnerables, el nostre creixement és
inferior a la mitja europea i estam pitjor preparats perquè vostè
no ha fet res i no serà perquè jo i el meu grup no l’hàgim
advertit. Li ho hem recordat durant tot el període de sessions; no
ens hem preparat perquè vostè no ho va trobar necessari.
Conjuntures desfavorables externes, tot el món les pateix, sols
que uns les preparen, com Sarkozy amb 300 mesures, i altres
no, com el Sr. Antich i el Sr. Zapatero. La previsió i la
planificació són molt importants, Sr. President; avui anam amb
molt de retard. 

Aquest mes l’he vist fotografiar-se amb molts de colAlectius,
deu mesos després, i encara que diu que prendrà mesures lament
no estar d’acord ni amb la seva capacitat per vaticinar, com ja
hem pogut veure, ni en l’eficàcia de les mesures...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, vagi acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Vaig acabant- ...que vostè ens ha anunciat. El seu govern no
n’ha donat ni una, de previsió; manca de crèdit en els seus
pronòstics. Se’n recorda quan vostè i el Sr. Zapatero digueren
que després d’una caiguda lleu dels indicadors vendrien dos
anys d’economia forta i cap a dalt? Com oblidar, Sr. President,
que érem antipatriotes els que parlàvem de crisi econòmica?
Com oblidar allò de la Champions League de l’economia, l’euro
de la propina que els espanyols deixaven quan prenien un cafè
o allò de menjar conill per Nadal?

Aquestes són les seves credencials. No ha encertat. El dubte
és si, tot això, ho ha provocat per desconeixement o per la por
a dir la veritat per no perdre les eleccions generals. És un error,
Sr. President, o és un engany? Jo crec que les dues coses.

Sr. President, s’ha reunit amb tothom menys amb el Partit
Popular, que representa 29 escons en aquesta cambra, un parell
més que vostè, i 47% de representació dels ciutadans.
Sincerament, parla molt de diàleg, però el practica pràcticament
gens amb la meva formació política.

Sr. President, ho perceben tots els sectors econòmics, no
només el de la construcció, i també el sector públic. Quan han
de davallar els ingressos..., quan li han davallat els ingressos
pels tributs propis? Nosaltres calculam que un 30%, estimam un
30% menys en imposts de transmissions, actes jurídics
documentats, successions i donacions; per cert, el seu
pressupost preveia que pujarien un 25%. En definitiva, un fracàs
estrepitós de la seva política pressupostària i de les seves
previsions. Què pensa fer davant...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, està molt passada de temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

...aquesta caiguda d’ingressos? I acab ja, Sra. Presidenta.
Què pensa fer davant la caiguda d’ingressos, també, de l’IVA?
Digui’ns, Sr. President, alguna cosa concreta: en quines dades
econòmiques fomenta les seves propostes; hauria de concretar
avui i ser més precís. L’únic que li aplaudesc de valent és que
vostè baixi els imposts, tal com li ha recomanat, en el paquet de
mesures que hem presentat, el Partit Popular. 

Sr. President, posi les cartes damunt la taula, les de l’anàlisi.
Ja no li serveix donar la culpa de tot a Jaume Matas i al Partit
Popular, perquè donant la culpa al Partit Popular no s’omple la
gelera ni baixen les hipoteques, ni els ciutadans tenen feina ni
arriben a final de mes. No són de rebut imprevisions reals que
retarden les solucions de la crisi econòmica. Aquí té, Sr.
President, l’anàlisi i també un paquet de mesures conjunturals
i estructurals que he presentat en aquest parlament i que jo n’hi
faig entrega. Les hi brindam, les hi entregam, algunes han estat
presentades avui per vostès com la baixada d’imposts; d’altres,
com l’austeritat, no n’hem sentit gaire cosa. Mesures per incidir
en tots els sectors productius, per poder fer un pla de lluita
contra l’atur, perquè no ens ofegui la hipoteca i les famílies
puguin arribar a final de mes. 

Aquí, avui, és necessari que es prenguin mesures
innovadores que no estan en els manuals d’història econòmica
de la Universitat, que tan brillantment imparteix el seu
conseller. Si ens escolta amb l’esforç de tots serem capaços de
superar aquesta crisi perquè el Partit Popular no vol que ni un
minut més els ciutadans de les Illes Balears estiguin castigats,
com estan, per un govern que ha estant mans plegades i sense
prendre cap decisió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula el Sr. Antich per donar
resposta als diferents grups.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Bé, el primer que vull fer és agrair totes les distintes
intervencions i, per tant, les intervencions del Sr. Mayans, de la
Sra. Esperança Marí, del Sr. Melià, del Sr. Barceló, del Sr.
Diéguez i de la Sra. Estaràs.
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L’objectiu de venir aquí era precisament un: el Govern ha de
liderar, i per tant proposar un caramull de mesures que hem
estat parlant amb els distints sectors, i per altra banda el Govern
ha d’escoltar i, per tant, millor lloc per escoltar el que són les
forces polítiques, no hi ha millor lloc que venir al Parlament i
poder sentir i escoltar les distintes propostes que s’han fet.

Jo, quan acaba la meva primera intervenció, he dit molt
clarament que aquestes mesures per a nosaltres eren les mesures
més urgents que s’havien de posar en marxa atesa la situació de
greu dificultat que tenim a distints sectors, però que a la vegada
creàvem una mesa per fer un seguiment perquè enteníem que
efectivament aquesta situació evolucionarà i que per tant en
qualsevol moment hem de poder tenir respostes a les distintes
situacions que es puguin donar. Per tant en aquest sentit hi ha
una voluntat clara d’escoltar, d’escoltar els agents econòmics i
socials, i per tant de fer un seguiment amb ells i de compartir les
distintes iniciatives que hem de dur a terme, i per altra banda un
seguiment clar també d’escoltar el que són les distintes
propostes que s’han fet per part de les distintes formacions
polítiques avui aquí, que puc assegurar que per part del meu
govern s’analitzaran i per tant es veuran per tal de poder
millorar la resposta que el Govern en aquests moments proposa.
Per tant el primer que vull manifestar és el sentit totalment
positiu de poder implicar tothom en aquesta tasca.

De totes formes, Sra. Estaràs, sense ànim de discutir molt...,
el necessari..., quan jo la sentia, quan jo la sentia, a vostè, i em
deia que la situació era de tanta dificultat, i tants de problemes
i tal, jo em demanava quina economia ens deixaren vostès, que
amb un parell de mesos ja estam en una situació de dificultat tan
grossa?, perquè nosaltres no tenim temps d’haver espenyat
tantes coses, Sra. Estaràs, com vostè vol manifestar en aquests
moments. Què ens deixaren? Clar, aquí hi ha la situació, jo crec
que aquí hi ha el gran debat, aquest és el gran debat. El gran
debat efectivament és un debat, en part, de conjuntura, perquè
aquesta conjuntura que ara patim ens crearà tota una sèrie de
dificultats. 

Però, senyores i senyors diputats, estam davant un canvi de
cicle, estam davant un canvi de cicle, i s’està demostrant -cosa
que alguns dels que han intervengut aquí han assenyalat- que
des de feia molt de temps hi havia tota una sèrie de forces
polítiques que estaven dient que d’aquesta manera no podíem
continuar, i alguns han estat encaparrats a persistir en un sistema
de creixement que s’anava menjant precisament aquelles
oportunitats que té la nostra terra de crear més riquesa, un
sistema basat, estudiat i organitzat de creixement residencial. I
això no ha sortit improvisat; això hi ha hagut uns governs del
Partit Popular que han apostat clarament per aquest creixement
residencial. Això és una idea programàtica d’una determinada
formació política. I està acabat, està acabat, perquè està ben clar
que aqueixa forma de créixer va en contra de la nostra principal
activitat, que és el turisme, i en contra del turisme hoteler, que
és el que dóna llocs de feina i que és el que dóna economia a
aquesta comunitat autònoma.

Per tant em perdonaran, em perdonaran, però aquest tema
per a mi és fonamental.

I he sentit alguna veu que diu: “A vostès, els varen castigar”.
Jo ho he reconegut, cosa que crec que haurien de fer vostès amb
les polítiques que han duit a terme, perquè no podrem arreglar
aquest país si no som capaces, les distintes forces polítiques, de
reconèixer quan ens hem equivocat. Jo ho he sabut reconèixer,
no he tengut cap problema ni un per dir-ho, que en un cert
moment em vaig equivocar, i per això he canviat de polítiques.
Esper que vostès, que són el partit alternativa, també sàpiguen
dir que s’han equivocat, perquè és que ara ja ho diu tothom; en
aquests moments, a les distintes trobades que ho he pogut tenir
amb els distints agents socials i econòmics, tothom té molt clar
que aquesta situació no pot persistir. 

Per tant està molt bé que vostè surti aquí i digui que no hem
fet no sé quantes mesures, i que perquè no hem fet no sé quines
mesures, o perquè no hem dit que això era crisi en lloc
d’alentiment o perquè no sé què, vostè surti aquí i digui que
nosaltres tenim tota la culpa. No, no, no, escolti, és que la
situació és un poquet més profunda. I efectivament és un poquet
més profunda en el sentit que efectivament estam davant un
moment de concertar un nou projecte Illes Balears, i per tant
concertar una altra manera de créixer en aquesta comunitat
autònoma.

I en aquest sentit jo vull dir una cosa: aquest govern, dia 4
de novembre de l’any passat va acordar ja amb sindicats i
empresaris iniciar les converses pel Pacte per la competitivitat,
quatre mesos després de les eleccions. No hem perdut molt de
temps; quatre mesos després de les eleccions ja teníem un acord
amb els sindicats i empresaris d’aquesta comunitat autònoma,
amb els treballadors i les treballadores i amb els empresaris
d’aquesta comunitat autònoma per tal de feina junts per millorar
el model. Històric. Per primera vegada qualcú s’asseu no per
discutir alguns acords laborals, o alguns acords en matèria de
seguretat a les empreses, o alguns acords més referents al món
estricte del treball, sinó que ens asseiem per dissenyar un
projecte per a les Illes Balears, un projecte de creixement, i per
tant estam parlant d’habitatge, estam parlant de mobilitat, estam
parlant d’I+D+I, estam parlant d’un caramull de matèries que
són les que conformen el projecte que hem d’empènyer en
aquesta comunitat autònoma.

Per tant en el mes de novembre ja firmàvem aquest acord i
no ens hem aturat. Duim cinc o sis acords importants. Duim un
acord en matèria d’habitatge, duim un acord en matèria de
mobilitat, tenim un acord en matèria d’I+D+I, tenim un acord
en capital humà i ocupació, tenim un acord en formació; està
pendent un acord, que està acordat i no està firmat encara, però
que el firmarem molt aviat, en benestar social. Per tant estam
concertant les polítiques.

I en sap greu, em sap greu, Sra. Estaràs, que vostè surti aquí
dalt i digui “vostè s’ha fet fotos”, perquè, fotos, en aquesta
comunitat jo n’he vistes moltes, de fotos; n’hi havia qualcun que
es moria per les fotos. Jo el que he fet ha estat fer reunions amb
empresaris i treballadors i acordant coses, firmant papers, que
és una cosa molt diferent, Sra. Estaràs, que fer-se fotos, perquè
jo record pocs papers firmats per vostès. Fotos, en record
moltes. Per tant estam parlant d’una altra qüestió. 



1622 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 29 de juliol del 2008 

 

I efectivament, en aquests moments estam dissenyant una
sèrie de mesures que han de ser mesures urgents, però mesures,
mesures, que són per a després de la temporada turística i per
tant que volen ser mesures per atendre situacions de molta de
dificultat. Per cert, mesures també parlades i tractades amb tots
i cada un dels agents socials i econòmics d’aquesta comunitat
autònoma, que crec que és com s’han de fer les coses.

Dins aquesta situació el que vull dir és que coincideixen les
dues línies, perquè per una banda estam treballant amb un pacte
per la competitivitat, i per tant estam treballant amb mesures a
curt, a mig i a llarg termini i per tant també a curt termini, i per
tant hi ha haurà mesures del Pacte per la competitivitat que ja
començarem a plasmar; jo deia en el meu primer discurs que
abans de final d’any hem de tenir aprovat el Pacte per
l’ocupació o l’acord del Pla d’ocupació 2008-2011, per tant això
ja serà importantíssim per aquesta situació de dificultat que ens
ve.

Per altra banda dir que efectivament hi ha d’haver unes
mesures urgents, i han de ser unes mesures urgents pensant
precisament en les persones. Jo vull dir que al llarg de tot l’any,
a una..., la primera reunió que vaig fer amb tots els consellers va
ser el gener d’enguany, i ja vaig demanar a tots els consellers
que, atesa la situació de dificultat que venia, que avançassin al
màxim totes les inversions. Fa temps que vàrem anunciar 30
milions d’euros de préstecs ICO-CAIB per als emprenedors i
per a les petites i mitjanes empreses. Fa temps que dins la
situació de dificultat hem posat en marxa, en matèria
d’habitatge, un caramull d’accions: a pesar de no tenir la Llei de
barris aprovada hem destinat ja 10 milions d’euros enguany per
rehabilitar barris i zones dels distints pobles, fer rehabilitacions
integrals; hem dret un decret d’ajudes per a la rehabilitació
privada, per al lloguer i per a la compra d’habitatges, un decret
ben important que complementa les accions que s’estan duent
pel Pla d’habitatge estatal; hem (...) 24 milions d’euros, 25
milions d’euros per comprar sòl i edificis, encara avui sortia al
diari una de les darreres o algunes de les darreres adquisicions,
118 habitatges. I hem continuat fent feina amb total coordinació
amb l’Administració de l’Estat en matèria d’habitatge.

Avui, atesa la situació i perquè ens assegut amb els
promotors i constructors... Per cert, Sra. Estaràs, pot ser que es
doni alguna situació de dificultat amb els promotors, per si
troben que hi ha hagut una determinada manifestació o no hi ha
hagut una determinada manifestació. El que li puc assegurar és
que els promotors i constructors han donat l’acord total a la Llei
d’habitatge que vostè ja es vol carregar, aqueixa llei per obtenir
sòl, aqueixa llei que només té tres mesos i vostè ja la vol llevar
d’enmig. I llavors em diu que parl poc amb vostè. És que, Sra.
Estaràs, jo he parlat dues vegades amb vostès i hi parlaré més,
hi parlaré més, però he parlat dues vegades amb vostè: una, per
pactar aqueixa llei d’habitatge que només té tres mesos i vostè
ja la vol llevar d’enmig i, l’altra, per arribar a un gran acord en
matèria de protecció de territori. I efectivament, hi va haver una
llei de mesures urgents que va tenir un alt suport del Partit
Popular, però després hi va haver determinades accions a altres
institucions que en varen tenir molt poc.

Per tant, el que vull dir en relació amb aquestes mesures que
explicava és que des de fa temps el Govern està prenent tot un
seguit de mesures. I vàrem dir fa un cert temps que faríem unes
mesures urgents, mesures urgents que bàsicament pensen en les
persones. En primer lloc el que feim és mantenir la inversió,
efectivament, perquè la Comunitat Valenciana ja ha sortit dient
que els baixaran un 25% la inversió, excepte en temes socials,
totes les altres inversions, el president Camps ha dit que
baixaran un 25%, i la Comunitat Valenciana està en una situació
molt pareguda a la nostra quant a endeutament, ha tengut un
recorregut molt semblant. I en canvi nosaltres, a pesar de tenir
damunt l’esquena un endeutament brutal, creat durant la darrera
legislatura, el 60% de l’endeutament que s’ha fet durant tots els
anys des que existeix la comunitat autònoma d’aquestes illes, a
pesar d’això, nosaltres mantenim l’endeutament. Per tant, des
del meu punt de vista és important.

Crec que hi ha mesures dirigides a les persones quan pensam
precisament en aquestes quasi 10.000 persones que no tendran
suport d’atur i, per tant, necessiten una especial resposta per part
de les institucions i de la comunitat autònoma. Una resposta que
en part la donarà l’Estat i que nosaltres la complementarem i
farem que pugui arribar a 4.000 persones. Crec que és pensar en
la gent que hi hagi tot un seguit d’iniciatives que facin possible
que a través dels ajuntaments es pugui contractar gent de l’atur,
mentre els donam qualificació i mentre els podem donar la
possibilitat de millorar els llocs d’ocupació. Crec que és
important que des de la comunitat autònoma facem una aposta
clara i contundent per millorar el SOIB, en totes els seus
vessants, perquè efectivament tenim davant nostre una situació
de dificultat, igual que les ajudes que hi pugui haver a les
empreses perquè hi pugui haver més llocs fixos. 

Per altra banda, pensant en les persones pensam en les
mesures socials i pensam en la gent que pot quedar fora
habitatge, en la gent que necessiti menjadors socials, en la
millora de la renda mínima per tal que totes aquestes persones
tenguin una certa cobertura. Per tant, en primer lloc pensam en
els que tenen més problemes, aquesta és l’obligació d’aquest
govern. Però també pensam a la vegada en empreses que tenen
situacions de dificultats. Parlam que hem fet operacions
financeres per valor de 284 milions d’euros i 70 van a deute del
metro, 70 milions que agafen moltes empreses mallorquines que
tenen molts de treballadors i si nosaltres no resolem aquesta
situació tendran moltes dificultats i, per tant, feim front a
aquesta situació mitjançant noves inversions que sense cap
dubte han de crear reactivació econòmica i a la vegada creen
projecte social.

Vostè em parlava d’habitatge i del seu excedent. Crec que en
aquests moments el Govern treballa de forma molt contundent
amb la idea de precisament intentar donar respostes a aquest
excedent, però hem de veure com, no fos cosa que els guanys
siguin privats i les pèrdues les socialitzem. Ens hauríem
d’aclarir, això és una economia de mercat, vostès són els grans
defensors d’aquesta economia de mercat, per tant, hem de fer
feina dins aquesta economia de mercat. El que pot fer aquest
govern és crear una societat mixta amb les caixes i entitats
bancàries per tal d’intentar treballar en matèria d’excedent. El
que podem fer és el que ja feim, comprar edificis a preu de
protecció oficial per poder-los oferir a preu de protecció oficial.
Però per això hi ha d’haver una baixada d’aquests preus, en cas
contrari nosaltres no ho podem fer. El que no pot fer aquest
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govern és pagar interessos perquè en aquest moment gent que
no arriba als preus que hi ha ara s’hagi d’enfrontar a aquests
preus i que es puguin mantenir aquests preus que tots entenem
que estaven molt engreixats des de fa molt de temps. Jo crec que
això tothom ho comença a tenir clar, manco vostès. Crec que
tothom ja ho té molt clar.

Per tant, estam davant una situació que aquest govern,
efectivament, pot treballar en matèria d’excedent, sempre que
això signifiqui que aquest excedent, d’acord amb el que preveu
la Llei d’habitatge protegit, es requalifiqui de protecció oficial
i, per tant, per part dels promotors i constructors s’ofereixi al
preu d’habitatge de protecció oficial. En aquest cas el Govern
ho pot fer i el Govern pot mesurar que s’hagi de construir de
nou amb les actuacions que haguem de fer a través d’aconseguir
edificis i habitatges d’aquest excedent. Per tant, al final al
Govern l’únic que li interessa, això és ben clar, és donar una
determinada resposta, tal i com es va comprometre a fer, a un
caramull de problemes, apartant un caramull de gent que no pot
accedir a un habitatge públic. Al Govern tant li és donar-ho a
través d’un habitatge nou, com a través de l’excedent que hi ha
ara en aquests moments, si aquest excedent passa a tenir preu
d’habitatge protegit. Per tant, aquestes són les regles del joc i
aquestes són les regles amb les quals pot jugar aquest govern.
Per tant, parlam de tot un seguit de mesures que jo crec que van
precisament dirigides a intentar solucionar totes i cada una
d’aquestes temàtiques.

Vostè, Sra. Estaràs, m’ha dit que jo arrib tard a aquesta
compareixença, que m’he torbat 40 dies. Vostès fa 25 anys que
no venien a aquests tipus de compareixences, no n’han fet cap
mai de compareixença, Sra. Estaràs, no han comparegut mai per
donar explicacions d’aquest tipus. Jo m’he torbat 45 dies, però
vostès 25 anys...

(Aplaudiments)

Duim 25 anys que vostès no compareixen a donar cap tipus
d’explicació...

(Remor de veus)

Per tant, estam... sí, l’any 93 també hi va haver una crisi i
era ben forta, si jo li contàs! Però, efectivament, miri, des del
meu punt de vista el Govern ha fet el que havia de fer, s’ha
assegut amb qui s’havia d’asseure, ha intentat escoltar tothom
i ha intentat venir a aquest ple amb unes propostes que ha pogut
parlar amb els distints agents socials i econòmics. Sra. Estaràs,
jo estic totalment disposat a asseure'm amb vostè i a analitzar
les seves propostes i poder analitzar les nostres, però creia que
era important que vostè pogués venir aquí amb les seves
propostes i les pogués explicar.

(Remor de veus)

És veritat que vostè m’havia demanat una reunió, com a
partit, per presentar-me la nova executiva. Clar, jo fins que no
he tengut el meu congrés..., m’agradaria el dia que vengui
presentar-li la meva i ara crec que ja estam en un bon moment
en aquest sentit. Ha estat un mes molt dur, molt gran, de molta
feina, tots hem tengut els nostres congressos i una vegada
acabats els congressos crec que és el moment de poder fer
aquestes reunions.

Una altra de les qüestions importants que s’han posat
damunt la taula és el tema del finançament. A la Sra. Estaràs
l'he sentida parlar del REB, dels convenis, però no l'he sentida
parlar de finançament, no l'he sentida parlar del sistema de
finançament, i això em preocupa. Em preocupa molt que el
Partit Popular de les Illes Balears parli de REB, parli dels
distints convenis i no parli del sistema de finançament. He de
dir que ja venia aquí molt preocupat, no és que m’hagi
preocupat aquí, venia molt preocupat perquè l’altre dia la Sra.
Mato, vicesecretària d’organització del Partit Popular, va anar
a Menorca i va dir que trobava que en temps de crisi no s’havia
de modificar el sistema de finançament. Estam ben arreglats si
el Partit Popular de Madrid, efectivament creu que el sistema de
finançament d’aquesta comunitat autònoma no s’ha de
modificar, perquè és un punt fonamental. Per això jo deia, quan
escoltava el Sr. Melià, a qui li he de reconèixer que
efectivament hi ha hagut un maltractament des de Madrid i des
de fa molt de temps i que tenim una situació molt dificultosa en
aquest sentit; però el que no puc acceptar és que tots siguem
iguals. I no ho puc acceptar perquè des d’aquest govern
socialista que hi ha ara s’han publicat les balances fiscals, cosa
que no havia passat mai, i s’han publicat per aquest govern
socialista. Aquest govern socialista és el que en aquests
moments, a través del seu president i a través del ministre
d’Economia, està dient que, efectivament, les Illes Balears són
la comunitat autònoma més perjudicada i, per tant, la que
necessita més solucions.

També li vull dir al Sr. Melià que no ens conformam amb
això, volem veure exactament quins són els doblers que
concretament es posen i, per tant, quins són els doblers que hi
ha...

(Remor de veus)

Veig que el Partit Popular continua molt nerviós.

Li vull dir una altra cosa. Efectivament, vostè, Sra. Estaràs,
em diu que aquest conveni de tren és quatre vegades més dolent
que el que realment havia d’haver estat. Jo només li puc dir una
cosa, Sra. Estaràs, és 443 milions de vegades millor que cap
dels que vostès feren. La seva aportació en matèria de tren va
ser zero, zero, mai no hi ha hagut un conveni de tren firmat amb
aquesta comunitat autònoma, a pesar que jo he estat president
altres vegades i ho demanava a Madrid, governaven vostès i no
tenia ni l’oportunitat de poder-me asseure a parlar-ne. Avui, el
primer any, aquest govern, entre els conveni que s’han firmat
amb els consells insulars i el conveni de tren, més el conveni de
torrents, més de 1.000 milions d’euros en convenis. Ja em
traurà, Sra. Estaràs, un altre any en tota la democràcia en què
aquesta comunitat autònoma, en un sol any, hagi firmat 1.000
milions en matèria de conveni i encara no ha acabat l’actual
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any. La nostra idea és poder firmar el conveni per la qualitat de
l’aigua i poder firmar els convenis en matèria de serveis socials,
així com també poder firmar el conveni...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, per favor! Deixi acabar el president.

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

... estam parlant d’unes aportacions importants.

Repetesc, no ens conformam. I no ens conformam perquè
creim que aquesta legislatura és una legislatura on hem de fer un
esforç molt important per capgirar tota aquesta situació, encara
tenim un conveni pendent en matèria de tramvia que encara hem
de negociar. Per tant, no ens podem conformar, haurem de
continuar lluitant perquè efectivament, des de Madrid se’ns
tracti així com aquesta comunitat autònoma es mereix. Però així
com no ens conformam, vull deixar ben dit que les passes que
s’han fet durant aquest primer any, des del Govern i des de la
Presidència del Govern les consideram molt importants i molt
valuoses.

Per altra banda, sobre el sistema de finançament vull dir que,
efectivament, haurem de fer pinya. Per tant, això va pel Sr.
Melià, el Sr. Barceló i les altres persones que han intervingut, és
el moment que de qualque manera se saldi el greu greuge que hi
ha amb les Illes Balears i, per tant, que puguem tenir un
finançament adequat per donar els serveis que pertoquen als
nostres ciutadans i ciutadanes. Jo ho he dit a la primera
intervenció, volem continuar sent solidaris, però no amb aquells
doblers que han de cobrir les necessitats bàsiques dels nostres
ciutadans i ciutadanes.

Per tant, sobre aquest tema de finançament, Sra. Estaràs, jo
li demanaria que faci pinya amb nosaltres per tal que des del
Partit Popular de Madrid, hi hagi o no hi hagi crisis, s’aposti
clarament per modificar el sistema de finançament, perquè les
Illes Balears no poden aguantar molt de temps més amb l’actual
sistema. I vostè això ho sap clarament i no sé com a la Sra.
Mato, vostè que la va acompanyar a Menorca, no li va dir que
aquestes coses no es diuen i no es diuen perquè van en contra de
tot un poble que ha estat molt perjudicat per l’actual sistema de
finançament.

Per altra banda, he de dir que en relació amb el canvi de
model, apostam efectivament per una economia més basada en
el coneixement, una economia amb menys costos
mediambientals, paisatgístics i territorials, una economia que ha
de tenir com a motors l’educació, les noves tecnologies, la
innovació, la recerca. Per tant, una economia més moderna. He
de dir que amb tot això hi participen els distints agents socials
i econòmics.

Jo no em vull estendre massa més, només vull dir-li al
representant de Formentera que sé que hi ha hagut alguns
retards en la infraestructura que s’havia de fer allà. Però també
vull dir que al centre de dia de Formentera s’ha hagut de
redefinir tot el projecte arquitectònic. He de dir que el centre de
dia, d’acord amb el projecte que hi havia redactat no estava
adaptat a la normativa vigent. He de dir que s’han hagut d’afegir
crec que són 5 milions d’euros perquè ja havia sortit a
contractació i no s’hi havia presentat absolutament ningú. Per
tant, hi ha hagut un seguit de dificultats perquè des del meu punt
de vista la feina anterior estava molt mal feta.

I per acabar he de dir a la Sra. Estaràs que crec que tothom,
els agents socials, els agents econòmics, tothom, agrairia que
mitjançant la millora del model i en donar resposta a aquesta
situació econòmica de crisi, tothom agrairia que hi hagués un
esforç de totes les forces polítiques. Sra. Estaràs, jo el vull fer.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de rèplica i en nom del
Grup Mixt té la paraula el Sr. Mayans. El Grup Mixt ha
demanat tenir doble torn, donat que el temps de 5 minuts no es
pot dividir, els demanaria que respectessin escrupolosament el
temps.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Sr. President, vostè ha pogut escoltar
avui a tots els grups que aquí han intervingut, han donat tots la
seva visió i també han donat solucions. Jo crec que algunes n’hi
deu haver de bones, a part de les seves, jo crec que haurà de
concretar un poc les solucions, haurà de fer un resum, haurà de
fer una síntesi d’allò que s’ha dit aquí i agafar-ne alguna dels
grups que no donen suport al Govern, supòs que alguna
d’aquestes deu ser bona, no crec que només siguin bones les
seves.

Hi ha inconvenients i avantatges d’haver fet aquest ple avui,
els avantatges, que són els menors, és que vostè té més visió de
conjunt, té més perspectiva perquè hi ha hagut ja molts de
debats sobre aquest tema a nivell nacional i a altres comunitats.
Per tant, pot agafar solucions d’altres bandes. Inconvenients
molts, no poden ser mesures preventives, han de ser mesures
curatives, i si les mesures curatives, com és evident, no
funcionen, el malalt estarà molt més greu. Jo li oferesc una altra
vegada la meva predisposició, la meva ajuda per aplicar, en la
mesura que sigui possible, les mesures que vostè estimi
oportunes. No s’enganyi, encara que el discurs hagi estat un poc
crític, li desitjo encert, el seu encert serà el principi d’una
millora de tots.
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S’han proposat moltes millores, s’han proposat molts de
temes en tots els àmbits, és qüestió de provar-les, és qüestió
d’aplicar-les, algunes serviran i algunes no, encara que les hagin
proposat vostès. El que és evident és que així no podem
continuar. Si em convida a parlar amb vostè, cosa per la qual
també don l’enhorabona a la meva companya del Grup Mixt, ha
estat afortunada i ha pogut parlar amb vostè, si em convida a
parlar amb vostè, no li podré presentar la meva executiva, però
sí que li podré donar una visió important i més local de la
situació de les illes menors...

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que haurà de centrar les solucions a sectors
estratègics, tenint en compte que hi ha un tresor a Balears: el
medi ambient i l’entorn natural. No pot oblidar el transport, si
no hi ha transport no hi ha turisme i si no hi ha turisme no hi ha
motor econòmic. Per tant, centri’s en les àrees més importants.
Vostè ha acusat una mica el sector de la construcció de ser un
poc el causant, entre d’altres, d’aquesta crisi que patim, però
després ha dit que l’obra pública ha de ser en part també una
salvació per a aquesta comunitat. Jo li dic que les
infraestructures que es varen fer aquests darrers quatre anys eren
totes necessàries, en cas contrari me’n digui una que no sigui
necessària, en la visió, en el model podem discrepar, però les
infraestructures són totes necessàries. Per cert, en el centre de
dia s’ha hagut d’augmentar el pressupost perquè es va deixar
dins un calaix durant dos anys. Per tant, miri’s bé el projecte
perquè l’altre dia li vàrem preguntar al responsable del Consell
de Formentera quina diferència hi havia entre un projecte i
l’altre i no ho va saber dir. Per tant, és important veure la
diferència i estic disposat, quan em convidi, a comentar-ho amb
vostè. El pressupost d’aquest projecte es va augmentar perquè
va estar dos anys dins un calaix i no li diré de qui, vostè ja ho
sap.

Per tant, resumint li diria que fossin pràctics, molta gent aquí
ens està escoltant, nosaltres ja hi estam acostumats, però molta
gent fora d’aquesta sala li agradaria saber, el setembre, l’octubre
o d’aquí un mes en què notarà la gent tot aquest discurs que hem
fet tots, en què el notarà la gent? En quins sectors ja es podrà
notar el canvi de model, ha dit moltes vegades pacte, ha dit
moltes vegades pla, ha dit moltes vegades que estan treballant,
però no ha dit cap vegada crisi, ho ha dit el Sr. Portaveu del
Partit Socialista. Per tant, digui’m el setembre o l'octubre,
perquè puguem fer una auditoria de la situació, en què notarà la
gent el que vostè ha explicat aquí i les aportacions que esper que
reculli, tant meves com també del grup que li ha proposat
diverses mesures. Jo crec que és important saber, el setembre,
que vostè mateix ha reconegut hi haurà 10.000 aturats més,
aquesta i altra gent en què notarà el que hem estat parlant aquí
durant dues hores?

Quant a convenis, jo quan era vicepresident del Consell
d’Eivissa i Formentera..., no m’ha d’explicar molt bé quan es
firma o quan no es firma, quan hi ha voluntat per firmar-les es
firmen i si no hi ha voluntat per firmar-les no es firmen, per
molt que vulgui el Consell d’Eivissa i Formentera antic.

Per acabar, Sr. President, no ens hem d’enganyar, la
temporada turística no té un efecte balsàmic, no té un efecte que
curi el mal, té un efecte anestèsic i quan acabi la temporada
turística, l’anestèsia que ara estam prenent, el mal serà més gros.
Per tant, facem via i no ens equivoquem.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, Molt Hble. Sr. President, senyores
i senyors diputats. Crec que hem tengut un debat fins ara
interessant, fins i tot en alguns moments molt interessant i que,
com a mínim, ajuda a meditar conjuntament sobre com sortir de
la crisi en què ens veiem immersos. Lògicament des de
l’oposició també s’ha aprofitat per ficar cullerada en algunes
qüestions que són bastant discutibles. Al cap i a la fi, emperò,
l’oposició fa la seva feina i el Govern ha de fer la que li pertoca.
No crec però que la idea de crear alarmisme social i política de
retrets, senyores i senyors diputats del PP, sigui la més adient.
També em preocupa el fet que el PP s’hagi oblidat de parlar
d’una qüestió tan fonamental com és el finançament d’aquestes
illes. 

Crec que en conjunt existeix una voluntat positiva per part
del Govern per fer front a la crisi i que s’ha demostrat un sentit
de la responsabilitat que és tot digna d’elogi. El Govern de les
Illes Balears se sent responsable de fer front a la crisi, de
tranquilAlitzar la ciutadania i de donar una resposta adequada a
les noves necessitats que tenim plantejades. D’això crec que
després de sentir la intervenció del president i la seva rèplica no
hi ha cap dubte. Ara bé, les bones intencions han d’anar
acompanyades -i som conscient que em repetesc- de pressupost
suficient, de les dotacions econòmiques necessàries per poder-
les dur a terme. S’ha d’implementar la investigació, s’ha de
relacionar investigació amb empresa, s’ha de millorar la
formació professional. S’ha de fer un esforç important dins
l’àmbit de l’educació per poder fer front a aquesta crisi i a
futures crisis que tendran lloc, sense cap dubte. 

Però tot això no es pot fer sense diners, tot això no es pot fer
si el nostre finançament continua sent un finançament
escarransit. No crec, Sr. President, que ens haguem de
conformar si deixam de ser la cua de les comunitats autònomes.
Hauríem de procurar equiparar-nos a la mitjana de les
comunitats autònomes i també a allò que és més habitual entre
illes, el nostre finançament s’hauria de semblar més al de
Sardenya, Sicília, Creta, o les Feroe, Illes Canàries. La
convicció insular és fonamental a l’hora de determinar les
característiques del finançament.
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Per tant, Sr. President, senyores i senyors diputats,
necessitam finançament per poder articular mesures, i de les que
ha proposat faig incidència en dues. L’educació és fonamental,
hem de treballar intensament perquè el nostre sistema educatiu
millori tant com sigui possible, es tracta d’una necessitat no
només de formació, sinó perquè s’ha convertit en una necessitat
d’ordre econòmic. Hem de donar també suport a les petites i
mitjanes empreses perquè constitueixen la clau del nostre teixit,
no només comercial sinó també social. L’articulació de la nostra
societat, de les persones de les Illes Balears i en això ens
assemblem tots: mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers, parteix de la manera com ens organitzam
socialment, i aquesta manera de ser s’ha articulat en bona part
al voltant del petit i mitjà comerç. Li hem de donar suport per
poder capejar aquesta crisi i per poder enfortir els lligams de la
nostra societat, la cohesió social de les Illes Balears.

Tampoc -i acab-, Sr. President, no s’entendria que d’aquesta
crisi en sortissin enfortides unes illes més que unes altres i que
això es dugués a terme per mor d’un finançament diferent entre
les diferents administracions. 

Per tant, senyores i senyors, farà falta molt d’esforç, però
amb treball, confiança, idees i sobretot finançament, ho podrem
aconseguir i, com ha dit president, podrem canviar aquesta
situació adversa. Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
President, primera qüestió, en la qüestió del finançament, vostè
diu que no tots som iguals. Certament vostès, almanco a nivell
retòric, reconeixen la injustícia del tractament que han infringit
a les Illes Balears i certament també vostès han publicat les
balances fiscals, aquí deixi’m ser escèptic sobre la seva
voluntarietat, pens que és més deguda aquesta publicació a la
falta d’una majoria absoluta del Govern Zapatero que, diguem,
a un desig programàtic de fer públic aquestes balances fiscals.
Però bé, és igual, certament tenim les balances fiscals
publicades i per tant tenim unes dades que clarifiquen i posen de
manifest el greuge que pateixen les Illes Balears.

Ni vostè ni el nostre grup parlamentari ens conformam i
evidentment aquests reconeixements retòrics o aquests
reconeixement oficials no ens serviran per tenir la capacitat
inversora que hem de menester per afrontar aquesta situació
delicada que vivim econòmicament. Per tant, l’animam a
mantenir-se ferm en aquesta negociació, a quantificar quin
nivell de PIB podem cedir en concepte de solidaritat i quin és un
límit, diguem, inassumible per part del Govern de les Illes
Balears i dels ciutadans de les Illes Balears d’aquesta quota i
esforç fiscal, que no podem cedir, ja que això afecta directament
la nostra competitivitat i els serveis públics que reben els
nostres ciutadans.

Volem insistir molt en aquesta qüestió del finançament i en
el model de finançament perquè, efectivament, els convenis
estan molt bé però en aquesta comunitat autònoma també tenim
experiència de convenis firmats que al final els doblers no hi
són i, per tant, diguem, la via dels convenis i la via del règim
econòmic, ja no diguem el poc funcionament que realment ha
tengut, no ens serveixen per arreglar els problemes reals que
tenim. És en el model de finançament on hem d’insistir i on
certament compartim aquesta preocupació per les
manifestacions que, des del Partit Popular, un partit evidentment
important tant a nivell estatal com a les Illes Balears, es fan
sobre aquest tema.

Bé, en segon terme, vostè no m’ha parlat de la qüestió que
li he plantejat dels aeroports i dels ports; consideram que les
tarifes i les taxes aeroportuàries i portuàries són un element que,
amb la deguda flexibilitat i amb la utilització intelAligent a la
qual em referia a la primera intervenció, podem tenir una
economia turística més competitiva. Per tant, hem d’incidir i
hem de reclamar amb molta insistència aquesta transferència i
aquesta capacitat del Govern de les Illes Balears d’intervenir en
els aeroports i en els ports.

I finalment, en qüestió del sector turístic stricto sensu vostè
n’ha parlat massa poc, al nostre mode de veure. Sobre promoció
turística, li hem reclamat un increment dels pressuposts de cara
al 2009, no ha dit res; consideram que, evidentment, en aquesta
situació que tenim de moltes més destinacions competitives és
absolutament necessari incrementar els pressuposts en promoció
turística; com ho és invertir en infraestructures a les zones
turístiques perquè l’entorn dels establiments hotelers, que sí
s’han modernitzat, tenguin unes condicions de qualitat mínimes;
com ho és, i també he insistit en aquesta qüestió, el tema de la
diversificació, la creació d’altres productes alternatius al sol i
platja, evidentment el sol i platja és fonamental i hem de fer
feina perquè es mantengui, però lògicament hem de crear altres
ofertes i això requereix inversió, requereix imaginació,
requereix superar traves burocràtiques i requereix superar
determinades cultures del no, a la qual em referia.

Ens agradaria una aportació clara i una aposta clara del seu
govern i de vostè, Sr. President, sobre aquestes qüestions.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament estam davant una
situació difícil, però des del nostre grup volem dir que el país
aguantarà, el país se’n sortirà, tenim, evidentment, -el país, sí,
el país se’n sortirà i aguantarà. Com hem dit sempre, tenint en
compte que hem d’aplicar polítiques dirigides a les persones,
polítiques dirigides als sectors productius, així per exemple,
hem parlat de construcció; jo tornaria a insistir: infraestructures
que ajudin a la desestacionalització, a la reactivació dels sectors
econòmics productius, algunes ja en marxa com el Palau de
Congressos o l’avantprojecte com el recinte firal o la
reconversió de zones turístiques com la de la Platja de Palma.
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En canvi, infraestructures que ampliïn desmesuradament les
portes d’entrada a les illes, com ports i aeroports, només
incidiran en el model insostenible anterior; s’han de dur a terme
les reformes, els condicionaments necessaris d’aquestes
infraestructures però amb mesura, sempre dimensionats a un
model equilibrat i sostenible.

Igualment en habitatge, volem que es doni prioritat per
donar sortida als habitatges ja fets i no tant als habitatges,
donada la situació de crisi immobiliària com l’actual; això sí,
aquests habitatges nous, sobretot, des del nostre punt de vista,
del nostre grup, ha de ser per crear bancs d’habitatges públics de
lloguer, aquesta és una solució de futur que ens permetrà actuar
ara i en els pròxims anys. Molts de països europeus ja actuen
amb aquest sistema, ja funciona i en una situació com l’actual,
en què els bancs no atorgaran crèdits hipotecaris, el lloguer és
una bona alternativa, perquè en la situació actual els pisos nous
que facem, si no és per la via del lloguer, no trobaran fàcilment
compradors.

I sobretot un tema molt clau, els doblers per dur a terme
totes aquestes polítiques, el finançament. Li vull recordar, Sr.
President, que no pot tornar de Madrid amb un mal sistema de
finançament, no ens hem de conformar amb acostar-nos a la
mitjana; són tants d’anys d’espoli fiscal que, per donar resposta
a les necessitats de serveis públics, hem d’exigir -i ho diuen els
experts- entre 400 i 700 euros més per habitant del que rebem
ara; si ens limitam a demanar equiparar-nos a la mitjana, crec
que tornarem com sempre. I en aquest sentit, he de dir que
l’actitud que veig del PSOE, i jo diria que també del PP a les
Illes Balears, és la mateixa en aquest sentit, la mateixa que tots
els grups de l’arc parlamentari, crec que tots estam fent pinya en
això i podem fer pinya.

A vostè, Sr. President, el veim especialment predisposat,
però vull recordar que no veim la mateixa predisposició a nivell
estatal per part del PSOE, no diguem del PP, la seva secretària
d’organització fa uns dies a Menorca deia que el sistema actual
era bo per a les Illes Balears, això evidentment desqualifica
totalment aquesta qüestió; però creim que hi ha determinades
qüestions a nivell del PSOE estatal que ens fan dubtar sobre
aquesta voluntat d’arreglar, d’una vegada per totes, aquest
sistema.

Vostè ha fet referència a les inversions que s’han fet aquest
any, però jo voldria recordar que si miram tant les inversions
estatals com els convenis que s’han signat, com el finançament
cap enrera, i parl tant de la legislació del Sr. Zapatero com de
les legislatures del Sr. Aznar, com de les del Sr. Felipe
González, és evident que aquestes Illes Balears han estat
maltractades per tots ells. I en aquest sentit no és bo sentir que
se’ns digui que es publiquen les balances fiscals i que llavors no
serviran per veure quina és la solució que hem de donar i
tampoc no és bo que alguns membres d’aquest govern donin per
bo això -no ho dic per vostè, que vostè va sortir tot d’una
rebatent aquesta qüestió.

Finalment, per acabar, recordar que el model basat en
l’especulació, el creixement desorbitat i el malbaratament de
recursos va tenir el seu bum a la passada legislatura; jo, en
aquest sentit, recordaria que aquest és un model per al qual el
Partit Popular hi va fer molta feina, molta feina per tenir aquest
model de creixement desorbitat, de malbaratament de recursos
i que va ser un greu error perjudicial per a la nostra economia.
Creim que amb aquestes polítiques que vostès van aplicar es
varen perdre uns anys increïbles de bonança econòmica que ens
haguessin permès estalvi públic per afrontar ara, quan es
necessiten en millors condicions, les necessitats actuals:
inversions socials, inversions mediambientals, inversions, en
definitiva, per redreçar el model.

Creim en aquest sentit, per tant, que s’hi ha de començar a
fer feina de bon de veres, que una vegada que vengui l’època
bona econòmica, perquè vendrà, aquesta situació durarà dos
anys, durarà tres anys, però tornarem tenir una bona situació
econòmica -com deia jo abans, el país se’n sortirà-, però
aleshores no serà el moment de començar a sentir veus que
diguin: i si recuperam aquell model que tants de rics va crear?
Crec que aquests discursos que avui feim els hem de creure i els
hem d’aplicar en els pròxims anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, señores y señores diputados. Sr. Presidente, con
cierta preocupación hemos oído aquí que por la oposición se nos
ha lanzado un mensaje completamente negativo, una
descripción de la situación que ciertamente es mala, peor si
cabe, ¿no? Vemos, en cierto modo, el discurso éste de cuanto
peor mejor, da la impresión -espero que sea simplemente una
impresión- de que parece que cuanto peor vayan las cosas mejor
puede ser para algunos. Confiemos que esto no sea así,
confiemos en la sinceridad de algunas de las cosas que se han
dicho y de alguna de las propuestas que se han hecho por parte
de otro grupo, especialmente por la oposición. Pero, claro,
cuando se nos hacen recetas por parte de la oposición lo que
hemos de plantearnos es que es el único grupo que no ha hecho
ninguna diagnosis de la causa de la crisis, todos, con menor o
mayor acierto, hemos dicho dónde nos parecía que estaba la
causa de la crisis y qué circunstancias la habían agravado en
nuestra comunidad autónoma, no hemos oído la diagnosis. Y
claro, ¿alguien aceptaría una receta de un médico que no hiciera
un diagnóstico previo de la enfermedad? Pues, difícilmente.
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Como no lo he oído aquí me he ido a las fuentes escritas, a
un escrito que se ha presentado en este Parlamento, que dice
Plan contra la crisis del Partido Popular; creo que debería ser
Plan del Partido Popular contra la crisis, a no ser que el
subconsciente lo haya girado ligeramente.

(Remor de veus i algunes rialles)

Pero bueno, entendemos que es un lapsus comprensible. El
primer remedio para solucionar la situación que vivimos es
diagnosticar el problema, diagnóstico, atiendan, esto es verídico,
aquí está la fuente: desde la mitad del año 2007 nuestra
economía se ha deteriorado de forma constante pasando de una
inicial desaceleración a la percepción general de una crisis, lo
que queda patente en las expectativas de los agentes
económicos. Este es el diagnóstico de la crisis. Esto no (...) ni
Pizarro ni su botijo, no hay ningún diagnóstico de la crisis y sin
diagnóstico de la crisis ¿cómo podemos tomar medidas o
aceptar medidas más o menos correctas?

La primera cosa que se debía hacer, y lo he dicho en mi
intervención, el primer paso para no reincidir en los errores,
también ha insistido en ello el Sr. Presidente, es reconocer los
errores que se han cometido durante una determinada fase, no
se puede generar confianza mientras no se haga este
reconocimiento del error. Después de este reconocimiento del
error hay que escoger un modo de actuar, ¿cómo se tiene que
actuar de cara a esta crisis, desaceleración, dificultades
económicas o como se quiera decir? Hay dos modos de actuar,
ya lo he expuesto y lo haré nuevamente con un ejemplo, miren,
lo haremos con dos ejemplos: primero, hace poco, con ocasión
de un terremoto que tuvo lugar en China, en la región de
Chendu, vi un reportaje en el que una reportera se acercaba, en
un hospital de estos de campaña que se hacen en situaciones de
desgracias, se acercaba a un lugar donde había una serie de
niños que estaban siendo atendidos en el hospital, y junto a uno
de esos niños había una joven de unos 18 o 20 años que le tenía
cogido de la mano y estaba consolándole; cuando se acerca la
reportera a esta chica, le pregunta, como pregunta casi de
cortesía o para iniciar la conversación, ¿cómo te llamas?, la
respuesta de la chica fue: mi nombre es China. ¿Qué decía con
esas solamente escasas palabras? Que la cooperación era su
nombre, que todos, en situación de desgracia, debían de ayudar,
una lección en muy pocas palabras.

Segundo ejemplo, otra palabra también conocida: estraperlo,
dicen que viene del nombre de unos holandeses, Straus, un
matrimonio que tuvieron la virtud de descubrir una ruleta que se
instaló en el casino de San Sebastián y también aquí en
Formentor, que se paraba justo donde quería el dueño, previo
soborno al gobierno de turno, partido radical de aquel entonces,
que cayó por este escándalo. El estraperlo todo el mundo sabe
que consiste en que en situaciones de desgracia algunos
individuos tratan de valorar su posición y obtener ventajas a
costa de la desgracia de los demás, enriqueciéndose en dinero,
mediante comercio de sustancias o de mercancías tasadas por el
gobierno. Dos modos de hacer, situación de desgracia las dos,
uno es la cooperación, y otro aprovechar la desgracia para
obtener un beneficio.

¿Qué vamos a tener, cooperación o estraperlistas del voto?
Es decir, gente que va a iniciar a partir de ahora un ora pro
nobis de desgracia, hoy tenemos 10.000 parados, mañana
20.000, esto se hunde, viene el fin del mundo, es una catástrofe,
¿para generar confianza? No, para generar confianza no es así
como se genera confianza. ¿Vamos a tener gente que va a
cooperar o gente que se va a dedicar a hacer el estraperlismo del
voto? Pronto lo veremos, hay esas dos posiciones, pero hay otra
peor, que es decir lo primero y hacer lo segundo. Pronto lo
veremos y el tiempo, dentro de unos meses, el tiempo nos irá
diciendo si lo que encontramos es la unión de todas las fuerzas,
esa cooperación decisiva, o encontramos quién, a base de
predicar el fin del mundo y una serie de desgracias para
desanimar a los mercados, trata de obtener ventajas y beneficios
políticos.

(Remor de veus)

Lo veremos muy pronto.

Sr. Presidente, dejemos la especulación y tomemos un nuevo
camino hacia un modelo sostenible y productivo. Sr. Presidente,
tiene toda nuestra confianza.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè diu que no ens
ha rebut, tot i que la Sra. Estaràs, jo mateixa, li he demanat hora
per tres vegades, per parlar de crisi econòmica, perquè volia
venir a parlar de crisi econòmica en aquest Parlament. Se li ha
oblidat dir que vostè té temps ilAlimitat, més el seu club de fans,
una hora més, dues hores, i el Partit Popular deu minuts, a això
vostè li diu igualtat d’oportunitats. Doncs jo, Sr. Antich,
m’estim més venir al seu despatx, quan vostè tengui a bé, per
quarta vegada, rebre l’únic partit de l’oposició i poder parlar
amb temps ilAlimitat i amb igualtat d’oportunitats per a vostè i
per a mi.

Segon tema, passaré per alt la seva frivolitat entorn de si
m’havia de rebre o no, perquè crec que aquest debat mereix
alçada conceptual i no crec que jo m’hagi de posar a l’alçada
d’aquesta frivolitat.

Segon, de la crisi econòmica vostè no en té la culpa, ho he
dit reiteradament i ho repetesc, però sí de les factures agreujants
de no prendre cap mesura ni seriosa ni rigorosa durant aquests
dotze mesos, mentre vostè negava la crisi i els seus indicadors
eren tot el contrari del que deia el sentit comú.

Tercer, ha faltat a la veritat, l’any 1999 a l’any 2003 vostè
faltava molt a la veritat, no comencem aquesta legislatura com
aquella; vostè ha dit que mai en la vida s’havien firmat 1.000
milions d’euros amb un govern de Madrid. Miri, l’any 2004,
només amb el conveni energètic, el vàrem duplicar, a més del
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conveni de carreteres, del litoral, de regadius i a més del
conveni de residències, per tant no faltem a la veritat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Passaré per alt la seva defensa del y tú más, crec que per
omplir les geleres, baixar les hipoteques i que arribem a final de
mes no li servirà aquesta vegada el y tú más, per tant
abandonem el y tú más i anem a donar solucions.

Sr. President, el finançament, pàgina 12 del document que
jo li he entregat, on parlam de finançament, però comprendrà
que amb deu minuts, doncs intent sintetitzar: negociació del
finançament autonòmic, el mateix que vàrem el 2005 en
comissió parlamentària, han d’arribar entre 500 i 1.000 milions
d’euros més perquè vostè, en el proper pressupost, no s’hagi
d’endeutar.

Quin creixement tendrem, Sr. President? Quin és el
panorama econòmic per al qual vostè ha dissenyat aquestes
mesures? Hi havia un portaveu, que ha estat president durant 25
dies d’aquest Parlament, que ens deia que no hem fet el
diagnòstic; crec que som l’única formació política que hem fet
el diagnòstic. I el seu diagnòstic quin ha estat? Un diagnòstic
equivocat durant deu mesos? Champions League de l’economia,
que anava a baixar els preus de tot, de la inflació, que baixaria
l’euríbor i ha passat tot el contrari? Quines dades maneja, Sr.
President? I després ens podrà dir quines mesures presenta per
combatre-les. Aquest és el mínim de racionalitat que exigeix
qualsevol política econòmica.

Li demanam que no cobreixi les aparences, necessitam
prendre decisions, li hem presentat un document, que nosaltres
li hem brindat, on li hem proposat mesures fiscals, veim que les
ha copiat, la baixada de l’Impost de Transmissions, la baixada
de l’IRPF i la baixada de les taxes aeroportuàries. Li hem
proposat una mesura que no ha copiat i que li deman que, per
favor, l’estudiï, l’austeritat pressupostària. Rebaixa del 20%
d’alts càrrecs públics del sector públic, des que vostès governen
han pujat 9 directors generals, una conselleria, una secretaria
general, el que suposa, al final de la legislatura, quasi 10 milions
d’euros. Quan varen arribar l’any 1999, varen pujar 16
direccions generals, 3 conselleries, 3 secretaries generals, a més
de tot el que du parejo aquest augment de càrrecs. Perquè, en
definitiva, vostès estan al servei de sis partits i no al servei dels
ciutadans.

Li hem demanat que redueixi la despesa corrent en un 10%,
que congeli les plantilles, menys en educació, salut i serveis
socials; que faci i elimini les campanyes de propaganda, a no ser
que sigui d’interès per al contribuent; escolti a qui li tendeix la
mà. Contra la inflació, parli amb el Sr. Zapatero; presenti un pla
de mesures liberalitzadores amb el sector de les comunicacions
de l’electricitat o del gas. Desenvolupi el nou REB, a més de la
finançació desenvolupi el nou REB, amb aquest govern amic
que tarda un any a firmar el conveni de tren i que en duien tres
de retard, i que no el firma per al 2% que duia el PSM en el seu
programa electoral i que dúiem també nosaltres, i que aquí
s’havia aprovat per unanimitat i el firma per una cinquena part,
i vostè ho celebra.

I per cert, el tren aquest any crec que té 6 milions d’euros,
crec que farà un gran projecte amb 6 milions. I per a l’any que
ve crec que són 25. En fi, novelAlesc el que vostè avui celebra i
que jo crec que haurien de ser molt menys entreguistes i molt
més reivindicatius.

En matèria d’habitatge li he de dir que jo no he dit que
vulgui llevar la Llei d’habitat d’enmig i per tant li deman rigor
parlamentari, president, perquè m’ho meresc jo i s’ho mereix
aquesta cambra i el que representa aquesta cambra; jo he dit que
deman una suspensió temporal i cautelar de la Llei d’habitatge,
perquè anem a treure del mercat un estoc de 5.000 habitatges
que existeixen, així reactivarem el mercat i després aplicarem la
Llei d’habitatge. Em cregui que una gran part dels promotors,
sobretot dels petits promotors, estan d’acord amb aquest tema.

Per cert, li record que UM i el PSOE de Manacor varen
votar en contra del desenvolupament d’aquesta Llei de
l’habitatge, en comissió i en Ple de Manacor; a veure si posa
d’acord els seus socis i també els seus partits perquè aquesta
Llei d’habitatge no la defensen en aquests moments ni els seus.

Bé, Sr. President, ens ha faltat a la veritat amb el diagnòstic,
no ens enganyi tampoc amb el tractament, s’ha de recuperar la
confiança. I per això, què pensa fer per calmar els recels dels
empresaris i la desconfiança els consumidors? Com pensa vostè
fomentar l’estalvi familiar i l’estalvi empresarial? Què pensa
fer, juntament amb el Govern d’Espanya, per combatre amb
eficàcia la inflació? Quines reformes proposaran per al mercat
laboral? Pensi que el Govern de Zapatero ha augmentat 3 punts
la pressió fiscal, jo crec que aquí del que es tracta no és de
presentar pactes i pactes, li record que el pacte per la
competitivitat el Sr. Antich també el va firmar l’any 1999 i
vàrem passar d’un creixement un 7% a un menys 0,5% la
legislatura que governà. Del que es tracta, Sr. President, és de
prendre decisions, decisions valentes, necessitam un govern
actiu, que prengui realment mesures i que la ciutadania, que és
el més important, vegi que les pren o que està disposat a
prendre-les. Però avui els ciutadans veuen un govern a sis, que
quan un diu una cosa l’altre en diu una altra i quan diu blanc
l’altre diu negre.

Ara veurem en els pressuposts, els hem de debatre d’aquí a
tres mesos, i veurem si arriben els 30 milions per a promoció
turística, que li he dit que vendrien mal donades; veurem si
arriba aquest pacte per al turisme, veurem si arriben tota una
sèrie de mesures importants dirigides a les persones, a les
economies domèstiques -pensi que omplir el dipòsit del cotxe
costa tres vegades mes-; mesures dirigides a les empreses que
es veuen afectades per l’impacte de la inflació i mesures
dirigides a les persones perquè tenguin feina de qualitat. Avui
estam en una situació d’estanflación, atur més inflació
simultània; només hem tengut una situació pareguda l’any
setanta i per això necessitam polítics i polítiques ambicioses;
vostè és l’únic que continua fent el compte de la lletera, però
amb la llet escampada. Vostè ha dit durant dotze mesos que
vendrem els formatges, que ens anirà molt bé i que muntarem
una indústria, amb les previsions del seu conseller d’Economia.
No, Sr. President, la llet està per terra.
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Faci un poquet de cas a qui li tendeix la mà. Vostè, el seu
partit, parla molt de política social i la política social, Sr.
Antich, és la que crea feina, la dels preus baixos i la que crea
creixement econòmic, no hi ha res més antisocial que crear atur
o no arribar a final de mes. D’aquí tres mesos, com li he dit,
veurem quines mesures, el resultat de les seves mesures, a la
política de pressuposts i en el debat; veurem si aquestes mesures
han creat més feina, veurem si aquestes mesures han fet que les
famílies mallorquines, menorquines, eivissenques i
formenterenques tenguin més qualitat de vida. Li hem proposat,
a més de mesures conjunturals, mesures estructurals.

Faci que el model educatiu sigui estable, no és possible que
quan arribi el PP és un model i quan arriba l’esquerra un altre
model. Un president que vol governar aquesta terra hauria
d’aconseguir un gran pacte amb el model educatiu, un pacte
estable que aposti per l’educació de qualitat i que aposti pel
trilingüisme. M’ha fet gràcia quan vostè dóna ja per fet que hem
introduït la tercera llengua des dels cinc anys, deu ser en el seu
pensament, perquè el trilingüisme només es dóna a 22 centres
i ho han derogat a la resta de centres de les Illes Balears.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, va molt passada de temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, i ja vaig acabant, Sra. Presidenta. En turisme li he
demanat un pacte per al turisme, ha parlat que ja estava en
marxa el tema de la Platja de Palma; ni està en marxa i, a més,
li ha fugit la seva gerent avorrida de no fer res. Així que el que
li propòs són mesures que fomenten l’estalvi, que augmentin les
inversions, que millorin la qualitat de vida i que apliquin el
sentit comú.

Sr. President, i acab, durant tot aquest any ha donat la culpa
de tot a la meva formació política, al Partit Popular, però en
economia les dades comanden i avui som enmig d’una crisi
greu, que vostè ha negat, de la qual vostè no n’és responsable
però sí d’atacar els efectes d’aquesta crisi i l’únic que ha fet ha
estat atacar sistemàticament la formació del Partit Popular. Tots
els dies hi ha indicadors negatius, avui li deman que aturi les
polítiques de campanar, recondueixi la situació econòmica,
pensi que s’ha substituït la feina per l’atur i també les
oportunitats per la desilAlusió.

Hi ha tres crisis, Sr. President, la crisi econòmica: afronti la
realitat, ofereixi un model, un discurs econòmic estable per
transmetre confiança; respecti el lliure mercat, perquè vostè no
creu ni en la llibertat ni en el mercat; millori la competitivitat,
redueixi la despesa corrent; baixi els imposts. Tenim una crisi
social, per això haurà de fomentar l’ocupació ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, està passada d’un 50% del seu temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Apostar per la igualtat i ordeni la
immigració. I per a la crisi política, tengui, Sr. President,
conviccions, però no conviccions els sis partits diferents perquè
així la política econòmica també serà una víctima del seu
govern a sis.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyors diputats i
diputades. Miri, Sra. Estaràs, hi ha moments que, no sé com dir-
ho per no dir-ho malament, però és com a insultant el que vostè
diu de si els altres no creim en la igualtat i no creim en la
llibertat i no creim tal, sobretot quan un es gira darrera i es veu
tantes coses a haver de fer en allò social i veu tan
malbaratament que hi ha hagut durant aquests darrers quatre
anys, amb històries que, precisament, no eren prioritàries ni
estaven damunt el pressupost. Crec que ningú que hagi
participat amb aquest govern, perquè li vull recordar que vostè
era la vicepresidenta del Govern, pot intentar donar lliçons als
altres damunt aquest tema.

Miri, vostè me parla que deixi de fer polítiques de campanar
i jo li puc assegurar que el deute que ens han deixat vostès és
com el campanar de Randa, el deute que ens han deixat. Per
tant, haurien d’estar un poc més tranquils amb el llenguatge i jo,
sense cap dubte ni un, li ho agrairia.

Em sap molt de greu que vostè tengui temps limitat per
parlar aquí, i ja li he dit que jo no tendré cap problema, com que
aquest mes d’agost jo he de ser aquí, no tendré cap problema per
poder-me seure amb vostè, això és el Reglament. Nosaltres quan
estàvem a l’oposició també teníem el temps limitat i per tant
això ve així. Quan un és president té unes determinades
possibilitats perquè així es marca i quan un està a l’oposició no
les té. Jo he estat en els dos llocs i m’he hagut d’aguantar, per
tant, supòs que vostè està exactament en les mateixes
condicions.

No li admet que digui, després d’haver-me reunit, després
d’haver firmat set acords,  cinc o sis acords, amb els sindicats i
amb els empresaris, després que per aquestes mesures urgents
que avui es veuen les hàgim estat tractant amb més de tres-
centes persones representants, interlocutors dels empresaris i
dels sindicats, m’entendrà que no li permet que em digui, o no
li accept que digui que l’empresariat té recels. Vostès somien
amb això, somien que l’empresariat tengui recels de l’actual
govern. Jo ho entenc que vostès ho somiïn, però només ho
somien i només és un somni, la realitat és una altra, per tant els
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demanaria que baixessin del somni, parlessin amb els
empresaris i sindicats i participin en aquesta feina que feim tots
que és intentar tirar endavant aquest país. Com se suposa,
segurament no estarem d’acord amb tot, però recels, el que són
recels, li puc assegurar que cap ni un perquè tots han vengut a
asseure’s, tots s’han assegut i tots han ajudat a donar sortides a
la situació.

A mi em pareix molt bé que vostè m’hagi escrit a la seva
proposta que vol el tema del finançament, jo li he demanat una
altra cosa, jo li he demanat que parli amb els seus de Madrid i
els expliqui que el tema del finançament a les Illes Balears és
molt important perquè no només ho va dir la Sra. Mato, també
ho ha dit el Sr. Rajoy quan ha vengut a aquesta comunitat
autònoma, també ha dit que ell en temps de crisi no modificaria
el sistema de finançament. Per tant, em preocupa molt quina
serà la postura del Partit Popular davant aquesta situació, i ho
dic des d’una comunitat autònoma que és la més perjudicada per
l’actual sistema de finançament. Així com he dit al Sr. Melià
que, efectivament jo no em conform amb les simples paraules
que hi hagut fins ara a pesar que se’ns hagi dit, tant per
presidents de comunitats autònomes d’altres comunitats
autònomes com el Sr. Chávez, com per part de l’Estat, que la
comunitat autònoma de les Illes Balears era la que necessitava
més solucions en aquest sentit, però he dit a la meva primera
intervenció que efectivament aquestes solucions les sabrem
quan sabrem quins doblers es posen damunt la taula i, per tant,
què ens toca en aquest sentit.

El Sr. Melià m’ha parlat del tema de ports i aeroports, el
Govern ho ha deixat ben clar en totes les distintes iniciatives
que hem duit a terme, el conseller és aquí, que efectivament el
Govern de les Illes Balears defensa que hi hagi una cogestió en
matèria aeroportuària, per tant, que hi hagi una participació
directa de les institucions de les Illes Balears i de les entitats
representatives dels agents econòmics i socials de les Illes
Balears. No estàvem d’acord amb qualque noticia que va arribar
des de Madrid de la possible privatització a empreses privades
o concessions a empreses privades, amb això no estam d’acord,
perquè creim que per sobre de treure determinats doblers
directament de l’aeroport hi ha el projecte Illes Balears i per tant
la funció que l’aeroport fa al projecte de les Illes Balears en
alguns dels temes que vostè em citava.

Quant al sector turístic, Sr. Melià, jo, en la meva primera
intervenció, he dit que efectivament haurem d’intensificar la
promoció així com hem vengut fent fins ara. I també he dit que,
així com l’Estat en aquests moments està preparant un pla
Renove per intentar millorar el que són les instalAlacions
turístiques a través de crèdits blans, he dit també que des del
Govern de les Illes Balears volem colAlaborar amb el Govern de
l’Estat per gestionar totes aquestes inversions a les distintes
zones turístiques, a més de reinvertir tot allò que finalment es
pugui aconseguir a través de la legalització de places amb pacte
en cada una de les distintes zones turístiques. En aquest sentit fa
feina el conseller i jo crec que aquesta és la línia adequada.

El Sr. Barceló em parlava que destinem els habitatges, els
nous habitatges, a bancs de lloguer, i jo li dic al Sr. Barceló no
només els nous habitatges sinó que molts dels edificis que
adquirim en aquests moments com a lliures i que els
requalificarem com a habitatges de protecció oficial, una gran
part d’aquests també seran destinats a temes de lloguer. Per tant,
en principi volem fer una gran aposta en aquest sentit. Dir que,
a més, quant al sector de la construcció efectivament la línia que
vostè marcava és la línia idònia, es tracta d’intentar millorar la
situació redimensionant aquest sector, però dirigint-lo al
projecte que en aquests moments empenyem. Per tant, és veritat
que parlam d’inversions en desestacionalització, de Palau de
Congressos, de la Platja de Palma, però també d’una llei de
barris, de rehabilitació d’habitatges, en definitiva d’un caramull
d’iniciatives que van en aquest sentit.

El Sr. Mayans em demanava què en treuran els ciutadans i
les ciutadanes, jo he intentat explicar les mesures, jo crec que hi
haurà ciutadans i ciutadanes que podran tenir deduccions fiscals
interessants, petites empreses que les podran tenir, empresaris
que podran tenir préstecs a emprenedors i petites i mitjanes
empreses, crec que hi haurà, sobretot aquesta gent, una gran part
d’aquesta gent que no tendrà les prestacions de l’atur que podrà
tenir unes polítiques per intentar palAliar aquestes situacions,
farem un esforç en matèria d’accés a l’habitatge, crec que
invertir, i per tant donar força a tot el que són les inversions
públiques, crea unes possibilitats de crear riquesa a tota una
sèrie de sectors i, en definitiva jo esper que puguin palAliar totes
aquestes situacions. De totes formes li agraesc la seva voluntat
que efectivament entre tots puguem treure aquest carro endavant
i per tant la seva voluntat d’ajudar a fer feina en aquest sentit.

Per altra banda també donar les gràcies al Sr. Diéguez pel
seu suport, ...

(Alguns aplaudiments)

... donar-li molt efusivament les gràcies pel seu suport
perquè crec que efectivament el Grup Socialista entén a la
perfecció quina és la feina que vol fer aquest govern. Per tant,
en aquest sentit, moltes, moltes gràcies.

Dir també a la representant d’Eivissa pel Canvi que
efectivament a tot el que són les mesures més urgents com
també aquesta  feina per al nou model hem d’aplicar un projecte
de comunitat autònoma, i aplicar un projecte de comunitat
autònoma significa donar igualtat de tracte a totes i a cada una
de les illes i, per tant, fer un esforç a totes les illes.

Per acabar donar les gràcies al Partit Popular per totes les
propostes que ha presentat, és ver que en algunes podem
coincidir, jo li puc assegurar que nosaltres no hem copiat res,
però sí que li voldria dir que amb algunes altres no podem
coincidir tant. No pot ser que per una banda se’ns digui que hem
d’augmentar les inversions en matèria d’educació en un 60%, i
no sé en quants de temes, i per altra banda se’ns digui que hem
de reduir els impostos, per exemple, transmissions patrimonials
per un valor de devers 130 o 150 milions d’euros, que és el que
suposaria la proposta que vostè ha fet. O una de dues, o retiram
130 o rebem de menys 130 o 150 milions d’euros o pujam
doblers en tota una sèrie de serveis que són bàsics. Fa la
impressió que aquestes propostes s’han fet sense tenir
l’obligació, com és natural, de quadrar els pressupostos, s’han



1632 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 29 de juliol del 2008 

 

fet amb l’alegria, amb una alegria que difícilment té massa
coherència. Igual que no té coherència que per una banda ens
diguin que hem de llevar empreses públiques i per l’altra banda
durant la legislatura passada se’n varen crear quasi un 40% de
les que tenim, per tant ara vostès els que ens diuen és que
llevem les empreses que vostès varen crear, devien tenir poca
feina a haver de fer.

Per altra banda dir amb relació a les altres propostes, la
veritat, és que moltes crec que aporten poc, sense perjudici que
efectivament també n’hi pot haver que poden ser interessants i
que les podem estudiar. 

Per acabar, l’únic que vull fer és agrair a tothom l’esforç que
ha fet, crec que és bo que tothom hagi vengut aquí amb la idea
de presentar determinades propostes, crec que l’oposició ha
d’aprofitar aquests moments també per mostrar la seva postura
crítica i, per tant, jo ho entenc, però crec que el més important
al final és que tots ens adonem que estam davant una legislatura,
des del meu punt de vista, importantíssima, importantíssima per
enfocar bé aquest canvi de model i importantíssima, a la vegada,
perquè tenim tota una sèrie de dificultats on necessitam l’esforç
de tothom per intentar vèncer-les. Vull dir molt clarament que
així com faig amb els agents socials i econòmics i amb la
societat aquesta feina, també la vull fer amb les distintes forces
polítiques i crec que aconseguir que ens puguem seure i puguem
arribar a pactes amb aquest tema fa una cosa molt important que
és donar confiança a la gent i la confiança en economia és
bàsica, i del que hem vengut a parlar avui aquí és precisament
d’economia.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. 

Record als membres de la Diputació Permanent que tot
seguit començarà la sessió d'aquesta. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. 

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 35, de dia 10
de juny del 2008.

- Pàg. 1583.

Allà on diu: LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ha de dir: LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:
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