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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, recomença
la sessió. Correspon el torn al Grup Parlamentari Popular.

El Sr. President vol contestar als diferents grups abans?
Doncs en aquest cas, té la paraula el president del Govern, el
Molt Hble. Sr. Francesc Antich.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc, com no pot ser d’una altra manera, vull agrair
totes les intervencions dels distints grups que s’han fet avui
matí. Unes intervencions on s’han expressat tota una sèrie de
propostes, d’opinions i de posicionaments sobre la política que
du a terme aquest govern.

He de dir que ahir al discurs vaig intentar centrar tota
l’atenció en allò que crec que en aquests moments preocupa més
als ciutadans i a les ciutadanes i per tant, a la situació de
dificultat per la qual passa molta gent i molts de sectors, però
avui per desgràcia torna cobrar atenció un tema que crec que ens
hauria de preocupar a tots els que som dins aquesta cambra, de
fet, crec que ens preocupa perquè a moltes de les intervencions
així s’ha esmentat. 

La veritat és que els casos de corrupció que afecten aquesta
comunitat autònoma estan afectant de forma molt important la
credibilitat de les nostres institucions i per tant, afecten la
confiança que les nostres institucions han de tenir per a la
ciutadania. Per tant, afecten d’una forma molt important al que
és aquell treball que s’hauria de fer des de totes i cada una de les
administracions de la nostra comunitat autònoma. 

Aquí s’ha parlat de la necessitat de posar distintes mesures
en marxa per tal de combatre aquestes situacions. Ahir vaig dir
que estàvem disposats a treballar en aquesta direcció i per tant,
vaig anunciar una llei per millorar la gestió pública de certs
organismes que en aquests moments es demostra que no tenen
tots els controls que haurien de tenir. Per tant, hi ha una voluntat
clara per part d’aquest govern de millorar tota aquesta situació,
però també vull dir ben clar que malgrat aquesta voluntat, mai,
mai no podrem des de les institucions salvar la possibilitat que
pugui sortir un desaprensiu i per tant actuar en contra del que
hauria de ser, en contra del que haurien de fer els gestors
públics. 

Per això vull dir que estam dins una democràcia on hi ha
distints poders i els poders han de fer la seva feina. Vull dir ben
clarament que estic ben satisfet que el poder judicial i la Fiscalia
treballin en aquesta direcció perquè crec que és necessari enviar
un missatge a la ciutadania que aquells que tenen la voluntat
d’anar en contra de servir als ciutadans i a les  ciutadanes des de
les institucions a un moment o a l’altre tendran el seu càstig. Per
tant, en aquest sentit, no basten només les lleis, sinó que a la
vegada és necessari que hi hagi una voluntat de totes les forces
polítiques de fer feina en aquesta direcció.

És la segona vegada que presidesc un govern, vaig presidir
el Govern del 99 al 2003 i es feren moltes d’auditories i es varen
mirar com s’havien gestionat les coses i crec que es gestionaren
bé perquè poques coses han sortit en relació amb aquell període.
Per tant, crec que hi havia una voluntat clara que servir bé als
ciutadans i ciutadanes, tal i com la voluntat avui de servir a la
ciutadania. 

Per altra banda, també voldria deixar una altra cosa clara, si
els controls volen que funcionin, funcionen, i de fet es demostra
a aquesta legislatura perquè a aquesta legislatura es demostra
que aquelles coses que no estaven d’acord amb la llei es posen
allà on s’han de posar i s’investiguen per qui ha d’investigar i es
prenen, per tant, mesures en relació amb aquest tema. Estam en
uns moments on hem de fer un especial esforç totes les forces
polítiques, un especial esforç per retornar la confiança als
ciutadans i a les ciutadanes. 

En aquest sentit, vull dir que després del que ha passat avui
matí, he demanat a Unió Mallorquina que faci el canvi de
diputat del Sr. Vicens perquè després d’haver vist les actuacions
que s’han duit a terme avui matí crec que el que pertoca és que
hi hagi un canvi per tal de donar legitimitat a la feina que feim
aquí i per tal que ell pugui defensar les seves postures on
pertoqui, però per tal de donar la legitimitat que pertoca a la
feina que es fa des del Govern i des de les forces que donen
suport al Govern. 

Per tant, aquesta és la petició que he fet i la vull deixar ben
clara aquí. Vull dir que jo crec en la política en majúscules i
crec que hi ha molts de polítics i moltes de persones que han
deixat moltes hores i molta feina per servir a la ciutadania, que
hi han dedicat molt de temps, que han dedicat molt de treball, a
fer feina per als altres i per tant, per a tota aquesta gent crec que
és bo que en aquest moment tots i cada un de nosaltres, totes les
forces polítiques facem un esforç important en aquest sentit. 

De les distintes intervencions que hi ha hagut, hi ha hagut
dos temes, sense perjudici que hi pugui haver qüestions més
concretes, hi ha hagut dos temes que crec que són els que de
qualque manera han tengut més atenció per part dels grups que
han intervingut. Dos temes a la vegada molt importants per a
aquesta comunitat autònoma. Un és el tema de finançament i
l’altre és el tema d’inversions sense perjudici que després parli
de model econòmic i de la situació de crisi.

En matèria de finançament he de començar dient que entenc
totes i cada una de les postures que avui he pogut escoltar aquí.
De fet, defensar una cosa diferent que aquesta comunitat
autònoma és la comunitat autònoma més perjudicada en
diferència respecte de totes les comunitats autònomes
d’Espanya en relació amb el sistema de finançament crec que no
ho pot defensar absolutament ningú a la contra. Per tant, aquest
ha estat un dels primers objectius, un dels primers temes que des
del primer moment ha tengut l’atenció del Govern de la
comunitat autònoma, fins al punt que efectivament algunes de
les persones que han intervingut així ho han dit, fins al punt que
per primera vegada hem sentit al president del Govern
d’Espanya i al ministre d’Hisenda reconèixer que realment la
comunitat autònoma de les Illes Balears era la comunitat
autònoma que estava més perjudicada per l’actual sistema de
finançament.
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Crec que això ha estat una feina que s’ha fet per part
d’aquest govern de demostrar a l’Estat, ja no amb paraules i
discursos, sinó amb números que realment aquesta era la
situació. En aquests moments ens trobam en ple debat del que
és la modificació del sistema de finançament i per tant, la
creació del nou sistema de finançament. He tengut ocasió en
distintes oportunitats de deixar clara la postura dins aquesta
cambra de quina era la idea del Govern. El Govern no acceptarà
un finançament que no sigui just per a aquesta comunitat
autònoma. El Govern no acceptarà que no se’ns posi dins la
mitjana quant al finançament. El Govern vol que s’agafin totes
aquelles mesures perquè efectivament el sistema de finançament
sigui viu. Per tant, si hi ha augment de població hi pugui haver
canvis dins el que és el sistema de finançament. 

El Govern té ben clar que vol un sistema de finançament a
nivell autonòmic on un dels principis sigui la solidaritat. Les
Illes Balears volen seguir sent solidaris, però les Illes Balears
volen ser solidaris i a la vegada cobrir les seves necessitats i en
aquests moments la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb l’actual sistema de finançament no cobreix les necessitats
d’aquesta comunitat autònoma i això va en perjudici de tota una
sèrie de serveis importantíssims per a la ciutadania. 

Per tant, en aquests moments estam en temps i en hora,
parlam de forma bilateral amb l’Estat per tal d’intentar avançar
amb el nou model de finançament i per altra banda, treballam
també, com no pot ser d’altra manera, perquè hi pugui haver al
final un gran acord multilateral. Vull recordar que el sistema de
finançament actual és un sistema de finançament impulsat per
una altra força política i que ha perjudicat de forma
importantíssima les Illes Balears. Per tant, en aquests moments
el Govern allò que intenta amb aquells que avui governen a
Espanya és arribar a l’acord que posi les Illes Balears al lloc que
li pertoca. Per tant, el lloc allà on li pertoca és no estar 24 punts
per baix de la mitjana i tenir un finançament que pugui donar
efectivament respostes a la ciutadania amb serveis
importantíssims, però que a la vegada és un element bàsic per
a la competitivitat i el creixement d’aquesta comunitat
autònoma.

Per tant, en aquest sentit pens que deix clar quina és la
postura del Govern i amb quin ànim feim feina per tal de treure
una resposta en relació amb aquesta modificació que doni,
efectivament, una sortida així com cal a les expectatives que té
aquesta comunitat autònoma. 

Per altra banda, se m’ha parlat d’inversions, ahir deia que en
relació amb les inversions hi havia qüestions amb les quals
estava satisfet i altres que trobava que no anaven al ritme que
haurien d’anar. Si no ho record malament, això és el que vaig
dir. Crec que és una bona notícia per aquesta comunitat
autònoma que ha pactat per als pròxims set anys 2.800 milions
d’euros en inversió estatal, a raó de 400 milions d’euros anuals
i com tots saben l’any passat varen ser 300 i enguany damunt el
pressupost en figuren 421. Per tant, això ens assegura per set
anys una inversió important per a la comunitat autònoma molt
per damunt del que a aquesta comunitat autònoma li havia tocat
durant molt de temps. Vull recordar que aquesta és una inversió
de pressupost executat. Per tant, aquells doblers que no
s’executin passaran als anys següents i això ho vull dir -i ho vull
dir ben clarament- és també vista l’experiència que tenim de
molts altres anys, és també una quantitat de doblers importants.

Vull recordar que els darrers 15 anys quan fèiem números
l’execució pressupostària a aquesta comunitat autònoma per part
de l’Estat era -m’ho han sentit dir moltes vegades- un 0,7%. Per
tant, en aquests moments ja no estam a la cua en matèria
d’inversions, per tant en aquests moments hem fet un avanç
important al que són inversions de l’Estat, un avanç quantitatiu,
però a més un avanç qualitatiu. Un avanç quantitatiu perquè són
més doblers, però a més, un avanç qualitatiu perquè ens permet
negociar part d’aquests doblers en aquells projectes que per a
nosaltres són més interessants.

En prova d’això enguany hi ha unes inversions previstes de
260 i busques de milions d’euros que són competències directes
de l’Estat i, per altra banda, a més d’altres convenis que també
figuren en el pressupost, hi ha 101 milions d’euros que són
conveniables entre l’Estat i la comunitat autònoma en aquells
temes en què la comunitat autònoma tengui més interès. I això
ens obre la possibilitat a poder parlar de tramvia, de transport
públic per a les altres illes, ens obre distintes possibilitats. Per
tant en aquest sentit jo crec que la comunitat autònoma ha fet un
pas endavant molt important.

Per altra banda he de dir que d’ençà que estam en el Govern
s’han pogut firmar distints convenis, que no de tots estam
satisfets en relació a la seva execució, però que estan firmats i
que estic ben convençut que en acabar aquesta legislatura
hauran tret uns fruits importants per a aquesta terra. Estic
parlant de 560 milions d’euros en matèria de carreteres i estic
parlant de 443 milions d’euros en matèria de tren. Però podria
parlar de 56 milions d’euros en matèria de dependència, o
podria parlar d’altres convenis que també hem pogut firmar. 

Vull dir que en algun d’aquests temes en aquesta comunitat
hem passat de 0 euros de l’Estat a 443, voldria que quedàs ben
clar. 0 euros en tren, mai..., sempre hi havia hagut excuses per
invertir en tren per a altres govern de l’Estat; ara tenim firmat
un conveni de 443 milions d’euros que ens donarà la possibilitat
de poder invertir en transport públic, que ens dóna la possibilitat
que ja hàgim presentat alguns projectes, que ja estiguem
millorant allò que és la nostra xarxa de tren i sobretot arribar a
alguns indrets que eren objectiu de la feina d’aquest govern.

Deia que en algunes coses no estava content, i ho vull deixar
clar. No estic content amb l’execució del conveni de carreteres
que hi ha firmat amb els consells insulars, perquè és vera que hi
ha un retard important en relació a l’execució d’aquest conveni,
i per tant per aquest tema, pel tramvia, pel conveni antic en
matèria de carreteres, per temes d’obligacions de servei públic,
per distintes qüestions, totes molt importants, he demanat una
entrevista amb la ministra de Foment i se celebrarà dins la
primera setmana de novembre per tal d’intentar descolAlapsar
totes aquelles coses que no van al ritme que pertoca. 
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És ver que en algun tema, en alguna qüestió tenim algunes
dificultats. Tots vostès saben que efectivament hi ha un conveni
antic de carreteres, dos convenis antics de carreteres, un del 98
i un altre del 2004, que en el seu moment hi va haver un
problema entre la comunitat autònoma i l’Estat, i que de forma
unilateral per part de l’Estat es va rompre aquell conveni, un
conveni que ja hi ha una sentència i que aqueixa sentència diu
que no es podia rompre de forma unilateral i que per tant
s’asseguin una altra vegada les dues administracions per tal de
solucionar els problemes que hi ha en relació a aquest conveni.
I alguns problemes tenim; vull recordar que les carreteres que
es varen fer en relació a aquest conveni varen pujar a prop de
600 milions d’euros quan al conveni les quantitats que hi havia
previstes eren 300 milions d’euros; per tant varen costar
exactament el doble del que realment hi havia previst en el seu
moment per fer aquestes carreteres. 

Vull recordar que tot el conveni del 2004 es va fer fora cap
supervisió de cap dels projectes de carreteres per part de
Madrid, cosa que establia el conveni; no hi va haver un sol
projecte, un sol projecte de carreteres fets d’acord amb el
conveni del 2004 que fos supervisat per Madrid. Vull recordar
que aquestes carreteres es varen adjudicar el 2004 i el 2005 i
segons el conveni vigent encara hi hauria carreteres que tocarien
no estar adjudicades, hi havia previst que algunes d’aquestes
carreteres s’havien de fer el 2010, alguna d’Eivissa, el 2010.
Vull recordar que tenim una reclamació posada per l’anterior
govern i un recurs per no perdre posicions posat per aquest
govern, una reclamació que demana els 300 milions d’euros;
dins aquests 333 milions d’euros hi ha carreteres que no estan
fetes, entre elles Inca-Manacor, que vostès recordar l’embull
que es va muntar amb aquesta carretera. Vull recordar que dins
aquest conveni hi ha carreteres que figuren en el nou conveni
que s’ha firmat, per tant estic parlant de la carretera de Ferreries
o estic parlant d’altres carreteres que figuren en aquests
moments dins el nou conveni que s’ha firmat amb el consell
insular.

Per tant només dic això perquè efectivament haurem de
treballar amb el ministeri per intentar arribar a un acord, però
perquè tots tenguem consciència de quina és la situació de
dificultat que hi ha per poder arribar a un acord atesos els
incompliments que hi va haver per part de l’anterior govern en
totes i cada una de les coses que s’establien en el conveni. Per
tant la meva idea és negociar-ho, la meva idea és treure els
millors resultats per a aquesta comunitat autònoma, perquè vull
recordar que aquestes carreteres suposen un forat de 600 milions
de pessetes, forat entès com a deute, per tant suposen una
càrrega importantíssima damunt els pressuposts de la comunitat
autònoma.

Llavors en parlaré, però fa un poc parlaven alguns dels que
intervenien que efectivament havíem tengut uns creixements
durant la legislatura passada, superposant obra pública i obra
privada, que el que es veia venir era que realment a un moment
donat tendríem dificultats. Per tant jo crec que aquest conveni
n’és una mostra, una de com es gestionaven els doblers públics
i com es gestionava la relació amb l’Estat, n’és una mostra clar
i és una mostra del model de creixement que s’impulsava durant
la legislatura passada.

Se m’ha parlat del règim especial i es preveu dins l’Estatut.
Vull dir que efectivament jo crec que és un tema importantíssim
per a les Illes Balears i per tant una qüestió que hem d’afrontar
el més ràpidament possible, però també entenc que la
negociació d’allò del règim especial hauria de venir una vegada
hem tancat els temes d’inversions, una vegada tanquem el
sistema de finançament. Jo crec que en aquests moments el
Govern ha de tenir tots els sentits posats en la idea de treure el
millor sistema de finançament sense perjudici que comencem a
fer feina en matèria de règim especial, però crec que no és el
moment, fins que no hàgim tancat el sistema de finançament,
d’obrir negociacions en relació a aquest tema amb l’Estat,
perquè crec que no seria el millor moment.

Per altra banda dir que, quant a la crisi, alguna de les
persones que ha intervengut ha dit que jo enguany he parlat molt
de crisi i que l’any passat en el discurs en vaig parlar poc. L’any
passat teníem uns creixements importants, vull recordar que en
relació al que són els problemes immobiliaris i per tant en
relació al que són els problemes de la construcció fa més temps
que se’n parla i des del Govern fa temps que hem posat mesures
en marxa en aquest sentit. Jo només vull recordar que el gener
d’enguany vàrem tenir una reunió les distintes conselleries amb
mi i allà, en aquesta reunió, ja vaig dir que era molt necessari
avançar al màxim les inversions per la situació de dificultat que
passava el sector de la construcció, però també vull recordar que
el vertader colAlapse en matèria de crisi financera ni tan sols els
governs més importants del món no havien previst aquesta
situació fa quatre o cinc mesos, i per tant crec que aquest govern
pas a pas ha anat donant respostes a totes i cada una de les
distintes situacions amb què s’ha trobat.

Vull dir que dins el mes de setembre de l’any passat aquest
govern ja es va reunir amb tots els sectors per tal de posar en
marxa unes bases que fessin possible la millora del model, un
pacte per la competitivitat, la cohesió..., per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social. Tota una sèrie de voluntats es
posaren en marxa des d’aquell moment i puc dir avui ben
satisfet que això n’ha tret uns resultats força importants. Estam
parlant de sis o set pactes aconseguits entre el Govern de la
comunitat autònoma, els sindicats i els empresaris. Estam
parlant d’un caramull d’actuacions i d’iniciatives que han d’anar
dirigides precisament a donar força a un nou model molt més
competitiu, un nou model que fugi del campi qui pugui, que des
del meu punt de vista havia pres un sobredimensionament
durant la legislatura passada, un model pensant en l’economia
productiva. 

He de dir, i ho vaig dir ahir, que l’arribada de la situació de
dificultat econòmica ens ha trobat fent feina, al Govern i als
distints sectors, i això va fer possible que de forma immediata
dins el mes de juliol poguéssim presentar en aquest parlament
tota una sèrie de mesures que van dirigides precisament a donar
solució a totes aquelles persones que passaran més dificultats i,
a la vegada, a empènyer la reactivació econòmica, mesures que
vaig tenir ocasió d’explicar en aquest parlament, que ahir vaig
tenir ocasió de poder explicar que una gran generalitat d’elles ja
estan en marxa i que a més vaig dir que a través de la mesa de
seguiment que hem creat per tal de fer-ne un seguiment, de la
crisi, es prendrien les mesures que fossin necessàries per tal de
reforçar-les en cas que això fos necessari.
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Al mateix temps vull dir que a pesar de totes les dificultats
en aquests moments la nostra comunitat autònoma lidera a
nivell de totes les comunitats autònomes d’Espanya el
creixement. Vull dir que, efectivament, com molt bé s’ha dit
aquí, hi ha un sector que està tenint més força, que és el sector
turístic, que és el sector serveis, que ens ajuda a palAliar les
dificultats que ja estan afectant molt més a altres comunitats
autònomes.

Vull ressaltar la importància que facem feina en aquest sentit
tots junts. Jo sé que qualcú pareix que a això li dona poca
importància, però des del meu punt de vista aquest és un canvi
radical respecte del que es feia l’anterior legislatura. Des del
meu punt de vista el projecte Illes Balears necessita comptar
amb tothom perquè puguem treure el màxim rendiment de tots
aquells mitjans que tenim i per poder arribar més aviat als
nostres objectius. Per tant el primer que vull dir és que aquesta
idea de “governança” ens ajuda a caminar més aviat i ens dóna
la possibilitat de poder reaccionar més aviat en cas que hi hagi
dificultats. Per tant en aquest sentit no em cansaré d’agrair la
voluntat que hi estan posant tant els sindicats com els
empresaris perquè això arribi a bon terme.

Per altra banda crec que hi ha un sector, i així ho vaig dir
ahir, un sector al qual hem de donar en aquests moments la
màxima importància, i alguns dels que han intervengut també
ho han dit, que és el sector turístic, un sector turístic que també
vull dir que alguns n’han parlat molt i li han ajudat poc. Crec
que durant aquesta legislatura estam seguint una sèrie de
projectes que s’iniciaren a l’anterior legislatura, i també vull
reconèixer que són bons i que per tant faran que aquest sector es
modernitzi. Crec que en aquests moments al sector turístic se li
ha d’aplicar allò que hem dit en moltes ocasions, que hem
d’emprar aquesta dificultat per reconvertir-la en una oportunitat,
i per tant amb la idea que quan puguem sortir d’aquesta situació
de dificultat puguem sortir amb un producte que pugui donar
respostes als nous reptes en matèria de turisme. Per això, don
molta d’importància a aquesta idea que, conjuntament amb el
sector i amb totes les institucions, puguem donar prioritat a
moure, a facilitar que aquest sector pugui invertir, un sector que,
per altra banda, he de dir és el que en aquests moments les
entitats financeres, perquè així també ens ho varen traslladar en
el seu moment, tenen més confiança per invertir. Per tant, moure
aquest sector, millorar instalAlacions, millorar entorns, millorar
zones, reconvertir zones significa a la vegada moure altres
sectors i per tant que, a més del sector de la construcció, hi ha
altres sectors que també puguin tenir feina. 

En aquest sentit, se’ns plantegen una sèrie d’oportunitats que
crec que les hem de saber aprofitar a totes les illes, a totes. Pla
Renove, que suposà uns 400 milions que estan al pressupost de
l’Estat per millorar establiments, uns préstec a molt baix interès
i que han de facilitar la possibilitat que hi hagi crèdit per poder
tirar endavant inversions d’aquests tipus, ho és el tema de la
Platja de Palma, així com ho poden ser altres qüestions. Per
això, jo ahir parlava d’entre tots cercar instruments per tal de
facilitar que aquestes inversions es puguin dur a terme i això
implicarà feina amb els ajuntaments, amb els consells insulars,
implicarà feina amb distintes institucions. 

He de dir que ja hem començat a fer algunes reunions en
aquest sentit i ahir també vaig parlar de la possibilitat d’un
decret llei per tal d’agilitar aquells projectes que creguem que
són d’interès autonòmic, d’interès general en aquests moments
i que vagin dirigits a aquelles qüestions que per a nosaltres són
bàsiques. Per tant, crec que coincidesc en moltes de les
intervencions, en la idea que efectivament totes aquestes
mesures tant les socials com les de reactivació econòmica són
importants en aquests moments.

De totes formes, també vull enviar un altre missatge. Crec
que a aquest govern se li podran dir moltes coses, se li podran
demanar moltes qüestions, però en relació amb aquest tema, en
relació amb el que és la millora del model i fer front a la
situació de dificultat econòmica, el que crec que no se li pot dir
és que no hagi fer res. Per tant, també vull dir ben clar que estic
disposat a escoltar totes les forces polítiques, totes les distintes
opinions que vagin dirigides a millorar l’acció de govern.  En
aquest sentit, prenc una bona nota dels distints posicionaments
que m’han fet els distints grups polítics. 

Crec que és important demostrar a la ciutadania que aquest
és el tema principal en aquest moment, que això és el que més
ens preocupa perquè pensau que, efectivament, hi haurà moltes
famílies que passaran greus dificultats i per tant, necessiten que
el seu govern estigui al seu costat, perquè a més crec que és un
moment extraordinari, una oportunitat per prendre una altra
direcció, per empènyer un altre model econòmic, per tenir més
cura del medi ambient. Algú deia que, efectivament, algunes de
les iniciatives que s’han posat en marxa, com és la Llei de
protecció de 1.600 hectàrees que estaven a punt de ser
urbanitzades era una mesura important i crec que mostra
clarament una altra manera de pensar. Ho mostra també l’aposta
pel transport públic, ho mostra l’aposta per la rehabilitació, ho
mostra l’aposta perquè hi hagi una vertadera política
d’habitatge, ho mostra l’aposta perquè el Parc Bit sigui un parc
tecnològic i no el que era durant l’anterior legislatura. Ho
mostra, en definitiva, una voluntat de construir aquesta
comunitat conjuntament amb els agents socials i econòmics. Ho
mostra per tant, una altra voluntat, una voluntat de crear una
economia de la qual hi pugui participar tothom i no aquella
economia especulativa que tant vàrem veure durant l’anterior
legislatura. 

Algú deia que aquest govern no havia actuat d’hora en
relació amb la crisi. Només voldria recordar una cosa, durant la
legislatura passada -durant la legislatura passada- en aquesta
mateixa cambra, a la qual jo no hi era durant molt de temps, hi
va haver molts de debats dirigits a explicar al Govern d’aquell
moment que un govern que feia feina a panxades al final duia
que la societat tengués un còlic. Ara estam en el moment del
còlic i alguns abans, fa molt de temps, haurien d’haver pensat
quin model era el que empenyien a través de les seves
polítiques. Per tant, crec que en aquests moments, sense frissor,
sense presses electoralistes, sense haver de tornar fer els
projectes dues vegades, sense metros que ens costen una
animalada reparar, amb una idea clara de projecte, crec que en
aquests moments feim la feina que hem de fer. 

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Passam ara al torn de rèpliques, en
primer lloc en nom del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el
Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Sap, president, quina és la millor
resposta al virus de la corrupció? La feina. La feina, jo
corrupció tenc molt clar que és de persones, no d’institucions,
això ho tenc claríssim i supòs que també ho té clar molta gent
i la justícia posa a cada un al seu lloc. Basta veure els que érem
avui matí i els que som ara. I per començar a donar resposta a
aquesta corrupció, anem a fer feina i anem per feina. 

Jo li oferesc el suport total i absolut -total i absolut- a la
proposta justa per a Balears de finançament, li oferesc la feina
conjunta, colAlaboració absoluta, una altra vegada li he ofert
aquesta colAlaboració, dues vegades en el primer torn
d’intervenció en deu minuts, l’hi torn a oferir ara mateix.
Passem a concretar un poquet més, avui matí li he fet unes
quantes preguntes i n’hi seguiré fent perquè com vostè ha dit
molt bé -i amb això li don la raó- projectes vol dir feina, vol dir
benestar i vol dir superar aquesta situació difícil que ara vivim.

M’agradaria saber exactament, vostè ha dit que començaran
el centre de dia a finals d’enguany, tenc una resposta de la
consellera que és d’abril, voldria saber exactament, si em pot
concretar, quan es començarà el centre de dia? L’any 2007
també va dir, en referència al conveni de carreteres, que no hi
havia massa problemes, vostè ha reconegut aquí -un gest que
l’honora- que no estava content amb el que passava amb aquests
convenis de carreteres dels consells insulars, m’agradaria saber,
o què ens explicàs, exactament què està passant. També
m’agradaria saber, Sr. President, quines són les infraestructures
noves de transport que vostè va anunciar a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. 

L’any 2007 també va dir que resoldrien necessitats als nous
hospitals d’Inca, Menorca i Formentera. M’agradaria saber, a
octubre d’enguany, quines són les necessitats que s’han resolt.
L’any 2007 va dir “el 2008 iniciarem el projecte i les obres del
nou hospital d’Eivissa”, l’any 2008 -ho tenc aquí mateix- ahir
mateix va dir “el proyecto del nuevo hospital ya está a punto”,
pàgina 3 d’un diari, però llavors ens trobam a la pàgina 10 “s’ha
constituït el jurat per triar l’avantprojecte del nou hospital de
Can Misses”. Aquí hi ha una cosa que no quadra, o la pagina 3
no és veritat o no ho és la pàgina 10. M’agradaria saber on és
aquest hospital, si el projecte ja està a punt i si hi ha un terreny
per ubicar-lo i com serà, en fi, que ens expliqui un poc aquest
tema perquè hi ha una cosa aquí que no ens quadra.

El 2007 va dir que treballaríem -ho va dir vostè mateix
també- amb la Llei de creació del Consell de Formentera, ahir
no va dir res respecte a aquest punt, m’agradaria saber com està
realment aquest tema. L’any 2007 va dir que estaven
encarregats els estudis per a la implantació de la policia
autonòmica, ahir no en va dir res, voldria saber com estan
aquests temes. I m’agradaria fer-li una pregunta, Sr. President,
com ho farà si el Govern central, com ha dit a Canàries, no ho
finança? L’any 2007 va dir “el 2008 serà l’any de supressió de
barreres arquitectòniques als edificis oficials” i hi destinava 5
milions d’euros amb un pla pilot de supressió de barreres també
a Formentera, record textualment que el vaig felicitar i li vaig
donar l’enhorabona, a dia d’avui, la meva companya de grup si
volgués anar al saló de plens del Consell de Formentera per ella
tota sola no hi podria pujar, m’agradaria saber com està aquest
punt.

Parlant un poc del Govern central, m’agradaria que si té
alguna contestació o si li han donat alguna explicació pel tema
de la caserna de la guàrdia civil, no hi ha ni un cèntim d’euro al
pressupost del 2009 del Govern central, hi ha els terrenys, hi ha
les infraestructures i està tot llest perquè comencin les obres.
L’any 2007 va signar vostè un pacte on deia ampliar el port
d’Eivissa segons acords signats per la Federació Socialista
Pitiüsa i Eivissa pel Canvi, ahir, octubre del 2008, va dir que
Autoritat Portuària ha previst obres al port d’Eivissa.
M’agradaria saber, Sr. President, quines són, on, si és el projecte
del PSOE o si és el projecte d’Eivissa pel Canvi. Ahir va dir que
feim un gran esforç per implementar energies renovables a les
illes, jo diria més bé a algunes illes, m’agradaria saber com està
aquest tema, si ha posat en funcionament el tercer pla energètic
de les Illes Balears. 

Jo, Sr. President, li repeteixo una vegada més, em trobarà
per fer feina, a això em comprometo a aquesta tribuna, per
aplicar i per donar una visió més local potser a les mesures que
vostè vulgui aplicar. 

Vostè ahir va parlar de diàleg, va parlar de consens, moltes
vegades i amb tot déu, l’any passat al juliol al debat
d’investidura em va dir textualment “jo l’escoltaré, jo sí que
tenc ganes de parlar amb vostè i de saber quina és l’opinió que
vostè té de Formentera”. L’any 2007 vàrem parlar 15 minuts en
un debat com el d’avui, enguany també parlarem 15 minuts, si
seguim aquest ritme acabarà la legislatura i haurem parlat una
hora. 

Sr. President, li torn a repetir per quarta vegada, estic a la
seva disposició per treballar, per donar-li la meva opinió com
vostè m’ha demanat. Per si de cas, fins l’octubre del 2009.
Gràcies.

(Aplaudiments) 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. També en nom del Grup Mixt intervé
ara la Sra. Suárez per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats, vagi per davant, Sr. President, que abans ja li
dèiem el nostre suport a totes aquelles mesures que
contribueixin a la recuperació de la dignitat de l’activitat
política com a servei públic, l’hi donàvem abans i li donam
també en la mesura que vostè ha anunciat ara.

Ens permetrà de totes maneres que aprofiti aquest torn de
rèplica per referir-me fonamentalment a Eivissa i ho faré en dos
sentits. En primer lloc, per desenvolupar la reflexió que
presentava a l’anterior intervenció sobre la necessitat de tenir en
compte les particularitats territorials a l’hora d’aplicar la política
del Govern en general i les mesures anticrisi en particular. En
segon lloc, per recordar els que consideram importants
compromisos amb Eivissa que, en bona part, varen ser apuntats
al seu discurs d’ahir.

Respecte a la primera qüestió, des d’Eivissa pel Canvi
pensam que és fonamental tenir una política global en sentit de
país i en temps de crisi també, però creim que l’eficàcia passa
per l’adaptació de les mesures de caràcter general a les
singularitats territorials que, bàsicament, coincideixen en aquest
país en les quatre illes. Quins aspectes consideram que
singularitzen Eivissa dins el conjunt balear? Des del punt de
vista demogràfic hi ha dos trets fonamentals. En primer lloc,
l’importantíssim creixement de la seva població els darrers
anys. Eivissa ha vist augmentar la seva població els darrers cinc
anys en un 26,2% segons dades de l’INE front del 12,2% del
conjunt de les Illes Balears. El padró del 2007 hi figuraven
121.000 habitants, i el darrer informe de recerca econòmica
recollia una càrrega demogràfica real a Eivissa de 184.000
persones. 

El segon tret destacat és la importància de la població
immigrada, si a les Balears un de cada cinc habitants és
immigrant, a Eivissa estaríem parlant d’un de cada quatre.
Pensem per un moment les conseqüències d’aquest creixement
sobre el nombre de places escolars, targetes sanitàries, serveis
socials, transports, etc. Des del punt de vista econòmic cal
destacar una major terciarització de la nostra economia, el
menor desenvolupament dels sectors quaternaris i quinaris, la
major temporalitat, la major sinistralitat i la doble insularitat.
Cal recordar que ara mateix s’ha suprimit el primer vol del matí
d’Eivissa a Barcelona, sabem que el Govern hi treballa, però
aquesta és la situació actual. 

Així mateix, cal esmentar la necessitat d’aconseguir la
declaració de servei públic dels vols des de les illes menors a la
península. A aquests elements estructurals n’hi hauríem d’afegir
altres de conjunturals, molts relacionats amb la crisi, com és la
previsió del PIB d’Eivissa per baix de la mitjana balear o la
diversa evolució de l’atur. En aquest sentit cal destacar que, si
en termes generals sembla que l’atur a Eivissa, de moment, té
un millor comportament que al conjunt balear, s’aprecien
diferències significatives. Per posar un exemple, el mes de març
quan a Balears l’augment de l’atur al sector de la construcció

era del 44%, a Eivissa era del 83%, el darrer mes de setembre
encara les diferències estan 10 punts per damunt. 

Un altre botó de mostra, la major terciarització de
l’economia eivissenca provocarà un percentatge major de
treballadors i treballadores que no podran cobrar una prestació
d’atur, atès l’escurçament dels contractes lligats a l’activitat
turística. Un altre element conjuntural diferencial és la caiguda
de l’activitat constructora, les darreres dades que hem pogut
consultar indiquen que a Mallorca el nombre d’habitatges visats
era un 60% menor en comparació amb l’any passat, i en el cas
d’Eivissa era del 81%, però si ens fixam en altres aspectes com
el mercat turístic o les ocupacions més demandades també hi
trobam singularitats. Des del punt de vista institucional, el
Consell d’Eivissa ha de fer les seves polítiques partint d’unes
transferències que varen venir mal dotades, que no han estat
actualitzades i que tampoc no es veuen compensades amb les
inversions del Govern. Són matèries tan importants com serveis
socials, transport per carretera o agricultura, ara que s’afronta
una revisió del finançament dels consells insulars i un procés de
noves transferències aquest punt de partida s’ha de tenir present.

En relació amb el compromisos amb Eivissa esmentats a la
seva intervenció d’ahir, els recollim i esperam la seva concreció.
Destacam els següents: nou hospital, avui mateix s’anuncia que
a finals de mes es triarà l’avantprojecte d’aquesta nova
infraestructura, compartim amb vostè que comptar amb un nou
hospital que oferirà nous serveis als ciutadans d’Eivissa
suposarà un impuls fonamental per a la sanitat pública a la
nostra illa. Pla d’infraestructures educatives, cal ser dirigents en
l’execució de les escoles i instituts per tal de palAliar l’històric
dèficit d’instalAlacions a Eivissa. Transport públic, Sr. Antich,
ahir vostè va fer referència en dues ocasions que aquesta seria
la legislatura del transport públic, esperam que sigui així i que
a Eivissa es pugui visualitzar un canvi substancial del que és
considerat l’aspecte més deficient dels serveis oferts a l’illa
segons una macroenquesta publicada fa unes setmanes. Esperam
que les partides recollides al pressupost del 2009 suposin un
canvi qualitatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, ara acabo, Sra. Presidenta.

I esperam també la seva mediació perquè se signi un conveni
de potenciació del transport públic a Eivissa, Formentera i
Menorca amb el Govern central per a l’any pròxim. La inversió
en medi ambient té un valor en si mateix i és alhora una inversió
de futur, el parc natural de Ses Salines necessita una atenció
preferent per part del Govern, així mateix s’ha d’impulsar la
compra de terreny. Recentment el Consell d’Eivissa suggeria al
Govern la possible compra d’una zona d’alta vàlua
mediambiental a Cala Llentrisca.
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Un darrer compromís és el relacionat amb el turisme, la
necessitat d’aprofundir en ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, ha d’anar acabant.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

... una promoció turística diferenciada i invertir en la
reconversió de zones madures és prioritari, Sant Antoni i Platja
d’en Bossa.

En resum, Sr. Antich, tenim clar que el seu compromís
global amb les Illes Balears ho és també amb Eivissa,
simplement hem volgut recordar-li que la consideració de les
singularitats pot ajudar a l’eficàcia de les polítiques i ,en
definitiva, al compliment dels compromisos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. En nom del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
President Antich. En primer terme, vostè ha dedicat la primera
part de la seva intervenció a parlar dels presumptes casos
delictius. Ha fet una petició clara al grup, no, al grup no, al
Partit d’Unió Mallorquina. Evidentment no correspon a aquest
portaveu decidir sobre la seva petició, això ho faran els òrgans
competents d’Unió Mallorquina en el moment que considerin
oportú. L’únic que jo li puc dir és que des del nostre grup
parlamentari tendrà tot el suport per tirar endavant les mesures
de control que vostè ha anunciat, de fet una de les mesures, la
dels interventors ja funciona a totes les conselleries que gestiona
Unió Mallorquina, i la futura llei del sector públic, segur que
comptarà amb el nostre suport en aquesta cambra. I li puc dir
que, com vostè, jo també crec en la política en majúscules i en
la política com a servei públic. 

Dit això, entrem en el tema del finançament. Valoram
positivament la fermesa de les paraules que vostè ha pronunciat
en aquests moments, valoram positivament l’aposta per un
sistema dinàmic i valoram positivament que vostès hagin fet un
esforç perquè l’Estat reconegués la injustícia que històricament
havien patit les Illes Balears, una injustícia que ha quedat
quantificada a la publicació de les balances fiscals. Fins aquí,
molt bé. El problema, Sr. Antich, és que el ministre Solbes, ha
fet una proposta que vostè, el seu govern, considera insuficient.
Clar, si després del reconeixement no hi ha un propòsit
d'esmena clar, que és el que no acabam de veure, no acabam de
veure a la proposta del ministre Solbes, això és el que ens
preocupa i el que volem constatar. Ja sabem que s’està
reelaborant i que hi ha una negociació en marxa, evidentment no
podem ni quantificar ni fer una proposta tancada, nosaltres tot
això ho comprenem perfectament i, a més, ho compartim, és una

bona estratègia negociadora que nosaltres no criticam en
absolut, però comprendrà que hi ha hagut determinades
propostes que han creat desencís al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.

Tema de les inversions de l’Estat. Vostè ens parla, i ha fet
un inventari, sobre qüestions que han succeït al passat amb
antics convenis, amb el conveni de carreteres antic, per
exemple, i té tota la raó del món, i nosaltres, la veritat no li
podem discutir res del que ha dit, efectivament no hi va haver
supervisió, es feren les obres de qualsevol manera, hi va haver
desviació pressupostària, no hi havia diàleg amb l’administració
de l’Estat, tot això és cert, i fins i tot és cert que a nivell de
conveni i a nivell d’intencions podem coincidir que hi ha
avanços, hi ha determinats avanços, ara, també és lògic i entra
dins la lògica parlamentària que vostè i el seu grup polític
tendeixin més cap a la satisfacció amb aquests avanços, i el
nostre grup parlamentari i el nostre partit polític, no n’estigui
tan satisfet o tendeixi més cap a la insatisfacció. Això entra dins
la lògica partidista i no hi ha res a dir.

Parla de compromisos, de possibilitats que s’obren, vostè
diu que no està content, nosaltres hem utilitzat una paraula més
altisonants, si ho vol dir així, que és indignats, en definitiva
estam dient el mateix, el que passa és que el problema no el
tenim únicament amb el Ministeri de Foment, com es podria
interpretar de les seves paraules, tenim problemes amb altres
àmbits, amb les finques públiques, amb la compra de les finques
públiques al litoral, amb el tema dels torrents, amb la Llei de
dependència, ja n’hem parlat, no em vull estendre, però
evidentment el problema és un poc més gran del que es podria
interpretar del que vostè està explicant.

Tema del règim especial. Miri, nosaltres podríem estar
d’acord que aquesta batalla la plantejàssim una vegada tancada
la batalla del sistema del finançament, el problema és que no
sabem quan es tancarà la batalla del sistema de finançament, i
havia d’estar tancada, tal vegada, per als pressuposts del 2009,
per als pressuposts generals de l’Estat, i en realitat els
pressuposts generals de l’estat ja estan en tramitació
parlamentària al Congrés dels Diputats i del nou model de
finançament no en diuen res, per tant es preveu que el tema del
nou model de finançament serà llarg. Per tant, esperar molt de
temps i ajornar molt de temps una reivindicació històrica, un
deute històric com és el règim especial, la veritat és que també
en aquest aspecte li hem de manifestar la nostra preocupació.

En definitiva, però, pens que coincidim en els eixos
explicats per Unió Mallorquina, evidentment nosaltres li hem
manifestat tot el nostre suport i la nostra coincidència en
l’actuació real i efectiva que ha tirat endavant aquest govern en
relació amb la crisi, res a dir, però no voldria acabar sense
demanar-li que em concretàs una sèrie de temes que li he
plantejat. Li he plantejat una sèrie de lleis que estaven en el
pacte de govern i que encara esperam que entrin en via
parlamentària, llei del sòl, llei del paisatge, llei del síndic del
territori; li he demanat què passa amb la policia autonòmica,
nosaltres volem una policia integral, li ho hem manifestat, vostè
no en va parlar ahir, no n’ha parlat a la intervenció anterior,
entenem que és una qüestió, ja li ho hem, dit, important. Com el
tema de la reivindicació dels ports i clubs nàutics en els ports de
titularitat estatal o com les autoritzacions i concessions a les
costes i les platges, són temes importants, interessants, ja sé que
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no són d’avui per a demà, evidentment, són temes complicats
que han d’anar a una llei de transferències, etc., però entenem
que s’ha d’iniciar una negociació, una reivindicació i una acció
de pressió en el govern central perquè, diguem, aquests punts
estratègics de país per a les Illes Balears s’aconsegueixin algun
dia.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca PSM-Verds intervé el Sr. Barceló per un temps de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull començar
la meva intervenció donant suport total al president en la petició
que ha fet en relació amb el portaveu d’Unió Mallorquina. Des
del primer dia ho diguérem, la dimissió era el millor per al seu
partit i el millor per al Govern. Des del primer dia vàrem
mantenir la mateixa postura, per tant, aquí som. Donam també
suport a la resta de mesures anticorrupció que vostè ha proposat.
De totes maneres, veig que n’hi ha alguns que riuen, jo crec que
després del festival que hem vist els darrers mesos, tan de bo
sentim el mateix de la portaveu del Partit Popular.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Vostè ha parlat, ha anat contestant tota una sèrie de temes,
per exemple el model econòmic, crec que estam totalment
d’acord en anar avançant en aquest model econòmic, i nosaltres
hem dit que el model econòmic ha d’estar lligar al tema
territorial, vostè ha dit que hem de tenir cura del medi ambient,
hi estic totalment d’acord i, a més, crec que hem fet passes en
aquest sentit, i avui matí n’he parlat, també el Consell de
Mallorca ha fet passes, el golf de Son Averçó, Son Real, Es
Guix, Ses Fontanelles, Ses Feixes, Muleta, Cala Blanca, Cala
Carbó, Cala Marçal, ... en fi, crec que són molts els èxits que
hem tengut dels quals hem d’estar orgullosos. Però no ho tenim
tot tancat en el tema territorial, tot i els avanços, hi ha projectes
encara damunt la taula, tenim vint i busques de camps de golf
i encara n’hi ha més, tenim el camp de golf de Son Baco o el de
Son Bosch, vull recordar que el camp de golf concret de Son
Baco va en contra del que tenim pactat i del que la llei de
mesures territorials va aprovar. Per tant, crec que en aquests
temes no hem de baixar la guàrdia, Sr. President.

I ara voldria fer referència al tema del finançament. Jo crec
que vostè, n’estic convençut, que quan vostè diu que reclamaran
fermesa, ho faran; que quan vostè diu que aquest govern es
plantarà, ho farà; avui matí jo deia que volia que vostè actuàs
com a president de la comunitat autònoma i que li pesàs més
aquest càrrec que no el de secretari general del PSIB-PSOE, i
estic convençut que com a president complirà, però tenc dubtes
sobre el que farà el seu partit a Madrid, molts de dubtes. És ver
que hi ha hagut molts de reconeixements sobre el tema del
finançament, vostè n’ha esmentats i jo també n’havia esmentat.
En tot cas, tot i que reconec la bona feia que s’ha fet per part del
Govern, crec que també s’han de repartir els mèrits com toca, el
reconeixement primer de tot, històric, va venir gràcies a la feina
d’un senador nacionalista, i això és un tema que crec que també
ha de quedar clar. No va venir gràcies a la feina de cap senador
dels dos grans partits. 

En definitiva, per tant, Sr. President, voldria saber què faran
els diputats i senadors de Balears a Madrid, els seus, els del seu
partit. N’hem tengut exemples, fa pocs dies un senador
defensava contra el sentiment de la majoria de mallorquins, que
els Bous de Costitx no havien de tornar a Mallorca, n’és un
exemple, però ho hem vist, contínuament, en votacions, quan es
demanen millores per part d’algú a les Illes Balears, el
posicionament dels diputats del PSOE, quan governa el PSOE,
igualment fan els del Partit Popular quan govern el Partit
Popular, exactament el mateix, és sempre el mateix, que aquí
vivim molt bé, no tenen ni idea de la realitat que tenim aquí, fins
i tot avui matí hem hagut de sentir com el portaveu del seu grup
justificava la situació, l’exemple del rics que paguen imposts i
que no se’n beneficien i, per tant diuen, “idò no pagarem”. I bé,
contradient el seu mateix discurs, perquè primer ha defensat els
serveis públics, però llavors ..., la veritat és que no hi ha
comparació amb altres autonomies.

Ahir vostè va dir que en educació volien passar d’un
ordinador per a cada catorze alumnes a un ordinador per a cada
cinc alumnes. A Extremadura en tenien, en tenen, un per a cada
dos alumnes, el problema és que hem de ser solidaris, però no
a costa dels serveis públic que els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears tenen en sanitat, en educació, en serveis socials.
Som solidaris actualment amb comunitats autònomes que tenen
una renda per càpita superior a la nostra, i això jo crec que no és
solidaritat.

També el portaveu del seu partit ha fet referència al
problema dels fons de suficiència, idò el llevam, si és un
problema, el llevam. Jo crec que el problema és que entram en
les fórmules, és que si població, necessitat de despesa, ... estam
cansats de fórmules, jo crec que volem resultats. 

Per tant, insistesc, nosaltres donam suport al Govern, creim
que el Govern va bé, però creim que toparem una vegada més
contra la porta tancada que suposen els partits estatals. És igual
que amb les reclamacions davant el Ministeri de Foment, amb
la Sra. Magdalena Álvarez, vostè anirà a aquesta reunió i sé cert
que serà molt ferm, en tot cas per damunt de la ministra hi ha el
president del Govern espanyol, ell té la darrera paraula en tots
els contenciosos que tenim pendents, de carreteres, totalment
d’acord amb el que vostè ha aplicat, és evident que es va aplicar
molt malament aquell conveni, però qualque cosa ha d’arribar
d’aquells 300 milions, perquè les carreteres estan fetes, falta el
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tramvia, falta la cogestió aeroportuària, ... En definitiva, per
tant, jo crec que amb aquesta qüestió hem de ser molt ferms.

Inversions de l’Estat. Dos quarts del mateix. El seu portaveu
avui matí ha defensat el que ha arribat, vostè també. I diu que ja
no som al furgó de cua, efectivament no som els darrers de tots
en inversions de l’Estat, ara som els penúltims, hem pujar un
escalonet. Bé, jo crec que sí, hem pujat, però és absolutament
insuficient, queda clar, com he dit avui matí, que l’Estatut no és
l’instrument que pugui garantir un finançament just per a les
Illes Balears, i ho vull recordar als partits que a la passada
legislatura ho varen aprovar, PP, PSOE i Unió Mallorquina,
venent que allò era el súmmum i que ens arreglaria tot el tema
de les inversions de l’Estat. Bé, idò, no ho sé. Avui matí el
pressupost de l’estat ha superat el tràmit per un vot, vostè, Sr.
President, en té quatre a Madrid, el PSIB-PSOE, vostè no, el
PSIB-PSOE, en té quatre a Madrid, m’agradaria veure que
aquests quatre reclamassin aquestes inversions que necessitam
a les Illes Balears, crec que és absolutament indispensable.
Perquè a més és una darrera l’altra, fa pocs dies, el conseller de
Presidència, a una comissió parlamentària, feia referència al
traspàs a les competències de justícia, i advertia de la sospita
que la justícia pugui venir o l’hàgim d’acceptar a canvi del
finançament, com ja va passar -vull recordar- amb sanitat, que
en aquell cas el govern del Partit Popular va imposar acceptar
sanitat amb tots els problemes de finançament que tenim. No ha
de passar aquest xantatge, aquesta vegada no ha de passar
aquests xantatge. No seria tan greu com en sanitat perquè
parlam de molt menys diners, però així i tot crec que ja hem
d’estar escalivats respecte del que va passar al seu moment.

En definitiva, per tant, Sr. President, jo crec que aquestes
qüestions són molt clares i tots hi hem d’empènyer, estic
convençut que quan vostè diu que ho reclamarà amb fermesa,
que no passarem per aquí ho diu de ben de ver, però també
m’agradaria veure que el seu partit a Madrid actua en aquest
mateix sentit.

Per acabar, vull donar un missatge similar al que he donat a
la meva primera intervenció. Ramon Llull deia “un pobre amb
esperança és ric, un ric sense esperança és pobre”. Jo crec que
un poble que té horitzons, que sap que té sortides anirà
endavant, i un poble, per molt ric que sigui, que estigui
desorientat, està condemnat al fracàs. Estic convençut que el
nostre país té futur, tenim emprenedors, tenim joves amb ganes
de fer coses, la societat en general crec que està preparada. Per
tant, crec que hem d’anar endavant i, en aquest sentit, el país en
sortirà. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, ... vol fer ús de la paraula el Sr. President? No?
Perfecte, el Grup parlamentari Socialista no intervé en aquest
moment, per tant, en torn de contrarèplica, té la paraula el Sr.
Antich.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
El diputat Sr. Mayans em feia un caramull de preguntes i, en
primer lloc, li vull agrair les seves mostres de colAlaboració i de
voler fer feina conjuntament. Jo li he dit en distintes ocasions
que tal vegada algun dels temes no s’han parlat amb ell, però la
veritat és que des del Govern procuram tenir una relació
important i pròxima amb el govern de Formentera i, per tant,
amb el consell insular. Ho dic per què vostè, a la primera
intervenció, em parlava de la delimitació, jo fa poc vaig ser a
Formentera, precisament per un acte de protecció civil, on es va
ajuntar tota la protecció civil de les Illes Balears, que es va fer
a Formentera i, per tant, amb participació del consell insular i
del president, i vaig tenir ocasió de poder-me reunir amb les
persones que representen la gent que està afectada per la
delimitació, vàrem poder parlar de totes les distintes qüestions,
de l’estat com estava, fa molt poc han pogut tenir una reunió
amb el director general de Madrid i en principi sembla que la
reunió no va anar malament, sense perjudici de la dificultat. És
ver que vaig parlar amb ells per tal que des del Govern els
poguéssim donar tot el suport necessari des de tots els punts de
vista per demostrar que Formentera té una singularitat en relació
amb altres zones que també puguin tenir aquestes dificultats i
per tant per facilitar que realment es pugui fer efectiu aquell
acord que es va prendre en el Congrés dels Diputats, per
unanimitat de totes les forces polítiques, que anava dirigit,
precisament, a fer la modificació de la delimitació.

He de dir també que des de la Conselleria d’Agricultura es
fa feina amb el Consell per tal de tirar endavant una altra vegada
la cooperativa i per tant fer feina en aquest sentit. També és ver
que ara allà s’han fet uns importants treballs de reutilització
d’aigües depurades, amb el ministeri, per un valor de quasi 8
milions d’euros. I quant a la cooperativa pareix que els
contactes es fan amb el Consell de Formentera i per tant amb
aquesta idea de donar-li una altra vegada suport, per tant la
conselleria ja n’ha parlat.

Dir que els beneficis de la llei de barris van per a totes les
illes i per tant que nosaltres el que voldríem és que realment
aquest fos un element que totes les institucions emprassin,
perquè és un element que també, a més de posar en valor zones
que tenen dificultats i que s’han anat degradant, ens serveix
també com a un element important per poder moure el sector de
la construcció. Per tant, en relació amb aquest tema també total
colAlaboració.

Dir, per altra banda, que efectivament una de les qüestions
que parlaré amb la ministra és, precisament, la firma del
Conveni de carreteres d’Eivissa i Formentera. Hi havia, també
és ver que els dos consells parlaven en relació amb aquest tema
i que, per tant, és un element que crec que com més aviat el
puguem firmar millor i, a més, amb un esforç per part del
Govern perquè la part que havien de posar els consells, com
vostè sap, la posa el Govern de la comunitat autònoma de les
seves partides. A tots aquests convenis hi havia una part que
posava el Govern de l’Estat i una altra part que posa el Consell,
per tant aquesta part dels consells el Govern de la comunitat
autònoma ho posarà tot d’una que estigui firmat el conveni amb
el ministeri.
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Per altra banda, en relació amb l’hospital d’Eivissa el
projecte està fet i s’estava treballant amb l’ajuntament per al
tema del solar, la pròxima setmana estarà fet, ja hi ha el pla
funcional i per tant és un tema que està bastant avançat per tal
que es pugui dur a terme.

En relació amb les barreres arquitectòniques, la conselleria
i el ministeri ja han estat a Formentera, han estat treballant amb
els tècnics allà, per tant hi ha una inversió pilot importantíssima
a Formentera i per tant s’està treballant en les necessitats que
s’han de posar en marxa; és a dir, s’ha anat a veure damunt el
terreny, s’estan avaluant les distintes necessitats i per tant s’està
fent feina en tots aquests temes.

Dir-li que l’Autoritat Portuària a Eivissa té un projecte que
tenia algunes dificultats a Eivissa mateix i per tant que hem
estat parlant amb la gent d’Eivissa i crec que molt aviat es podrà
tirar endavant.

Per tant, jo l’únic que li vull dir és que em sap greu si a
qualque moment vostè s’ha volgut posar en contacte amb mi i
no ha pogut, miraré que sigui possible, però també vostè
entendrà que la relació més directa la duguem amb el Consell de
Formentera, i sobretot agrair-li, una vegada més, la seva
voluntat de colAlaboració i per tant les seves ganes de fer feina
perquè anem millorant els distints projectes i les distintes
actuacions en aquella illa. No he de dir que de totes les diverses
mesures en matèria de les mesures urgents que hem posat en
marxa i per tant en matèria de turisme i en totes les qüestions
també tendrem les reunions pertinents amb Formentera, per tal
que hi pugui haver totes respostes que facin falta.

Aconseguir, en relació amb la diputada d’Eivissa pel Canvi,
la Sra. Marián Suárez, dir que, efectivament, el Govern també
té en compte que hi ha tota una sèrie de singularitats a cada una
de les illes i per tant a l’hora d’aplicar les distintes polítiques
totes aquestes qüestions s’hauran de tenir en compte i per tant
haurem de veure realment quines són les millors mesures a cada
indret i com és millor aplicar-les.

Coincidir plenament amb la postura que vostè ha esmentat
aquí de la necessitat de dur a terme aquesta feina de reactivació
econòmica i de fer front a les polítiques socials i per tant tenir
molt en compte les particularitats de cadascun dels territoris que
tenim en aquesta illa.

Per altra banda, el que li dic en relació amb el nou hospital
és que el pla funcional està fet, el projecte estarà acabat ja i per
tant fem feina amb la idea que el més aviat possible es pugui
posar en marxa.

Igual que fem feina en la declaració de servei públic, però
també és ver que en aquests moments s’han fet tota una sèrie de
millores que fan que en aquests moments, respecte dels preus,
quasi quasi puguem dir que estiguin millor els preus d’ara que
no els del 2004, a pesar de tots els creixements que hi ha hagut.
I per tant, des de Mobilitat s’ha fet una feina important per
intentar millorar aquesta situació.

Vostè m’explicava que hi ha tota una sèrie de competències
que es varen transferir malament, com ens passa a nosaltres a
nivell de la comunitat autònoma, i que per tant és una qüestió
que penja també de la millora del finançament a nivell de la
comunitat autònoma que, a la vegada, ha de significar una
millora de finançament per als distints consells insulars i, per
tant, és un tema que ha de donar lloc a la possibilitat de millorar
aquestes competències. També és ver que vostè sap que feim un
esforç dins aquests pressuposts amb el transport públic i que, a
més, en les inversions de l’Estat, en els 101 milions que es
poden conveniar hi farem feina per tal que hi pugui haver
inversions de l’Estat en matèria de transports, en matèria
d’infraestructures de transports també a les altres illes i per tant
en aquest cas també a Eivissa. Per tant, aquesta és un poc la idea
que tenim, és ver que vull que aquesta legislatura sigui la
legislatura del transport públic, vull que aquesta legislatura
tengui molta força en tot el tema del transport i per tant en
aquest sentit hi feim feina.

Per altra banda, tant el Sr. Melià com el Sr. Barceló m’han
parlat de les distintes mesures que hem posat en marxa i per tant
donant suport a l’actuació que hem duit a terme, sense perjudici
de mostrar la seva desconfiança sobre certes qüestions, amb les
quals en aquests moments hi feim feina des del Govern.

Crec que les passes que s’han fet en matèria de finançament
fins ara s’han fet bé, crec que plantejam allò que hem de
plantejar, crec que és una qüestió que l’hem explicada i per tant
quins són els principis que avalen la nostra postura i crec que
serà el moment de poder ja parlar més concretament quan
puguem començar a tenir quantificada quina és la postura de
l’Estat, ja amb doblers més concrets. Fins a aquests moments el
que hem fet ha estat plantejar al Govern de l’Estat quin era el
model que nosaltres volíem i quins eren els principis que volem
que inspirin el resultat final d’aquest model.

Per tant, en aquest sentit crec que estam en temps i hora,
repetesc, nosaltres no podem acceptar un finançament que no
doni cobertura a les nostres necessitats. Crec que, a més del
president Zapatero i del ministre Solbes, la veritat és que molts
altres presidents de comunitats autònomes també han expressat,
i en aquest cas vull dir tant representants de comunitats
autònomes socialistes com de comunitats autònomes del Partit
Popular han deixat clar que la comunitat autònoma més
perjudicada era les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit hi
feim feina i aquesta és la nostra idea.

Dir-li que en matèria d’inversions de l’Estat, repetesc, crec
que s’ha fet un pas endavant molt important, crec que parlam
d’unes inversions que eren d’uns 260 milions d’euros cada any
hem passat a uns 421; hem augmentat les inversions de l’Estat
en un percentatge altíssim i per tant en aquest sentit feim feina,
a pesar que, efectivament, he explicat que alguns d’aquests
convenis han tengut algunes dificultats per poder-se aplicar i per
tant d’aquí aquesta reunió de la primera setmana de novembre
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per intentar descolAlapsar aquesta situació. Estic convençut que
els resultats seran positius, i amb aquesta idea hi vaig, i com pot
suposar hem començat a fer feina des de fa un temps perquè en
aquesta reunió es puguin tocar totes les distintes qüestions que
el Ministeri de Foment té amb les Illes Balears, però amb la idea
de resoldre tots i cadascun d’aquests temes.

Al Sr. Melià, dir-li que la llei del sòl es discutirà l’any que
ve, esper que a finals d’any pugui estar feta i es pugui passar als
distints grups polítics i que dins l’any que ve es pugui debatre
i que després es pugui veure la llei del paisatge. Per tant, amb
aquesta idea feim feina, nosaltres creim que es tracta d’una llei
que ha de complementar de forma important la nostra aposta
perquè hi hagi més control de l’ordenació del territori i a la
vegada una llei que també ens ha d’ajudar en matèria de la
política d’habitatge que volem dur a terme. En definitiva, es
tracta d’una qüestió a la qual donam molta importància.

Esper que el sistema de finançament es pugui debatre d’aquí
a final d’any i que puguem arribar a acords amb l’Estat i amb
les distintes comunitats autònomes. La meva idea és treballar
perquè no s’allargui, així ho fet saber cada vegada a l’Estat,
nosaltres no ens podem permetre el luxe que aquest tema tan
important s’allargui i per tant la nostra idea és que es pugui
acordar el més ràpidament possible.

Crec que en aquests moments no seria bo obrir amb l’Estat,
mentre parlam del sistema de finançament, un altre camp com
és el del règim especial, crec que tendríem dificultats, i així ho
vull dir, perquè crec que en aquests moments es parla
precisament d’aquest tema i es fa feina en aquest tema i, a més,
crec que nosaltres hem de posar tots els sentits en aquests
moments a treure aquesta qüestió d’una vegada per totes. Pens
que tot d’una que s’hagi resolt el debat sobre el sistema de
finançament hem d’afrontar aquest altre tema.

Dir-li que l’Estat enguany fa un esforç en matèria de
dependència, crec que li haurem de seguir demanant esforços
importants; és ver que la comunitat autònoma fa un esforç molt
gran en matèria de dependència i és ver que hi haurà d’haver un
debat a nivell estatal per millorar les aportacions en relació amb
aquesta llei. És una qüestió que des del Govern de les Illes
Balears, tant per part de la conselleria com per part d’aquest
president, ja hem fet arribat a l’Estat, ho han fet arribar altres
comunitats autònomes i per tant necessitam parlar-ne i
necessitam entre tots fer un esforç molt gran. De totes formes,
vull dir que la Conselleria de Benestar Social ha fet una gran
tasca en molt poc temps, és a dir, crec que la primera, o ahir ho
deia, que havíem passat de 0 valoracions a 9.000 i busques de
valoracions, la veritat és que quan nosaltres arribàrem trobàrem
molt poca feina feta en aquest sentit, s’han hagut de muntar tots
els equips per dur-ho a terme, és una feina que significa anar a
casa de cada un dels particulars que es volen acollir a aquesta
llei. En definitiva, s’ha fet una feina molt important de crear els
equips i de formar gent a la vegada perquè pugui desenvolupar
aquesta llei. Però coincidesc amb vostè que és un tema de
preocupació en el sentit que entre tots hem de fer els esforços
necessaris per millorar la resposta en aquest sentit.

Els vull agrair a tots les seves aportacions, els vull agrair a
tots el suport al Govern i els vull dir que aquest govern fa feina
d’acord amb allò que pactàrem en el seu moment; és ver que
alguns temes aniran més avançats que els altres i que sempre
poden ser discutibles. Però per a mi el més important és que
aquelles línies, aquelles directrius generals que ens marcàrem en
el seu moment quan férem el pacte siguin les que tenguin
vigència en totes i cadascuna de les polítiques que duim a terme.
Crec que és molt important que no perdem de vista el pacte que
firmàrem en aquell moment, que facem feina d’acord amb els
objectius i aquesta és la idea d’aquesta president, escoltant
tothom i sobretot tenint en compte que aquest projecte serà
efectiu si realment hi sabem implicar tota la societat.

Ahir parlava d’orgull de país, un país està conformat per
molts distints colAlectius, per molta distinta gent i tothom se sent
i estima aquest país si tothom sent que forma part d’aquest país.
Per tant, qui ha d’aglutinar que realment tota aquesta gent tengui
orgull de ser d’aquest país són precisament les institucions que
el representen i les institucions han de saber tenir la mà oberta
que tothom es pugui sentir implicat. Amb aquesta idea feim
feina i amb aquesta idea esper que vostès em continuïn donant
suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Molt Hble. Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A
veure si aixecam l’ànim d’aquest debat, que ens segueixen avui
en directe milers de telespectadors per aquesta televisió pública,
tan poc plural, que es diu IB3, i posam en aquest moment el
punt sobre les is del futur dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.

(Remor de veus)

Sr. President, membres del Govern, el debat de política
general serveix, sense cap dubte, per explicar els projectes de
cara al futur, però també serveix per passar comptes del que
s’ha fet fins ara, i per això avui som aquí, com a única oposició
que representa gairebé un 47% per fixar la nostra posició
damunt aquest debat de l’estat de l’autonomia. Faré un previ.
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Durant els mesos darrers la situació del Partit Popular ha
estat una situació de debilitat, perquè alguns havien transgredit
la llei i amb una presumpta corrupció havien fet malbé la imatge
del Partit Popular. Vostès varen emprar això com a arma
política contra la nostra formació política, quan no ens cansàrem
de repetir que la corrupció sempre és de persones i mai no és de
partits polítics. Avui és el seu govern que se sustenta amb el vot
d’un diputat que té molts de problemes. Jo podria fer el que
vostès han fet, però no ho faré, Sr. President, perquè jo vull
estar a l’alçada de les circumstàncies, i els ciutadans que ens
escolten es mereixen que vostè i jo parlem de futur.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I, per tant, de futur parlarem, Sr. President. El vaig escoltar
ahir en el seu discurs amb moltíssima atenció i li he de dir que
ni l’acció de govern ni les paraules del president no ens varen
permetre ser optimistes. Li he dit en moltes ocasions, tenim
molts reptes i desafiaments i el seu govern fa la impressió
d’estar creuat de braços i de vegades crear més problemes que
solucions, fent polítiques moltes vegades cara a la galeria.
Tenim en definitiva un govern, també li ho he dit moltes
vegades, on manen els partits -avui s’ha pogut veure- i no mana
el President del Govern. Un govern que marca unitat de criteri,
unitat d’acció i, per tant, unitat de projecte. Per això permeti’m
que li digui amb tot el respecte, però també amb la necessària
franquesa, que sent una profunda desconfiança pel seu discurs
d’ahir i també per al seu projecte. Després de sentir-lo, no he
pogut incrementar la meva confiança i li diré per què, per tres
motius. El primer, perquè l’anàlisi que vostè ha fet dels darrers
dotze mesos de govern no ha estat una anàlisi real, la seva
capacitat per vaticinar i la del seu conseller d’Economia, el Sr.
Manera, han estat realment desastroses. I no sabem si aquesta
falta de vaticini ha estat per desconeixement o si ha estat per la
por de perdre unes eleccions generals. 

Recordi que en el mes de març, el seu conseller d’Economia
i també els consellers del seu govern negaven la crisi i deien
“els indicadors disponibles assenyalen que no tenim símptomes
de crisi econòmica, ni de recessió”. La veritat, Sr. President,
teníem i tenim una crisi econòmica molt greu, de la que vostè de
cap manera no n’és responsable, però sí de la factura agreujant
de no haver-la reconeguda, no haver-se preparat i, per tant,
haver perdut un any. Tenim una crisi que ens afecta més a
nosaltres que a altres comunitats autònomes i estam en pitjors
condicions. I per què estam en pitjors condicions? Perquè duim
un any de retard. Això és com aquella ciutat que ha de tenir un
terratrèmol, si es prepara, els danys són molt poquets, si no es
prepara, els danys són molt nombrosos.

Segon motiu de la nostra desconfiança. El poc pes polític
que vostè té davant Madrid. Li ho han dit els seus socis de
govern. De vegades vostè i el seu govern parlen del Govern
d’Espanya com si fos un govern que no té absolutament res a
veure amb vostès i vostès tenen allà els ministres del seu mateix
partit asseguts, més quatre diputats, més cinc senadors a
Madrid. El que faci el Govern del Sr. Zapatero, Sr. Antich, és
corresponsabilitat seva i de tots els que han intervingut abans
que vostè. Quan tots vostès parlen del Sr. Zapatero i del PSOE
i diuen que no compleixen amb les Illes Balears, la qual cosa és
certa, ho estan fent amb el concurs de tots els que han
intervingut en aquesta cambra. Per tant, ho estan fent amb la
seva connivència. Li deman, idò, que pinti més, que agafi el

timó i que sigui davant del Govern d’Espanya un vertader
referent. 

En tercer lloc, un altre motiu pel qual no tenim confiança, és
perquè l’hem vist governar durant aquests quinze mesos i també
durant la legislatura del 99-2003 i hem vist que es preocupa de
tot menys d’allò que és realment important i sobretot que ha
tengut molts de canvis en les seves conviccions al llarg d’aquest
temps i li posaré diversos exemples. Segon cinturó, no; i només
d’un carril sí. Idò segon cinturó, sí; i a més de 4 carrils, i acaba
a Son Espases. Son Espases no, amb manifestació i casserolada
inclosa, Son Espases, i ara és la joia de la corona. Transport
aeri, s’havia de canviar i millorar el transport aeri i ni s’ha
canviat, ni s’ha millorat. Les ART del Pla territorial, la
Presidenta del Consell de Mallorca ho havia de canviar tot, no
n’ha canviat ni una. Can Domenge no, hi havia d’haver HPO,
Can Domenge sí, i no hi ha cap HPO. Immigració, papers per a
tots, amb manifestació inclosa per part d’Esquerra Unida davant
la Delegació del Govern, i ara resulta que volem una
immigració ordenada i amb papers. Barracons per a l’educació
salvatge, i ara resulta que en tenim més que mai. Pluralitat en
els mitjans de comunicació, havíem de tenir algú que dirigís IB3
que no estigués afiliat a cap partit polític i ara resulta que tenim
una persona d’UM que dirigeix IB3 i, com que no se’n fien, li
han de posar un director adjunt del PSM. I podríem seguir amb
un llarg etc.

(Aplaudiments)

Aquestes són, Sr. President, les seves credencials, per què
hauríem de pensar jo i el meu grup que avui les coses serien
diferents? Quin valor puc donar a la seva paraula ara? Vostè
mateix pensi en el que li he dit i arribarà a la mateixa conclusió,
tanmateix està escrit, pels seus fets els coneixereu. Si li pareix,
ens atendrem a aquesta màxima i estarem atents a les seves
actuacions i a les del seu govern. 

En el discurs d’ahir li faltà autocrítica, els problemes de tota
Europa i m’atreviria a dir que d’una gran part del món són dos:
la crisi de confiança i la crisi econòmica. No es poden abordar
per separat i no se’n pot guanyar un sense l’altre. S’ha de
recuperar la confiança, president, i fa estona que feim malament
allò que podríem fer bé, retrocedim enlloc d’avançar. La crisi
econòmica no només es resol mitjançant mesures econòmiques,
sinó que en els moments difícils, com aquest que vivim, és quan
es posen a prova els valors dels partits polítics.

La pregunta que es fan avui tots els ciutadans de Balears,
tenim un govern prou cohesionat per fer front a tot això? Tenim
un full de ruta, un itinerari per sortir de la crisi? Tenim un
itinerari coordinat perquè tots junts tenguem un full per poder
donar benestar als ciutadans? Cada mes, Sr. President,
s’incorporen a l’atur de les Illes Balears mil persones, des que
vostè governa, 15.586 persones que abans tenien feina, ara no
en tenen. Si fa la divisió, cada dia 33 persones s’incorporen a
l’atur aquest darrer mes del seu govern. Hem pujat un 49,9%
més en atur i pareix que a finals d’any, segons els sindicats
UGT i el seu propi govern, els aturats podrien ser 80.000. I li he
de dir que parlam d’aturats d’alta qualificació, com els aturats
de Spanair, de Futura, o de LTE i no estan dins el compte dels
15.000. La nostra taxa d’atur ha pujat més que la resta
d’Espanya. Li he de dir també que s’ha romput la tendència
d’afiliació a la Seguretat Social. Avui també tenim 2.500
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treballadors menys afiliats a la Seguretat Social, ha baixat
concretament un 1%. Per tant, no és veritat que les polítiques
del seu govern puguin servir per recolAlocar els aturats que es
produeixen. I cregui’m que això sí que és antisocial.

En definitiva, Sr. President, som la segona comunitat
autònoma que té més increment d’atur el darrer any, amb un
49,95%, la mitjana de tot Espanya és d’un 23%. Per tant, no
resistim ni més ni millor que la resta d’Espanya i hem passat de
ser capdavanters en creació de feina, a ser capdavanters en
creació d’atur. A més, hi ha altres desequilibris, els preus pugen,
al Sr. Diéguez li deu haver anat molt bé la seva vida perquè
totes les famílies notam que els preus pugen. Tenim una inflació
del 4,3%, i la llet, per posar un exemple, ha pujat un 28,5%.
Totes les famílies quan anam a comprar la cistella de la compra
ens ressentim d’aquesta pujada de preus. Ha pujat també el
transport a les Illes Balears, amb una pujada d’un 8,8%. I també
ha pujat el fems gràcies al magnífic compliment de la Sra.
Armengol, que després de dir que no pujaria mai el fems l’ha
pujat quasi un 40% ...

(Aplaudiments)

També ha pujat l’electricitat, ha pujat un 11%, gràcies també
a les polítiques del Sr. Zapatero. Com veu, totes aquestes
pujades afecten sobretot les economies de menys recursos, les
rendes més baixes. I resulta que a les Illes Balears ha pujat més
que als països de la zona euro. Els hotels pugen els preus al
mateix ritme que la inflació, i les cafeteries i restaurants per
damunt la inflació. Si aquí vénen bàsicament alemanys i
anglesos i resulta que els nostres preus són més cars que a
Alemanya i Anglaterra , comprendrà que estam perdent
competitivitat.

Sr. President, la gent està preocupada, hi ha alarma social al
carrer. Veim com el sector de la construcció ha entrat en
recessió amb un 279% més d’atur. També el comerç amb una
baixada del 23%. La indústria del 30%. L’agricultura del 66%.
I el turisme un 18% més d’atur. Alguna cosa ha fet vostè
malament, Sr. Antich, perquè avui, com li he dit, som la segona
comunitat d’Espanya que té més aturats i a més també som la
segona comunitat d’Espanya, juntament amb La Rioja, que
menys obra pública ha posat en marxa aquest any. Per tant,
vostè alguna cosa hi tendrà a veure, perquè vostè du setze mesos
governant i, per tant, alguna cosa deu haver fet malament. Però
allò que és realment preocupant són les moltes coses que hem
deixat de fer, i no dirà que no l’advertíssim. Jo cada dimarts li
he demanat sobre crisi econòmica, sobre atur, sobre pujada de
preus, sobre hipoteques, sobre qualitat de vida. El mes de juliol
vàrem tenir un debat en aquesta cambra, vostè va anunciar tot
un seguit de mesures que han anat canviant i que han estat poc
efectives, en posaré alguns exemples. 

Platja de Palma, han canviat les persones, però el projecte
està aturat i, a més, sense pressupost. El conveni de tren s’ha
firmat amb tres anys de retard i com que es barallen entre vostès
per veure per on anirà el tren, el tren de moment està aturat. El
Pla de carreteres, ja han perdut dues anualitats, 62 milions
d’euros, anualitats 2007 i 2008. Per tant, un altre incompliment.
Per no parlar de la cogestió. Em podria dir vostè quins efectes
han produït aquestes mesures fins a dia d’avui? Podria indicar-
me quines són les decisions econòmiques del seu govern que
han pogut produir efectes positius? Jo li diria que cap o
pràcticament cap. Basta veure el cas que els seus mateixos li
fan. El mateix dia que anuncien un pla de lluita contra l’atur,
anuncien que tendrem més aturats que mai. No sé molt bé quins
són els resultats d’aquest pla d’atur. S’ha inflat vostè durant
aquest any a presentar el Pla d’habitatge, el resultat és que la
construcció a les Illes Balears està en caiguda lliure, la major de
la Unió Europea. Per no parlar de les mesures que havien
d’accelerar la licitació de les obres d’interès general i resulta
que de gener a juliol de l’any 2008, hem licitat molt menys obra
pública que en el mateix període de l’any 2007. 

Què ha passat amb les mesures per ajudar les empreses a
rebre finançament? Deuen tenir molts pocs efectes, perquè han
tancat 704 empreses, segons dades de la Seguretat Social des del
mes de juliol del 2007 al 2008. Què hi ha del Pla de
recolAlocació dels treballadors de Futura i d’Spanair? Vostè ha
dit que sí, la portaveu l’altre dia va dir que també, però la
directora general de Transport Aeri va dir que no eren una
oficina de colAlocació. Una mostra més de la improvisació i de
la coordinació del seu govern. I del Pla de recolAlocació de la
construcció que ha estat tan venut per la Sra. Nájera, que havia
de traslladar els aturats de la construcció al sector de serveis?

Sr. Antich, ningú no el prendrà seriosament si vostè no
adopta mesures serioses que serveixin per contenir la despesa,
que serveixin per ajudar la creació d’ocupació i que serveixin
per controlar els preus. Què passarà amb el finançament
autonòmic? I amb el finançament als consells insulars i
corporacions locals? Passarà el mateix que ha passat fins ara, un
dels molts incompliments de José Luis Rodríguez Zapatero. És
de sobres conegut, Sr. President, que per crear feina el que s’ha
de fer és generar confiança i generar les condicions adequades
perquè la gent inverteixi. Però vostè sembla que no està per
aquesta feina. Per això nosaltres li hem proposat un pla anticrisi.
Cregui’m que el pla anticrisi l’únic que pot treure a tota
Espanya i també a les Illes Balears de la crisi és generar
confiança, confiança en inversors, confiança en consumidors i
confiança en empresaris. A dia d’avui, vostè i el seu govern no
compten amb aquesta confiança.

Miri, jo crec que el que hauríem de fer per aquest ordre és el
següent. Primer, ser capaços de crear llocs de feina. I després,
com a mesura palAliativa, oferir subsidis a aquells que no troben
feina i que no tenen cap recurs. Les coses han d’anar
exactament per aquest ordre. No estic d’acord a combatre la
crisi i l’atur amb el SOIB o l’INEM, jo preferesc apostar per la
petita i mitjana empresa, aquella que dóna feina al 80% de
treballadors i també apostar per la inversió productiva. 
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Sr. President, jo el convid a fer un exercici d’humilitat, a
reconèixer errors, a superar la fase d’autocomplaença i d’atac
permanent al PP, perquè a totes les preguntes que li he fet
durant aquest any, la resposta sempre ha estat un atac al PP, per
amagar la pobresa de les seves idees i per passar a una fase de
treball i realisme. Li propòs mesures fiscals ambicioses, les
citaré a la meva contrarèplica. Li propòs més mesures
d’austeritat, s’han hagut de repartir entre sis partits les
conselleries. Han augmentat en més de 60 alts càrrecs, l’altre
dia li vaig dir 28 i no havíem comptat els assessors, la qual cosa
ha multiplicat per tres els secretaris generals i els directors
generals. 

Li propòs també un pla de suport per a l’autoocupació per a
emprenedors. Li propòs també més inversió pública, més
valentia davant del Govern d’Espanya, més recursos per a la
promoció turística. Si la promoció turística i el turisme ha de ser
un tema d’estat, posem-hi els recursos que pertoca i traiem-lo
del debat polític. Per cert, quan li vaig demanar que m’acceptés
participar com a partit dins la Mesa de Turisme en aquella
reunió que vaig celebrar acompanyada del Sr. Fiol i del Sr.
Ignasi, vostè acompanyat dels consellers de Presidència i
d’Economia, em va dir que havia de demanar permís als seus
socis. Veig que els socis n’hi han donat i per això gràcies per
poder formar part d’aquesta Mesa del Turisme. Bé, li he de dir
que la crisi és econòmica, però les conseqüències són socials i
la pregunta que ens feim tots és què farà vostè per evitar que
això no vagi a més.

Parlarem ara, si li pareix, president, de salut. Ara fa un any
que vostès varen canviar les seves conviccions i es varen decidir
per Son Espases. Varen incomplir el seu programa electoral i
Son Espases va passar, com li he dit, de ser un hospital mal
ubicat, a més amb una ombra de corrupció, a més atemptava
contra el patrimoni històric de les illes -cal recordar les diverses
manifestacions-, a passar a ser la infraestructura estrella del
Govern, feia falta, Sr. Antich, ser tan irresponsable? Se’n
recorda d’aquelles manifestacions? Bé, vostè era a Madrid, però
qui el substituïen eren dia sí i dia també a aquelles
manifestacions. Per cert, com està el seu cor i el de la presidenta
del Consell de Mallorca? El cost de la demagògia ens ha costat
als ciutadans de les Illes Balears que aquest hospital estigués
aturat dos mesos i que a més ens costés 2,5 milions d’euros més.
Per cert, digué que allunyaria l’hospital del Monestir de La Real
i també que soterraria l’edifici, i l’únic que ha fet ha estat posar-
li terra darrera. 

Per tant, la seva política en matèria de salut, quan vostè feia
oposició, consistia a desgastar el PP a qualsevol preu, fins i tot
a costa de la salut dels ciutadans. Li pregaria, Sr. President, que
no ho tornés fer. Sr. President, no tiri la tovallola, demani el
cofinançament de Son Espases. En campanya electoral va venir
aquí el ministre de Salut i va dir que “había una posibilidad de
que el Gobierno de España pagase la mitad de Son Espases”.
Em conformaria que ho demanés amb la mateixa força que ho
demanaria si governés Mariano Rajoy. Sr. President, fa un any
li vaig fer un oferiment per fer un pacte de salut, vàrem fer
diverses reunions, el conseller només assistí a les primeres,
després ens deixà en mans del director general. I ens vàrem
assabentar pels diaris que vostè tancaria cinc quiròfans de
l’Hospital General. Això va rompre el pacte, mereixíem com a
mínim ser consultats, almanco parlar-ho. Miri, aquests cinc
quiròfans de l’Hospital General feien 4.000 intervencions i

25.000 consultes externes. Ajudaven sense cap dubte a palAliar
les llistes d’espera. Avui, per desgràcia, les llistes d’espera han
augmentat i tornam a tenir més de 12.000 pacients en llistes
d’espera, xifra que no se superava des de l’any 2003. Vostè ha
dit que tarden 55 dies en ser operats. Nosaltres vàrem deixar el
Govern en 52 dies per ser operats. El temps d’espera quirúrgic,
president, ha augmentat i també el nombre de persones que
esperen més de tres i sis mesos per ser operats. Per cert,
Zapatero i vostè varen dir que la crisi econòmica no afectaria la
despesa social, i resulta que vostè ha tancat la unitat
d’hospitalització a domicili de Son Llàtzer, per què?

Què pensa fer amb la manca d’oncòlegs a Menorca? Per què
no està en marxa el servei de radioteràpia a Eivissa, quan ho han
demanat milers i milers de ciutadans i a més totes les forces
polítiques? Per cert, Sr. President, els ciutadans d’Eivissa es
mereixen...

(Remor de veus)

Jo demanaria el mateix respecte que jo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria als diputats d’un costat i de l’altre que per favor
deixin parlar la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Per cert, Sr. President, els ciutadans d’Eivissa es mereixen
un nou hospital ja. Vostès encara no tenen els solars, ni tan sols
han arribat a un acord. Mentrestant, per semblar que fan alguna
cosa, han muntat un concurs d’idees. No, president, el que
hauria d’haver fet és un concurs d’obra i de projecte per poder
inaugurar l’hospital aquesta legislatura i que els ciutadans
d’Eivissa tenguessin l’hospital que es mereixen.

(Aplaudiments)

Per cert, Sr. President, com ho pensen fer, com ho pensen
gestionar? Ho pensen gestionar amb el mateix sistema de
concessió de Son Espases, però no ho diuen perquè els socis
minoritaris no s’enfadin? Valdria la pena que els ciutadans
almanco ho sapiguem. Durant aquest any s’han produït dues
vagues de facultatius, cosa que ha suposat la suspensió de
20.000 actes metges. No creu que aquestes vagues s’haurien
pogut evitar? I finalment, quina previsió pressupostària farem
en matèria de salut? Jo crec que hauria de ser ambiciós en
aquest tema perquè la salut és la prioritat de tots els ciutadans de
les Illes Balears.
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Parlarem ara d’educació. En un moment de crisi, jo
compartesc el que va dir la rectora de la Universitat, s’ha
d’invertir en educació, l’educació és la mesura estructural
important per palAliar la crisi, i és fer polítiques de futur i de
progrés. És cert, Sra. Consellera d’Educació, que el seu
pressupost només creixerà entre un 5 i un 6% en els pressuposts
generals, pràcticament igual que la inflació? No ho puc
comprendre, això és no apostar pel futur ni combatre la crisi
econòmica. Durant la nostra legislatura pujàrem el pressupost
d’educació un 60% en quatre anys, els deman més o manco el
mateix, per poder palAliar la crisi econòmica sigui valent en
matèria d’educació i pressuposti, almenys en quatre anys, un
60% més en matèria educativa.

Sr. President, creu que és possible i que és actuar
racionalment començar el curs escolar amb un centenar de
“barracons”, concretament tota una escola nova a Llucmajor,
moltes a Eivissa i al Port d’Alcúdia no varen poder començar
per aquest tema? Perdó, perdó, perquè ara no es diuen
“barracons”, és diuen mòduls; abans els deien “barracons” i els
criticaven i només n’hi havia 50 i ara resulta que amb vostès
n’hi ha 100. Ho dic per una cosa, perquè quan vostès eren a
l’oposició només parlaven d’això i ara que són al Govern només
fan això, fins i tot han posat “barracons” per poder fer ballet al
Conservatori. Sap que és la xifra més alta de tota la història de
la comunitat autònoma des que hi ha democràcia?

De veritat creu, president, que l’equilibri entre el mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterenc i també el castellà, els
nostres dues llengües oficials, és un atac a la nostra llengua? No
creu que tots els que ens escolten estarien orgullosos de poder
sortir del sistema educatiu parlant i escrivint correctament les
dues llengües? No creu que s’hauria de fer qualque cosa per
garantir el trilingüisme a totes les escoles? Aquí han gaudit
desfent, simplement perquè ho havia fet el Partit Popular, amb
una derogació capritxosa del Decret de trilingüisme. Ahir va dir
que hi havia 9.000 nins que estudiarien anglès, n’hi ha 180.000
en el sistema educatiu. Nosaltres apostam perquè tots aquests,
del primer al darrer, sàpiguen les tres llengües, les dues oficials
i una tercera estrangera.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Pareix, Sr. President, que l’únic que l’ha preocupat en
educació ha estat, i em perdoni, que a cap nin li falti el
catecismo del buen socialista, em referesc a l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania. Sincerament, crec que el mèrit,
l’esforç, l’excelAlència, l’autoritat dels professors i la qualitat de
l’educació no han estat en aquest moment els seus objectius.

Després de prometre durant quatre anys que tots els nins de
Balears tendrien llibres de text gratuïts, resulta que ara l’he de
felicitar perquè alguns nins els tenguin de prestat? No, miri
vostè, Sr. President, per això jo no el felicitaré, només menys
d’un 20% de centres s’han acollit a aquest sistema de préstec.

Em preocupa molt l'alentiment del Pla d’infraestructures
educatives, va fer un programa que no semblava que estàvem en
crisi, el programa que habitualment es feia cada quatre anys. No
em diguin ara que l’educació de 0 a 3 anys, després d’haver-la
promesa Zapatero i vostès, l’hauran d’acabar pagant els
ajuntaments amb el Pla d’obres i serveis de la Sra. Armengol.
En fi, novelAlesc.

No creu vostè, Sr. President, que la vaga de l’educació
concertada durant tres dies es podria haver evitat? Els sindicats
creuen que sí i jo, com a mare, crec que també.

En política cultural, la seva política ha estat decebedora, ha
abandonat la política de les grans exposicions i també de
l’edició de llibres d’interès general.

Parlarem ara, Sr. President, infraestructures. Quan cobrarem
els 333 milions d’euros que ens deu Zapatero pels convenis de
carreteres? Li ha dit una sentència de l’Audiència Nacional.
Com definiria vostè un ministre o una ministra del PP que no
acatàs la justícia i que castigàs les Illes Balears?

El tercer conveni ja el va firmar vostè fa un poc més d’un
any, més que vostè, els tres consells insulars, perquè a vostè no
el varen deixar firmar; per què no s’ha executat aquest conveni
tercer? Per què hem perdut l’anualitat del 2007 i 2008, la qual
cosa suposa 62 milions d’euros que podríem haver invertit i ja
no hem invertit? Per què no li donen a vostè cap encomana de
gestió, què passa, no se’n fien? Perquè no s’ha firmat, Sr.
Antich, el conveni amb Eivissa i amb Formentera, què passa,
què els ciutadans d’Eivissa i de Formentera no tenen carreteres
i són ciutadans de segona? Ens pot explicar amb tota claredat,
Sr. President, per què no anomena les coses pel seu nom? És ver
que l’esquerra en lloc de transvasaments fa transferències, en
lloc d’autopistes fa desdoblaments, en lloc de dessaladores fa
dessaladores mòbils, ens té acostumats; i aquí és un cas molt
paregut, el segon cinturó, Sr. Antich, serà ara i sempre el segon
cinturó, li pot ronda, com li diu la Sra. Calvo, li pot dir via
connectora, com li diu la Sra. Armengol, és una infraestructura
que vostès juraren i perjuraren que mai no faríem. La Sra.
Armengol va dir que faria un estudi de mobilitat per demostrar
que no es faria, ni estudi ni res. Vostè va dir que tendria un sol
carril, al final igual que Son Espases: tendrem segon cinturó,
serà de quatre carrils, serà una via de trànsit dens, tendrà la
mateixa longitud que tenia el nostre projecte, una fotocòpia del
nostre projecte en el tram d’Alcampo a Continente i de
Continente a la carretera vella de Bunyola, l’única diferència és
que el nostre projecte tenia una mediana de 12 metres i el seu de
2. I l’altra diferència és que el nostre projecte anava per Son
Sardina, des de la carretera vella de Bunyola, i el seu va en
paralAlel pel polígon de Son Castelló per acabar fins davant La
Real, s’atraca a la sagristia, ocupa part de l’arbrat i a més (...) de
la via que va al Secar de la Real.

En fi...

(Alguns aplaudiments i aldarull)
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En fi, senyors diputats, vivir para ver, clar que ens han dit
que aquest projecte que han presentat, com que s’han posat
nerviosos els socis lo tienen que examinar i ara no sé què faran
perquè no acabi a La Real. La qüestió és que inauguraran Son
Espases, perquè està previst que s’inauguri per al 2010-2011, i
com que aquest projecte requereix una modificació del Pla de
carreteres i del Pla general d’ordenació urbana de Palma i el
nostre ho tenia, i la seva carretera, amb aquests canvis que li
volen fer, no està prevista en el Pla general de Palma ni tampoc
en el Pla de carreteres, inaugurarem Son Espases sense el segon
cinturó. En fi, també la seva demagògia ens costarà de nou la
salut dels ciutadans.

I el BLOC? Companys del BLOC, on sou? Vàreu votar en
contra del conveni de carreteres ...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

... vareu votar en contra del conveni de carreteres perquè no
volíeu el segon cinturó; dúieu en el programa electoral que no
volíeu un segon cinturó i ara on és el BLOC. Perquè almenys
Unió Mallorquina amb aquest tema ha estat coherent, l’ha
defensat sempre, però és que vostès no l’han volgut mai.

(Remor de veus)

Sr. President, per a quan la variant de Ferreries? Només fa
quatre anys i mig que el Sr. Zapatero i la Sra. Barceló ens la
prometen. La Sra. Barceló havia de deixar la seva presidència
en el Consell Insular de Menorca amb l’encomana de gestió de
la variant de Ferreries, ni encomana, ni variant.

Tren, Sr. President. Ens donen a Madrid la cinquena part del
que vàrem comprometre en aquest Parlament i del que ens
pertoca i, a més, amb tres anys de retard, 443 milions quan ens
en tocaven 2.069. Vostè tot d’una va renunciar als 2.069,
després va dir que ens en donarien 666 i al final n’han vengut,
amb tres anys de retard, 443; amb un conveni raríssim, un
conveni que es va firmar dia 24 de juliol en el Consell de
Ministres, després s’ha firmat el mes d’octubre, amb tres mesos
de retard aquí, i que només ens parla de l’anualitat del 2009. La
resta a ver venir, i com que ens fiam tant del Sr. Zapatero
veurem si es fan o no es fan.

Per cert, al final, per Alcúdia per on passarà el tren, per on
diu una part del BLOC, que pareix ser que el BLOC ho vol per
l’autopista, o per on diu UM, la qual ho vol per l’Albufera?
Mentrestant, el tren d’Alcúdia aturat.

Per cert, i per Manacor, aquí que tenim el batle de Manacor,
estarà soterrat o no estarà soterrat, perquè una part del seu
govern ho vol soterrat i una no ho vol soterrat? De totes
maneres, l’altre dia el seu conseller va presentar el projecte
Artà, sense saber per on aniria a Manacor, clar que això és
bastant complicat. Per tant, de moment anam fent projectes o
avantprojecte, perquè em pareix que no va mostrar ni els
projectes, sense saber per on passarà.

I també, per què ha condemnat, també tenim el batle d’Inca
aquí, la ciutat d’Inca, després que la Sra. Armengol s’omplís la
boca cada dia de dir que volien soterrament, que volien
soterrament, ...

(Remor de veus)

..., a no tenir soterrament del tren a Inca? Perquè clar, quan
fa l’autopista, quan fa el vial d’Inca-Enllaç condemna de per
vida la ciutat d’Inca a no tenir soterrament.

Bé, totes aquestes obres de què els parl, senyores i senyors
diputats, havien d’haver començat l’any 2008, però ja ho poden
veure el uno por el otro la casa sin barrer.

Sr. President, pot ser que el tramvia que promet la Sra.
Calvo per a l’any 2010 sigui una infraestructura tan silenciosa,
tan silenciosa, que ni se vea, ni se toque, ni se mueva, perquè
realment no tenim ni conveni? I quan el conseller de Mobilitat
va a demanar doblers al secretari d’Estat d’infraestructures
l’envia al ministre Solbes i Solbes el torna enviar al secretari
d’Infraestructures.

Comentaris sobre la ministra de Foment sobren, en fi, jo
simplement m’apunt al que han dit els meus companys abans,
crec que sobren els comentaris. Només sí que em permetin que
els llegeixi la pàgina 60 del seu programa electoral: cometes,
“El que més agrada a l’anterior govern conservador és
l’enfrontament amb la ministra de Foment. Els socialistes ens
comprometem a recuperar les relacions amb el Ministeri de
Foment.”

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Transport aeri, Sr. President. Correm la mateixa sort, els
preus han pujat, vostè havia de canviar la declaració de servei
públic; no l’ha canviada, l’ha empitjorada i, com que després de
dir que no a les tarifes flexibles, ara diu que sí a les tarifes
flexibles, ara tenim vols a 120 euros en hores punta i a més han
empitjorat les connexions amb la península.

Sobre el tema de cogestió inenarrable, dia 1 d’agost del
Consell de Ministres, el Sr. Zapatero, després de prometre que
Màlaga, Balears, Madrid i Barcelona formarien part de la
cogestió aeroportuària, es despatxa dient que només Madrid,
que té 50 milions de passatgers i Barcelona amb 33, i que
nosaltres que som els tercers, amb 23, nosaltres no hi entram i
que en el mejor de los casos haurem d’esperar quatre o cinc
anys. Vostè s’enfada, però no presenta un recurs contra aquesta
resolució del Consell de Ministres i, en democràcia, el
movimiento se demuestra andando, a més d’enfadar-se, presenti
un recurs i ens creurem que realment vostè vol defensar els
interessos de les Illes Balears i no la seva cadira.

En habitatge, Sr. President, li he de recordar que vostè volia
construir a sòl rústic i que, gràcies a Unió Mallorquina, al
president Miquel Nadal, i també al PP, vàrem evitar que es
construís a sòl rústic. Li he de recordar també que vostè ho volia
fer sense comptar amb els ajuntaments i que també, gràcies a
UM i al PP, vàrem evitar que això es fes sense comptar amb els
ajuntaments.

(Remor de veus)
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Supòs que la gent entendrà que si hi ha més de 5.000
habitatges a un cartell de se vende i no se’n ven cap, i no se’n
ven cap perquè hi ha una crisi, doncs el normal és ajudar les
famílies amb ajudes per a les pujades dels tipus d’interès, a
poder treure aquests habitatges i una vegada haguem tret aquests
habitatges després en construïm de nous. És tan difícil entendre
això, Sr. President? No veu vostè que hi ha símptomes de falta
de demanda i que si intervé en el mercat produirà més oferta
sense demanda?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, Sra. Presidenta. Una coseta més.

Aquesta compra que vostè ha fet a Campos, a dit, sense
consultar ningú, sense concurs, per 18 milions d’euros, intentant
dir que hi hauria 400 habitatges de protecció oficial i el batle de
Campos, que abans era per aquí, deia que només en necessita
20, què és: política d’habitatge o és política d’ajuda a alguns
promotors? Què ha passat, per cert, amb els 850 habitatges de
protecció oficial de Son Busquets?

Bé, turisme, i acab, Sra. Presidenta. Turisme és una de les
peces claus, Sr. President, incorpori 30 milions d’euros per a la
promoció turística, ens seurem a la taula, com li vàrem demanar,
del Turisme, i serem molt combatius perquè aquest és el nostre
referent, jo venc dient des de fa molts debats. Haurem de
canviar les polítiques a l’illa de Menorca, perquè perd turistes
any rera any i haurem d’apostar per la competitivitat, per la
desestacionalització i per la qualitat.

Per cert, per què no parlam del tot inclòs quan governa
l’esquerra, què és que el tot inclòs només existeix quan governa
el Partit Popular?

En turisme també hi ha problemes, hi ha un atur d’un 18%
i 40.000 turistes menys el mes de setembre i 30.000 turistes
menys el mes de juliol. Sr. Antich, si resulta que el turisme ha
de ser un tema d’Estat i ha de ser fora del debat polític, com va
poder consentir vostè que el que ha de ser fora del debat polític
fos el caballo de batalla de las guerras intestinas del seu soci
de Govern? No es preocupi, nosaltres tenim categoria per estar
suficientment damunt el debat polític, però també ha de
procurar que en el seu entorn passi exactament el mateix que li
demana al Partit Popular.

On és el pressupost per al Parador de Menorca, per a Sant
Antoni de Portmany o per a la Platja de Palma? Per a quan la
transferència de turisme als consells insulars, també serà una
víctima del pacte a sis?

Sra. Barceló, vostè que va ser una defensora amb mi de
l’Estatut d’Autonomia, primer el pacte i després l’Estatut? Jo
crec que primer l’Estatut i després el pacte.

En agricultura i ramaderia, simplement dir-los, varen
pressupostar 13 milions menys l’any 2008 i per això varen
haver de fer un pla de xoc de 8 milions i encara n’hi falten 5.

No sé molt bé per què hem estat la darrera comunitat
autònoma en aprovar el Pla de desenvolupament rural, ni sé
molt bé per què vàrem comprometre 176 milions d’euros en sis
anys i ara només n’hi ha 126?

Amb el comerç i la indústria anam cap avall, tendrà el nostre
suport per tirar cap endavant.

I en dependència, n’han parlat tots els portaveus; varem
suportar la llei perquè creim que és una bona llei, però es va
enganyar la gent perquè aquesta llei no va venir amb recursos
econòmics i per tant aquí es va fer malbé i es varen frustrar les
expectatives de gent que ho passa malament. I no és que no hi
hagués doblers a la Llei de dependència perquè hi havia crisi
econòmica, és que no hi ha hagut doblers des del primer dia.

I acab, Sr. President, té vostè pendent la tasca de guanyar-se
la confiança de milers i milers de balears i també del Partit
Popular; és vostè qui governa i li diré una cosa: no li faltarà la
meva lleialtat per poder tirar el carro endavant i no li faltarà -la
lleialtat no significa no dir el que un pensa, lleialtat significa ser
lleial i poder dir el que un pensa.

Per això, li deman que no faci una cosa que és habitual,
pegar, com ha fet fins ara, als que eren abans al Govern; el que
faci la portaveu de l’oposició no sé si és molt important, però el
que faci vostè és molt important perquè les seves decisions
afecten el dia a dia dels ciutadans. Pegar a l’anterior Govern i
donar-li la culpa de tot, vostè faci el que trobi, no crea feina ni
crea treball, ni fa que els bancs ens donin crèdits, ni ajuda a
baixar el preu, en definitiva, no arregla res de res.

Finalment, em deixi que acabi, Sra. Presidenta, el darrer
segon, per demanar-li, en nom del PP i del grup parlamentari
que jo presidesc, disculpes a la ciutadania per aquells que han
transgredit la llei, que han convertit la política en un servei
personal, perquè, sense cap dubte, la ciutadania mereix respecte
i nosaltres li hem de donar aquest respecte. Per això em posaré
al seu costat, per poder fer tots els controls necessaris, per trobar
tots aquells que no hagin fet el que toca, en aquesta institució
que vostè presideix i també en els consells insulars, que, visto
lo visto, s’hauria d’investigar tot.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, estic convençut que vostè té desconfiança amb mi,
perquè fa poc li vaig sentir dir que vostè no posa la mà en el foc
per ningú, i per tant, efectivament, crec que té desconfiança amb
mi i li he de dir que no m’esperava de cap de les maneres aquest
discurs.

(Rialles i remors de veus)

No, no, li he de dir, li he de dir, no m’esperava aquest
discurs. Vostè ha començat donant lliçons damunt temes de
corrupció i jo crec que en aquests moments ...

(Remor de veus i petita cridòria a la sala)

(Petita pausa de l’intervinent)

Jo crec que en aquests moments haurien de ser un poc
humils amb aquest tema. De totes formes li he de dir que li
agraesc que em digui que tendré tot el suport a l’hora de posar
mesures per tal de millorar la reacció de les distintes
institucions.

Però crec que, efectivament, hem de parlar del que als
ciutadans interessa, crec que vostè ho ha dit, hi ha molts de
ciutadans i ciutadanes que ens segueixen i volen saber quines
són les solucions que tenim des de les institucions per als greus
problemes que ells tenen en aquests moments. I per tant, un dels
primers temes és poder tenir confiança plena amb les
institucions i vostè convendrà amb mi que realment s’han donat
tota una sèrie de qüestions, o han sortit tota una sèrie de
qüestions a llum que no donen una gran confiança de les
institucions.

I per tant, des del meu punt de vista, hi ha un tema que és
clau que hem de fer arribar als ciutadans i ciutadanes, que
volem fer arribar una cultura de feina des de les institucions que
es basi en el servei als ciutadans i ciutadanes i no en certes
actuacions, que hem vist que, per desgràcia, s’han repetit massa.
Crec, i ho deia, quan acabava el discurs, Sra. Estaràs, crec que
el projecte que es va impulsar durant la legislatura passada, el
projecte de creixement fora mires que es va impulsar en aquell
moment, en res ajudava totes aquestes situacions.

Vostè em diu, Sra. Estaràs, que nosaltres no hem atès la crisi
d’hora, i jo li he de dir, Sra. Estaràs, que durant tota la
legislatura passada els dèiem que aquest model de creixement
que vostès empenyien faria un tro i un tro ha fet. I vostès, durant
tota la legislatura passada, Sra. Estaràs, no ens varen escoltar,
vostès varen encarregar obra pública i obra privada i cridaren
moltes empreses de fora, les nostres empreses subcontractades,
i cridaren molta gent; aquesta comunitat ha tengut uns augments
de població brutals i ha estat causa d’unes determinades
polítiques s’han dut a terme per part del govern del Partit
Popular anterior, i ara en patim les conseqüències.

Jo sé, igual que molt bé ho ha dit vostè que no totes les
conseqüències que patim deriven d’aquesta situació, tots
coincidim que hi ha unes situacions exògenes que vénen de fora,
com és el petroli, els aliments o com ha estat la crisi financera,
que han creat unes dificultats aquí, però, Sra. Estaràs, nosaltres
tenim la nostra aportació particular i aquesta aportació particular
ve per aquests creixements salvatges en aquells moments,
panxades en aquells moments, còlics ara. I ara nosaltres ens
veim obligats a donar solucions, precisament fora poder tenir
tots els recursos que hauríem de tenir, perquè vostès en gastaren
molts en un moment en què l’economia privada anava com un
tir. I això en aquests moments ho diu tothom, fins i tot ho diu
Bush! Fins i tot Bush troba que efectivament això ha de tenir un
canvi, i vostè ve aquí i no fa absolutament la més mínima
autocrítica, a l’inrevés, vostè ve aquí, ens afua els cans, igual
que si aquesta situació de dificultat que tenim ara fos una cosa
que haguéssim creada nosaltres, Sra. Estaràs. Hem de posar les
coses al seu lloc. 

Hem tengut un creixement de la construcció desorbitat, i
això és causa d’unes determinades polítiques. Fa poc, vostè em
deia que hem de reclamar doblers de les carreteres, 600 milions
ens costaren les carreteres, posades en marxa totes de cop. Per
tant, aquesta és la situació i és una situació que jo crec que hem
de saber canviar. I això és la feina que estam fent, Sra. Estaràs.
Aquesta és la primera feina que estam fent, fora improvisacions,
...

(Algunes rialles i remor de veus)

... fora electoralismes, creem un projecte de país participat
i compartit... No, no poden cantar tot el que vulguin, però
m’hauran d’escoltar.

(Aldarull a la sala)

Aquesta és la primera gran feina que hem posat en marxa. I
hem posat en marxa una feina, Sra. Estaràs, que vostè no valora,
i a mi em sap greu i li ho hauré de tornar explicar. Totes
aquestes mesures que vostè diu que són dolentes no són
d’aquest govern tot sol, estan pactades amb els sindicats i els
empresaris. Sra. Estaràs, feim feina amb els sindicats i els
empresaris, compartim projecte. Aquest és un dels grans
elements que hi ha aquesta legislatura. Per tant, compartim amb
ells com podem capgirar totes aquestes situacions. I vostè ve
aquí igual que si això fos una taverna i em diu, el dia que ens
vàrem reunir amb vostè, em va dir que per participar a la Mesa
de Turisme ho havia de demanar als socis, però això què és, Sra.
Estaràs? I quina serietat hi ha aquí? Això és el Parlament de les
Illes Balears! I de què estam xerrant?, jo em pensava hi havia un
poc més d’alçada!

(Aplaudiments)

Em sap molt de greu, Sra. Estaràs, però així no podem anar,
m’havien apuntat un seguit de coses, però amb aquest discurs
que m’ha fet, no necessit mirar res. Vostè ve i em diu “s’han de
posar d’acord amb el Ministeri de Foment perquè sobre el tren
i no sé què...”. Escolti, 443 milions d’euros per a aquesta
comunitat; vostès, zero euros, zero. Per tant, aquesta és la
diferència, 443 milions d’euros que donaran la possibilitat de
poder tirar endavant tot un seguit de projectes. Quan vàrem anar
a veure el Sr. Cascos, Sra. Estaràs, quan ell era ministre, ens
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varen dir “nosaltres només feim tren d’alta velocitat, trenets
d’aquests no en feim”. Moltes històries, molts de discursos, però
zero. Vostè parla de si gobierno amigo o gobierno no amigo.
Nosaltres sabem què és estar amb un gobierno enemigo...

(Algunes rialles)

...sabem què és, me’n record bé. Quan anàvem a demanar
per aplicar les carreteres perquè no volien fer autopistes i
canviar el projecte de carreteres, Cascos ens va dir: “pero, ¿no
tenéis ningún páramo?, hacedlo en un páramo” i jo vaig quedar
aborronat, jo clar, en aquell moment pletes sabia què eren, però
“páramos” no sabia què eren i vaig haver de mirar-ho al
diccionari...

(Rialles)

I en el diccionari deia: “lugar inhóspito muy frío”. I jo vaig
dir, no, d’això no en tenim aquí...

(Remor de veus)

Per tant, aquesta..., perquè vegi, Sra. Estaràs...

(Continua la remor de veus)

...que jo efectivament tenc problemes amb Foment i els
hauré de solucionar. Però jo tenc problemes amb Foment i els
solucionaré, si el ministre fos un Cascos de torn, no solucionaria
res. Per això li vull mostrar la diferència respecte d’una cosa i
de l’altra, li vull mostrar la diferència perquè en aquest cas n’hi
ha molta. 

Bé, tota aquesta història del poc pes i totes aquestes
qüestions, jo ja he vist el pes que vostès tenen per devers
Madrid i tota la seva participació dins les executives... La veritat
és que duim el debat a un nivell que és un poc insuportable. I
després tota aquesta història, vostè parla d’IB3, jo crec que a
IB3 s’han de millorar moltes coses, però jo me’n record de la
IB3 que manejaven vostès, me’n record. Per jo sortir a IB3
havia de dur un ciri a la Sang i vostè hi surt així mateix a IB3,
la veig molt per IB3, això vol dir que és plural, que escolten
tothom i per tant, que deixen que tothom hi surti i que tothom hi
parli, que és el que pertoca a una televisió pública. Però en el
seu temps, els altres no sortien...

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, si vostè vol dir qualque cosa, que després el
deixin pujar! Jo els puc atendre a tots dos, no hi ha cap
problema ni un, però que el deixin pujar...

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Vostè em parla que aquí estam fent molt poques coses en
relació amb l’atur. Miri, nosaltres hem dit que volíem mantenir
les inversions, per què? Perquè precisament hi hagi inversió
pública i perquè, a més de complir amb el projecte que hem de
complir, a la vegada el sector de la construcció, aquesta part del
sector de la construcció que hem de consolidar pugui seguir, no
tot, perquè tots sabem que no tornarà ser mai més el mateix el
sector de la construcció, no podem mantenir un sector tan
desmesurat com vàrem tenir durant l’anterior legislatura. Per

tant, estam mantenint les inversions. Però hi ha comunitats
autònomes, com les del PP, per exemple a València, que no
mantenen totes les inversions, no són totes les comunitats
autònomes. Per tant, és molt bo de fer venir a explicar unes
coses aquí i després explicar-ne unes altres a un altre lloc. 

Vostè em parla que té un pla fantàstic contra la crisi, no ha
dit ni “mu”. Només ha vengut aquí a dir que els altres ho feim
molt malament. D’allò que recordam nosaltres del pla que va
presentar en aquell moment, jo li he de dir Sra. Estaràs, que
vostè ja ens deia això, augmentin en el pròxim pressupost un
60% en matèria d’educació, baixin transmissions patrimonials,
que significaven devers 160 milions menys de recaptació, un
60% més d’educació són 400 milions més. Tot això dins un
pressupost de 3.500 milions i a mi m’agradaria molt que vostè
sortís aquí i em digués com es fa, no és possible, perquè després
vostè em digui que no hi pot haver tant de deute. Això són
miracles, el que vostè m’explica i miracles, li ho puc assegurar,
no són possibles en aquests moments. Per tant, nosaltres podem
entendre que vostès posin damunt la taula algunes propostes i
que, per tant, puguem discutir aquestes propostes. Però podem
entendre que les propostes vagin dirigides a pensar en la gent,
no a fer partidisme ni fer electoralisme. No a quedar bé, hem de
ser un poquet..., en aquests moments a tots se’ns demana ser un
poc realistes, Sra. Estaràs, i intentar donar solucions de ver a la
ciutadania. 

No vengui a fer sermons per quedar bé, sermons per quedar
bé dient que tenim moltes dificultats i que tenim molts de
problemes i moltes històries. Això ja ho sabem, ho sap tota la
cambra, cada dia els mitjans de comunicació en van plens.
Nosaltres necessitam, efectivament, que vengui amb seny i
sentit comú a posar algunes mesures que realment es puguin
aplicar. Jo li he de dir la veritat, Sra. Estaràs, fins ara no n’he
sentida cap ni una. Vostè ve aquí i diu que nosaltres que hem
estat els grans defensors del turisme, no ho sé, la veritat és que
tampoc no s’han fet grans avanços en matèria turística, es va
programar el tema de la Platja de Palma, però tampoc no es va
fer res, es va programar i jo he donat l’enhorabona a les
persones que ho tiraren endavant. Però alerta! No es va fer el
tema de la Platja de Palma quan vostès hi eren, es va programar,
amb el suport del Partit Socialista estant a l’oposició. I hi ha un
altre projecte que crec que és interessant i és el Palau de
congressos. Efectivament, aquesta comunitat necessita un palau
de congressos. Però clar, en matèria turística en aquests
moments parlam d’afrontar una millora generalitzada del
producte, que jo crec que és molt important i l’Estat hi vol jugar
i des de la comunitat autònoma ens hi hem d’abocar perquè
realment això pugui ser així. Per tant, estam fent feina en aquest
sentit.
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Miri, jo puc entendre que vostè vengui i digui, vostè ha
posat mesures, però aquestes mesures no bastaran, hi haurà
alguna actuació més a haver de fer o hi ha aquestes dues o tres
coses que les podríem sumar i és un poc allò que demanda el
moment. La ciutadania el que espera és que ens barallem poc,
espera que ajuntem esforços, això és el que esperen els
ciutadans i ciutadanes, Sra. Estaràs. No bregues polítiques de si
vostè va dir de Son Espases, o deixar de dir...

(Rialles i petit aldarull a la sala)

...vostès s’ho poden prendre amb rialles, però poden estar
ben segurs que els ho dic ben seriosament. La ciutadania el que
ens demana en aquests moments és seny i sentit comú, no
aquesta idea de controvèrsia permanent que en aquests moments
vostès estan duent en aquesta cambra.

I un poc d’alè, Sra. Estaràs. És veritat que la situació és de
dificultat, és veritat que tendrem més atur, és veritat ja ha posat
en marxa tot un seguit de mesures. Però també és veritat que
aquesta comunitat dins el context de les comunitats autònomes
d’Espanya, està aguantant bé en matèria de creixement, també
és veritat això. Com també és veritat que el setembre d’enguany
nosaltres estàvem en un 8% d’atur i a nivell de tota Espanya
estan en un 11%. Però és que el setembre del 2006 també
teníem un 8% d’atur, ara en vendrà més. I jo no vaig veure cap
govern que posés cap mesura, ni una. L’any 2004 hi havia
50.000 persones aturades i jo no vaig veure el seu govern, vostè
el coordinava, Sra. Estaràs, després del Sr. Matas no vaig veure
que amb 50.000 persones aturades es posés una sola mesura
extraordinària en marxa, Sra. Estaràs, i vostè ve aquí i als altres
ens acusa tot d’una que no ens n’hem assabentat. Escolti, vostè
ens diu que hem hagut de canviar les previsions de creixement,
però, Sra. Estaràs, si el Banc Central Europeu i la Reserva
Federal les han canviat cada tres mesos. Sra. Estaràs, siguem un
poc seriosos, si tot el món econòmic ha hagut de canviar les
previsions de creixement, però què diu de les polítiques del Sr.
Zapatero, si el problema greu no és de confiança, és de crisi
financera, de confiança perquè efectivament tota la situació dels
bancs ha fet pluff. Aquest és el problema, Sra. Estaràs. I què ha
fet el Govern de l’Estat? El Govern de l’Estat ha donat suport
a tota aquesta situació.

Per tant, Sra. Estaràs, jo li demanaria en aquest sentit un poc
més de seriositat. Aquí hi ha un tema que és fonamental. Primer
de tot, efectivament donar tranquilAlitat a la gent, fa dues o tres
setmanes la gent comptava els seus doblers per si estaven segurs
en els bancs o no. Hi ha hagut un govern de l’Estat que ha sortit
i ha assegurat uns dipòsits de 100.000 euros per a cada persona
i ha donat confiança en aquest sentit. Hi ha hagut un govern de
l’Estat que al sistema financer, que jo crec que és el més sòlid
del món, l’espanyol, li ha donat suport també perquè pugui
moure crèdits ràpidament. Jo crec que això és donar confiança
i això al final arribarà a la ciutadania, perquè si les empreses
familiars tenen crèdits, si les famílies tenen crèdits per fer
habitatges, serà així com recuperarem la confiança. Després
nosaltres tenim unes possibilitats, limitades, però d’acord amb
aquestes possibilitats estam fent la feina que estam fent. Jo li he
posat un caramull de mesures i vostè surt i diu que són “parxes”.
Escolti, hi ha un govern que fa feina perquè hi hagi unes
mesures fiscals que beneficiïn aquella gent que té més
dificultats i que ho passa malament, aquella gent jove, persones
que pateixen una discapacitat, empreses familiars, per tant,

aquella gent que necessita un determinat suport. Hi ha unes
mesures socials que van dirigides, per exemple, a tots aquells
que no tendran prestacions, o a una part d’aquells, perquè en
aquest moment no les podem preveure tots. Una part d’aquella
gent que no tendrà prestacions, ja ens hem assegut amb tots els
ajuntaments, i els ajuntaments volen colAlaborar, amb una gran
part dels ajuntaments...

(Remor de veus)

... tots els ajuntaments de Mallorca, i ho hem fet arribar als
altres ajuntaments i tendrem les reunions que hàgim de tenir, per
tal de poder crear ocupació i per tal de poder posar mesures de
contractació de gent que està a l’atur. Per tant, són un caramull
de mesures, Sra. Estaràs, que jo crec que van dirigides en
aquesta relació.

Després vostè em parla de les inversions. Miri, les
inversions són 421 milions d’euros dins el pressupost de l’Estat
i, per tant, es tracta d’un augment molt important. Vostè em
parla de barracons. Escolti, la gran generalitat d’aules
prefabricades en aquest moment són seves, del seu temps...

(Remor de veus)

Sí, sí, la gran generalitat són del seu temps, nosaltres n’hem
hagut d’afegir alguna...

(Continua la remor de veus)

...el que passa és que les que afegim, també hi afegim
projectes per fer noves escoles i estam parlant  d’un pla 2008-
2009 ample i gran precisament perquè hi ha molta necessitat en
relació amb aquest tema. Per tant, s’està fent feina en aquesta
direcció.

No em torni treure el tema del trilingüisme, perquè hi hagi
una llengua en anglès hi ha d’haver gent preparada i quan
nosaltres arribàrem no era una situació seriosa, de com hauria
de ser, dins un servei d’educació allò que vostès posaren en
marxa. En aquests moments estam formant gent i fent feina per
tal que realment hi hagi gent capaç de poder donar una
assignatura que no sigui llengua anglesa, en anglès, i perquè
realment hi hagi gent preparada perquè això pugui ser una
realitat. Per tant, estam fent feina en aquesta direcció. Igual que
haurem de fer feina perquè a totes les escoles hi hagi els
instruments necessaris perquè puguin tenir internet, igual que
haurem de fer feina en un caramull de mesures que van dirigides
precisament a vèncer tot el tema del fracàs escolar, igual que el
Ministeri d’Educació ja ha posat doblers per al Pla d’escoletes,
amb un conveni amb la comunitat autònoma i estam treballant
en relació amb aquest tema. Sra. Estaràs, totes aquestes
qüestions, vostè surt i diu que..., no sé què diu..., la veritat és
que per a vostè tot va malament i jo crec que quan els contestam
les preguntes, vostès no escolten. 
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Per tant, jo li demanaria, Sra. Estaràs, que facem un esforç,
vostè representa el partit de l’oposició, per tant seria bo que el
partit de l’oposició estigués en aquests moments a l’alçada de
les circumstàncies i no estigués només posant pals a les rodes,
crec que estar a l’alçada de les circumstàncies vol dir fer
propostes que realment siguin aplicables.

Vostè com a se’n riu quan ha dit allò de la Mesa de Turisme,
Sra. Estaràs; jo durant la legislatura passada record poques
convidades a l’oposició a participar en res, Sra. Estaràs, era un
altre tarannà, era un altra cultura, era una altra forma d’actuar;
record poques vegades que hi hagués possibilitats de poder
entrar a fer feina en algunes d’aquestes qüestions, Sra. Estaràs,
per tant era una altra manera de fer feina. Crec que aquesta
valoració que ha fet que jo ahir li digués que sí a entrar dins la
Mesa de Turisme, la veritat l’he trobada poc seriosa, Sra.
Estaràs.

A mi el que m’agradaria és que vostè em digui quines són
les mesures nostres que no li agraden de les que hem pres. Què
en aquests moments és el que més esperen els ciutadans i
ciutadanes? En aquests moments el que esperen els ciutadans i
ciutadanes és que traguem mesures de xoc en aquest sentit; el
que m’agradaria, Sra. Estaràs, és si vostè està d’acord amb que
el nostre model econòmic ha de millorar a través de donar més
excelAlència al turisme, de tenir més cura a nivell del territori o
d’invertir més en I+D+I, en totes les distintes mesures que en
aquests moments pactam amb els sindicats i amb els empresaris.
Això és, Sra. Estaràs, el que crec que necessita grans pactes. I
jo ahir vaig fer una oferta d’un pacte social per a l’educació i jo,
Sra. Estaràs, voldria que aquest pacte social també pogués fer
passes per incloure totes les distintes forces polítiques. En
aquestes coses hauríem d’intentar trobar punts de trobada, en
totes aquestes qüestions.

Vostè diu que s’han segut, i és ver ens hem segut un parell
de vegades, i ens seguérem la primera vegada en matèria de
territori i acordàrem algunes qüestions i en poc temps totes les
modificacions que s’havien de fer en el Consell, d’ART i tal, ja
no va bé; ens seguérem la segona vegada i vàrem acordar la llei,
i ara la llei ja no els va bé i fa dos dies que l’hem acordada. Sra.
Estaràs, crec que haurien de posar una mica més de seny a les
coses, llavors vostès troben que són els altres els que actuam
d’una manera o de l’altra, però és que, escolti, les dues o tres
coses que hem acordat és que no han anat bé al cap quasi quasi
de cinc minuts. I jo els demanaria més serietat, es pot fer
oposició però a la vegada es pot tenir una oposició constructiva,
fent feina i sent lleial en aquelles coses que es tenen pactades.
I jo en aquest tema crec, Sra. Estaràs, que vostès fallen una
mica.

I res més, Sra. Estaràs, perquè la veritat és que aquest
discurs seu, de si ara passa per la sagristia o totes aquestes coses
que vostè m’ha dit, crec que, Sra. Estaràs, no acaben d’estar a
l’alçada del que hauríem de parlar.

(Algunes rialles i remor de veus)

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la representant
del Partit Popular, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
President del Govern, abans de començar aquesta intervenció
dir per als que ens segueixen que mentre que el president,
perquè així ho marca el Reglament, té temps ilAlimitat, la que els
parla en el primer torn tenia 30 minuts i en aquest torn 10
minuts, per tant, intentaré exprimir al màxim els 10 minuts, amb
la benevolència de la presidenta i poder equilibrar amb molt
menys temps molt més contingut el discurs del president.

Miri, president, li deman alçada conceptual, si vostè no sap
el que és un páramo, li assegur que a qui ha perdut la feina no
li importa el més mínim, com no li importa el més mínim a qui
no arriba a final si vostè s’entenia o no s’entenia amb Cascos,
que a fin de cuentas fa cinc anys que no hi és.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El que interessa als que ens veuen avui per la televisió és
què farà vostè, a més de donar la culpa al Partit Popular, perquè
els preus no puguin, perquè la gelera estigui plena, perquè no
ens ofegui la hipoteca i perquè no hi hagi atur a les Illes Balears.

Vostè em demana de l’època que governàvem, jo no sé si ho
vàrem malament, supòs que hi ha moltes coses per corregir,
però ens varen deixar un govern que creixia al 0,5 i li vàrem
deixar a vostè un govern i una economia que creixia al 3%.
Vàrem passar de ser capdavanters en creació d’ocupació,
decreixíem i perdíem ocupació i després de quatre anys érem
capdavanters en creació d’ocupació. Li he de dir que quan
nosaltres governàvem es creaven cada any 2.000 empreses, des
que vostès governen es perden 1.000 empreses cada mes, es
tanquen. Érem capdavanters en obra pública, que a vostès els
pareixerà millor o pitjor, 16 autopistes, 34 escoles, 3 hospitals,
24 residències i a més recuperàrem el milió de turistes que ens
havia deixat de visitar.

Les comparacions són odioses, Sr. President, però quan
vostè parla de previsions de creixement jo no l’he culpat mai de
la crisi econòmica, però sí de les factures agreujants per no
haver-se preparat. Miri, Alemanya es va preparar i l’any 2007
tenia un atur d’un 8,4%, després de preparar-se, avui, un 7,3.
També es va preparar França, l’any 2007 tenia un atur d’un
8,2%, avui, com que s’ha preparat, d’un 7,3%. No s’ha preparat
Espanya, Espanya tenia un atur d’un 8,2 i avui el té proper a
l’11%. El mateix que les Illes Balears, el mes d’agost, quan
nosaltres governàvem, l’atur rondava el 5,5% i avui som prop
del 8,5%, perquè vostè va negar la crisi amb el Sr. Zapatero i no
va considerar oportú preparar-se i per tant anam amb un any de
retard.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 3 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008 1903

 

Sr. President, que vostè tengui acords amb sindicats i
empresaris em pareix extraordinari, però li diré el que li varen
recordar ahir els sindicats i els empresaris, el senyor president
de CAEB i el secretari general d’UGT: “Además de firmar
pactos, deberíamos ver resultados y concretar, porque con el
presidente firmamos muchas cosas, pero resultados cero
Zapatero”.

Dir-li també, Sr. President, que en el trilingüisme vostè diu
que el trilingüisme no es pot fer perquè no hi ha professors
d’anglès; miri, el que no es pot fer és derogar un decret per
acabar sense fer res, crec que la solució és seguir amb el decret
que tenien, al qual s’hi havien acollit 22 centres, i anar preparant
gent per possibilitar l’aprenentatge de les tres llengües.

La passada legislatura, president, vàrem tenir molts
d’acords, perquè li record que vàrem pactar un conveni de tren,
vostè i jo, jo com a vicepresidenta i vostè com a cap de
l’oposició, un conveni de tren que a vostè no li varen fer ni cas,
perquè s’ha torbat tres anys i mig perquè a vostè i a mi ens
féssim cas del conveni que havíem pactat i que ara han firmat en
la cinquena part. Vàrem firmar també, li record, un Estatut
d’Autonomia, el qual pactàrem i que crec que és la norma més
important d’aquesta terra i vàrem tenir moltíssimes reunions. I
també vàrem pactar totes les conferències de presidents. Per
tant, no sé molt bé si això és molt o és poc, però és molt més del
que hem fet vostè i jo.

Dir-li que al pacte per l’educació m’hi apunt, sempre que
tengui en compte el mèrit, l’esforç, l’excelAlència, l’autoritat
dels professors, la qualitat de l’educació, el trilingüisme, el
sentit comú i la gratuïtat dels llibres de text.

Pacte pel territori, Sr. President, si ens vàrem seure vostè i
jo i crec que vàrem avançar, però després la Sra. Armengol li va
desfent el que vostè compromet.

Sr. President, avui duim un any de govern al ralentí, vostè
durant aquest any ha generat un escàs impuls d’iniciativa
política. A l’antiga Roma es receptava mica panis; mica panis
era una, el que es diu molla de pa, es receptava a uns malalts
imaginaris que no necessitaven mesures reals i quedaven
satisfets amb uns remeis curatius aparents, que feien els seus
efectes a través de la mera suggestió. Bé, doncs jo crec que les
seves mesures econòmiques tenen qualque cosa de positiu, però
són pura molla de pa, remeis aparents que poden servir per
combatre malalties imaginàries, però que no tenen l’eficàcia
suficient per atacar els mals reals i autèntics que avui pateixen
les Illes Balears.

Sr. President, li he dit, la paraula clau és confiança, falta una
fulla de ruta; vostè creu que una persona que ara ens escolti i
que hagi perdut la feina confia amb els seu govern, de sis
partits, per tal de poder tornar tenir feina? Jo crec que no.
Recordi que cada dia es perden 33 ocupacions a les Illes
Balears, i no s’enfadi, li diré amb tota cordialitat, durant aquests
quinze mesos, li explicaré amb un símil, el que per a mi ha fet
el Govern; vostè s’imagina un navegant que a un moment
determinat té una via d’aigua, com és ara la crisi econòmica i
que quan l’ha de reparar es dedica a fer netes les eines? I li
diuen: escolti, escolti que entra aigua! I contesti: no, esperi,
esperi que jo estic reparant i fent netes les eines. Això president

és exactament el que ha passat durant aquests quinze mesos
d’incompetència econòmica.

Sr. President, ahir ens parlà i avui de la crisi econòmica com
si fos una vella coneguda inseparable del Partit Socialista, amb
la qual no queda altre remei que conviure; li va passar quan va
governar de l’any 1999 al 2003, i ara, per qüestions que no
depenen de vostè, es torna produir. Miri, les Illes Balears
necessiten un projecte clar, coherent, amb unitat de criteri i amb
unitat d’acció, necessiten una sola veu amb decisions fermes.

Vostè ha dit, ara em permetrà una broma, però vostè ha creat
la Mesa de seguiment de l’economia i la Mesa de seguiment de
la crisi econòmica, i l’increïble és que a l’article primer posen:
“La presidencia de honor de la Mesa de la crisis económica la
ostenta el president del Gobierno”. És un paper que jo no
voldria tenir, la presidència d’honor no és per a un president de
govern, sinó que és per fer feina dia a dia perquè als ciutadans
d’aquesta terra no els falti la feina.

Miri, Sr. President, quan un govern o un governant promet
coses que no podrà complir i sap que no les podrà complir, com
Son Espases, és que vostè era a Madrid, però aquí dia sí i dia
també havia de suportar el Grup Popular l’atac permanent sobre
Son Espases, amb manifestació inclosa. Tal vegada vostè no hi
era o hi era de manera colAlateral quan venia de Madrid, però
cada dia aquí hi havia una manifestació; doncs bé, quan un
governant fa promeses que no pot complir, com Son Espases,
com el segon cinturó, com el Pla territorial de Mallorca, que
amb les ART ha estat una cosa espectacular, el programa de la
Sra. Armengol començava dient: “El Consell Insular és una casa
obscura on hi ha una princesa que no obri les portes, però quan
governi Armengol entrarà l’aire per tot i no farem el segon
cinturó ni Son Espases”.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Tenc la còpia del programa de govern de la Sra. Armengol,
perquè després diran que m’ho invent, això era el Consell
Insular abans, programa de la Sra. Armengol, i el Consell
Insular després.

Bé, el que vull dir és que quan un governant fa promeses i
sap que no podrà complir-les, com la cogestió i d’altres, i a més
disfressa una realitat que tothom coneix, com és la de la crisi, i
a més es mostra incapaç per acceptar recursos que serien bons,
sembra desconfiança a mans plenes i això és el que ha passat
avui, Sr. President. La crisi no es combat amb paraules d’ànim,
que ho fa molt bé la seva portaveu de govern, paraules d’ànim,
ben sonants, en fi molt ben orquestrades, sinó que es combat
amb resultats i actuant. Avui, per desgràcia, els ciutadans de les
Illes Balears tenim el convenciment que hi ha molt d’atur, que
n’hi haurà més, que cada vegada n’hi haurà més i que el Govern
no sap què ha de fer. Miri, quan li dic que les seves mesures són
pegats o tranquilAlitzants, li diré perquè; miri, les mesures sobre
temes fiscals que ha presentat amb un real decret ara fa uns
mesos, aprovat en el Consell de Govern, primer l’instrument no
m’agrada molt, perquè si això era urgent ho podria haver
aprovat el mes de juliol, que és quan ho varen comprometre; ha
passat el mes d’agost, el mes de setembre i el mes d’octubre i
resulta que tan urgent no devia ser, amb un real decret llei el
grup que jo represent, que és la meitat de la població quasi
quasi, no podrà anar a ponència ni a comissió ni fer esmenes,
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per tant usurpa el debat a l’oposició. Quan aquest tema es feia
a través de la llei de pressuposts o d’acompanyament, aquí el
meu grup podia aportar, podia fer alAlegacions, podia anar a
comissió i a ponència, això es diu democràcia, això es diu
participació.

I ara anirem al contingut d’aquest real decret, vostè proposa
tota una sèrie de mesures entorn de la baixada de l’Impost de
transmissions patrimonials que, per cert, vostè era a Madrid,
però aquí, quan governàvem nosaltres, els seus varen votar en
contra de la baixada de l’Impost de transmissions patrimonials
que nosaltres vàrem presentar. També proposa més baixades
sobre l’Impost de successions i donacions, per cert, quan vostè
era a Madrid i els seus eren aquí es varen abstenir a la baixada
de l’Impost de successions i donacions i Esquerra Unida va
votar en contra, i ara resulta que proposen el que nosaltres
defensàvem i que abans no els pareixia bé. Totes les mesures
que vostès proposen diuen que suposa un estalvi de 50 milions
d’euros per als ciutadans de les illes, però vostè sap que el Sr.
Zapatero ha augmentat la pressió fiscal, també a les Illes
Balears, perquè no deflacta l’IRPF, i significarà que haurem de
pagar, gràcies al Sr. Zapatero, els balears 60 milions més
d’euros; és a dir lo comido por lo servido. El Sr. Antich ens
presenta unes mesures que suposaran 50 milions d’estalvi dels
balears i el Sr. Zapatero després ens en demana 60. Com no han
de ser insuficients aquestes mesures, Sr. President!

Per cert, quan no hi havia crisi, nosaltres, amb la baixada de
l’Impost de successions, que va davallar d’un 40 a quasi un 1%
i donacions d’un 40 a un 7%, suposaven les nostres mesures
més de 60 milions d’euros i no hi havia crisi econòmica. Les
mesures d’austeritat, Sr. President, les hauria de prendre, perquè
no basta congelar-se els sous i és evident que tots hem de tenir
els sous congelats, però a més hem de fer mesures d’austeritat,
com ha fet Madrid o Castella-La Manxa. Li he proposat en el
Pla contra la crisi mesures contra l’atur, li he proposat mesures
a favor del turisme, poder combatre en mercats nous, 30 milions
per a promoció turística; li vaig demanar participar en el
projecte de pressuposts i no m’ha convidat i si em convida li
diré com ho hem de fer per poder dur 30 milions més d’euros en
matèria de turisme.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta.

També li he dit, més doblers en matèria d’educació, quan
nosaltres governàrem augmentàrem el pressupost d’educació en
quatre anys, en un any no, en quatre anys un 60%, també li dic
que en aquests tres anys que li queden ho pugi un 60%. Però
veritablement dir que està d’acord amb la rectora que la pujada
de l’educació és el futur i que és la mesura estructural que hem
de tenir per a la crisi i després resulta que ho puja un 5% com la
inflació, doncs realment no té molt de sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Bé, ara acab fent-li la cuenta de la vieja, anem a veure què
ens deu el Govern Zapatero, i acab, Sra. Presidenta, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Va molt passada de temps, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, acab en dos minuts. 333 milions de carreteres, més 62
milions d’anualitats perdudes del 2007 i 2008, més 1.600
milions de tren que ens deuen, més 200 milions d’inversions per
estar en la mitjana d’Espanya, més els 60 milions
d’avançaments per a la salut, fa un total de 2.255 milions que
Zapatero ens deu, i no comptam ni el Conveni de carreteres
d’Eivissa i Formentera ni el model de finançament que ha de
venir, ni Son Espases, la cofinançació ni la cogestió. Imagini’n-
se aquests 2.255 milions d’euros que tocarien ser nostres i que
avui el Govern, del qual vostè té el mateix color polític, ens
lleva, tot això sense comptar els 40 milions que reclamava el Sr.
Melià, per comprar finques a la costa, que encara no els hem
vist i que ni tan sols han comprat Planícia; el REB, les
inversions a la Platja de Palma, a Sant Antoni de Portmany o el
Parador de Menorca i, en definitiva, el nou model de
finançament que hauria de dur a aquesta terra almenys el mateix
que s’endeuten, entre 600 i 1.000 milions d’euros.

I acab, seria bo, president, que vostè, i jo em pos devora
vostè, poguéssim reclamar aquests 2.255 milions d’euros al Sr.
Zapatero. L’advertesc que anar a Cascos o anar a Aznar o anar
a l’època de la prehistòria o l’època de l’any 1978 on ha anat
avui el Sr. Diéguez, no ajuda que la gent tengui la gelera plena,
es creïn possibilitats de feina i anem cap endavant. Per tant,
esper que la resposta estigui a l’alçada de les circumstàncies, jo
no m’examín, jo ja m’he examinat i estic a l’oposició,
s’examina vostè i és a vostè a qui demanen, amb un pacte de sis
partits, responsabilitats, li demanen futur i li demanen que pugi
a aquesta tribuna i digui si l’any que ve estirem millor o estirem
pitjor.

De tot té la culpa el Partit Popular, però no de què vostè
governi i no ho faci a l’alçada de les circumstàncies.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula i tanca el debat.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, ha aconseguit, Sra. Estaràs, he de dir que no és que ho
faci malament, ha aconseguit estar 40 minuts aquí dalt i no ha
fet ni una sola proposta del Partit Popular per a la gent, per a les
mesures, ni una, no s’ha sentit una sola proposta, una, una
proposta que vagi a millorar les mesures que ha presentat el
Govern de les Illes Balears, ni una proposta.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

A això és al que em referia, Sra. Estaràs, això és al que em
referia. Els ciutadans i ciutadanes que, com molt bé diu, ens
veuen, no aguanten més “pamplines”, ni sortir aquí dalt a fer
discursos electoralistes i històries, si no es tracta de quedar bé
o malament, Sra. Estaràs, es tracta d’arreglar els problemes dels
ciutadans i ciutadanes, d’això es tracta. I vostè ha estat 40
minuts damunt aquesta tribuna i no se li coneix una sola idea,
una, damunt com millorar les mesures del Govern de les Illes
Balears, això és el preocupant, Sra. Estaràs, ni una mesura, ni
una, moltes crítiques, moltes històries -jo deia, ara ve, ara ve,
perquè a la primera intervenció ha dit, no passi pena que llavors
jo li donaré les mesures, i jo deia, jo estava amb el cor estret,
deia, ara ve, ara ve-; no, no, no, no han arribat, no han arribat,
ni una sola mesura.

(Remor de veus)

Per tant, Sra. Estaràs, el que li deman és que es comencin a
posar dins el cap que hem de fer feina d’una altra manera, que
els ciutadans i ciutadanes en aquest moment no aguanten teatro,
no aguanten teatro, no, no, no aguanten teatro, el que volen són
precisament que hi hagi mesures que es puguin aplicar i això és
el que ha fet aquest govern.

I vostè, Sra. Estaràs, parla de congelar sous i de no sé
quantes històries, però no l’he vista demanar que li congelin el
seu, no, no, no ho he vist encara, no ho he vist; he vist que a mi
em deia que ens congelàssim i que féssim moltes històries, però
vostè ja havia d’haver fet una iniciativa dient que el Parlament
es congeli el sou. No, no, no ho ha dit, no ho ha dit, Sra. Estaràs,
ara ho dic jo, ara ho dic jo, ara ho dic jo.

(Augmenta la remor de veus)

I efectivament, perquè en aquests moments ha de donar, s’ha
de donar exemple a la gent. I vostè em parla que les mesures
fiscals han tengut poc debat, que l’important era dur-ho a la llei
d’acompanyament, que havíem d’esperar a la llei
d’acompanyament a aprovar-ho, Sra. Estaràs, ens n’havíem
d’anar al mes de desembre per aprovar-ho; però, Sra. Estaràs, si
vostès hi aprovaren IB3 per la llei d’acompanyament, aprovaren
IB3 a través d’una llei d’acompanyament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, de què em parla, de si hi ha debat o si deixa
d’haver-hi debat, si vostès empraven la llei d’acompanyament
per a tot i llevant tot el debat que hi havia d’haver a l’oposició?

I m’ha tret un parell de vegades això de Son Espases,
efectivament, jo vaig actuar en relació amb Son Espases, des del
meu punt de vista, des d’un punt de vista de responsabilitat.

(Mes remor de veus)

Efectivament, perquè hi havia unes contractacions fetes i
tirar-ho endavant a una altra banda suposava uns retards
importantíssims, perquè si no hi hagués hagut ni les
contractacions fetes ni hi hagués hagut aquests retards, jo no ho
hagués fet allà, també li vull dir, no ho hagués fet allà, i ho he
dit en distintes ocasions. Però ho vaig fer per l’interès general,
per tant no s’ompli tant de Son Espases perquè tots sabem com
va anar aquell tema i per tant tots ho tenim ben clar.

Miri, Sra. Estaràs, jo torn al mateix, vostè em diu, em posa
Madrid com que ha fet actuacions d’austeritat; jo Madrid el que
he vist que ha fet d’austeritat és que ha deixat les universitats
fora finançació, jo l’augmentaré un 9% la Universitat i crec que
és una xifra important. Per tant, efectivament, vaig parlar amb
la rectora i li vaig dir que li donava total suport. I fan falta més
doblers, en faria falta més d’un 9%, però farem aquest esforç
perquè en aquest moment tenim la situació que tenim i això
donarà, precisament, per poder treballar per adequar-nos a
l’espai europeu i per fer tota una sèrie d’infraestructures que són
molt importants a la Universitat, i donarà perquè la Universitat
pugui tirar endavant. Però jo no ho he aturat i Madrid sí. Per
tant, haurien d’anar un poc alerta, no fos cosa els sermons que
ens fan aquí llavors allà on governin resulti que els apliquin de
forma totalment contrària, de forma totalment contrària, Sra.
Estaràs. Estam un poc massa avesats que això sigui així.

Miri, aquest govern ha agafat mesures fiscals, com molt bé
deia, dirigides, no com les seves mesures fiscals que
normalment van als més rics, no, a la gent més senzilla i amb
més dificultats, sí, sí, a joves, a persones amb discapacitat i
empreses familiars, per donar-los suport. La Conselleria de
Comerç i Indústria treballa per millorar el circulant de les
petites empreses i posa 16 milions, posarà préstecs en marxa per
valor de 16 milions d’euros, per estar devora els petits
empresaris. Això no són paraules i sermons i històries, això són
fets, hi seran. No bastarà? Idò haurem de fer un altre esforç i ho
farem a través de la Mesa de seguiment; i la Conselleria de
Treball vetlla per aquelles persones que no tendran prestacions,
per crear ocupació, perquè hi hagi més orientadors, perquè
funcionin millor tots els sistemes que quan la gent està amb
aquestes dificultats l’ajudem a trobar feina, que és el primer
problema que té aquesta economia.

Nosaltres pensam en aquest moment en moure el turisme, en
parlar amb els empresaris turístics perquè inverteixin, perquè la
part financera ens ha dit que vol donar suport als projectes
turístics, perquè l’Estat vol impulsar un Pla Renove perquè hi
hagi obres per millorar el producte. Idò, ens ajuntam amb ells i
intentam treballar amb els ajuntaments perquè quan sortim de
la crisi tenguem un turisme amb un millor producte i a la vegada
haguem donat feina a molta gent. Nosaltres cercam idees per
moure treball, per moure feina, perquè la gent en aquests
moments, efectivament, el que necessita és feina i hi ha molta
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gent que no en té. Per tant, hagués estat molt d’agrair que vostè
hagués pujat aquí i ens hagués donat qualque idea en lloc de
dejectar-ho tot. Dejectar és molt fàcil, això ho sap fer qualsevol,
hagués pogut sortir qualsevol altre diputat, dejectar en sap
tothom, jo em pensava la líder del Partit Popular sortiria aquí i
faria propostes perquè nosaltres poguéssim millorar les nostres
iniciatives, i ni una, Sra. Estaràs, ni una n’ha feta de proposta.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Malgrat tot, i ja acab, Sra. Estaràs, vull acabar convidant-la
a què sumem esforços; vull acabar convidant-la a què facem
feina junts en aquests moments, crec que el Govern necessita la
implicació de tothom i per tant també de l’oposició, perquè els
moments són difícils i venen moments de molta dificultat. Per
això hi ha aquesta idea que vostès participin dins la Mesa de
Turisme, perquè això, la Mesa de Turisme en aquests moments
és un element molt important a l’hora de la reactivació
econòmica i per això ja ens va bé que vostès hi siguin i venguin
amb idees, a donar empenta.

Sra. Estaràs, l’únic que li puc dir és una cosa, nosaltres
potser que ens equivoquen, potser que en algunes polítiques no
encertem, però li puc dir una cosa, que fem feina per intentar
servir el millor que sabem la gent, d’una forma totalment
honesta, fent feina per tal que hi hagi la millor gestió cap als
ciutadans i ciutadanes. I a més volem compartir el projecte amb
els agents socials i econòmics, volem que el projecte Illes
Balears no sigui una cosa només d’institucions, sigui una cosa
del poble de les Illes Balears, per això jo parlava d’orgull de
país; orgull de país n’hi haurà si les institucions saben estendre
la mà als agents socials i econòmics i a la societat en general. I
aquesta és la cultura que volem dur a terme i això és més
important que totes aquestes historietes de si hem fet un metre
més de voravia o un metre més d’asfalt, això és l’important,
perquè si hi participa tothom hi haurà menys possibilitats que hi
hagi gent que no actua així com toca actuar; perquè si hi
participa tothom i hi ha transparència, tothom se sentirà el
projecte, perquè si hi participa tothom és la millor manera de
treure el màxim rendiment a totes les energies que tenim.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies, Sr. President. Acabat el debat, se suspèn la
sessió, la qual recomençarà demà, a les 11:00 del matí.

Recordar-los que els grups poden presentar les propostes de
resolució davant la Mesa de la cambra fins a 30 minuts del
moment que s’acaba la sessió, que són les 19.45. La Mesa es
reunirà amb posterioritat i les qualificarem en congruència amb
la matèria objecte del debat.

Les propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses,
amb caràcter immediat, a tots els grups parlamentaris.

S’aixeca la sessió.
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