
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 63
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort

Sessió celebrada dia 5 de maig del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 7731/09, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Luisa Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inserció
laboral de les dones víctimes de violència de gènere. 2854

2) RGE núm. 7736/09, de l'Hble. Diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita de la
consellera d'Educació i Cultura a Eivissa. 2855

3) RGE núm. 7733/09, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos electorals en matèria de cultura. 2856

4) RGE núm. 7732/09, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de
museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal a cadascun dels consells. 2857

5) RGE núm. 7737/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació a la
normativa educativa per tal que els pares puguin triar horari. 2858

6) RGE núm. 7734/09, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament
de les infraestructures de la Universitat de les Illes Balears. 2859



2854 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 5 de maig del 2009 

 

7) RGE núm. 7735/09, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució als problemes del
Conservatori de Palma. 2861

8) RGE núm. 7738/09, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la campanya
d'hivern de neteja de platges. 2862

9) RGE núm. 7728/09, de l'Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés d'adscripció
en els centres de secundària. 2863

10) RGE núm. 7729/09, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats cobrades de
més per expropiacions a Eivissa. 2863

11) RGE núm. 7730/09, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornades sobre
els consells insulars. 2864

II. COMPAREIXENÇA del Molt Honorable Senyor President del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
actuacions que ha dut a terme i que pensa desenvolupar d'ara en endavant per fer front a la greu crisi econòmica que patim (Escrit RGE
núm. 6729/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular). 2865

LA SRA. PRESIDENTA.

Comencem la sessió i el primer punt de l’ordre del dia
consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 7731/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inserció laboral de les
dones víctimes de violència de gènere.

La primera és relativa a la inserció laboral de les dones
víctimes de violència. La formula la Sra. Maria Luisa Morillas.

Té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bon dia señoras y señores
diputados y diputadas. Sra. Consellera, la Consellera de Afers
Socials, Promoción y Inmigración y la empresa EROSKI
firmaron el pasado 20 de abril un convenio que permitirá que las
mujeres víctimas de violencia machista dispongan de un puesto
de trabajo en alguno de los centros comerciales que la empresa
tiene en nuestra comunidad.

La inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de
género puede facilitar el hecho de separarse de sus agresores, ya
que les procurará la independencia económica necesaria para
realizarlo, de ahí la importancia de este tipo de actuaciones por
parte de las administraciones públicas y las empresas privadas.

Sra. Consellera, quina valoració fa la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració del conveni signat amb el grup
EROSKI per a la inserció al món laboral de les dones víctimes
de violència de gènere?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Presidenta, bon dia a tots i a totes. Bé, des de la
Conselleria d’Afers Socials valoram molt positivament aquest
conveni, perquè és conveni molt flexible; permet, per exemple
que la dona pugui seleccionar l’horari, donat que l’empresa que
vostè ha mencionat és una empresa que té un horari que permet,
a més, als treballadors poder adaptar-se segons les seves
necessitats. També és una empresa que és present a tota la
nostra comunitat autònoma i això ens facilita dues coses: una,
si la dona vol un treball pròxim a ca seva, per unes qüestions
familiars, o si de vegades, que moltes pics passa, el que vol és
enfora del seu domicili d’origen, perquè no estigui prop de la
persona que la maltracta.

Ens garanteix, a més, aquest contracte o aquest conveni, un
període mínim de sis mesos per a la contractació i possibilitat de
l’ampliació, i per tant pensam que és una línia que s’ha de
continuar fomentant.

Dir-li també que ja teníem l’any passat signat un conveni de
les mateixes característiques amb una altra empresa, que també
es dedicava o es dedica a la venda de queviures, i també té
presència no només a la nostra comunitat autònoma sinó també
fora de la nostra comunitat autònoma, la qual cosa permet, de
vegades, un major allunyament de la persona agressora. I per
aquesta via, l’any passat ja es varen poder contractar un total de
vuit dones, vull dir que no s’ha de valorar en el sentit que sigui
un conveni per fomentar l’ocupació sinó, efectivament, un
conveni per assignar uns recursos especials i específics a una
situació especial i específica com és la violència de gènere.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol la Sra. Morillas fer ús d’un
segon torn? No.

I.2) Pregunta RGE núm. 7736/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita de la consellera d'Educació i
Cultura a Eivissa.

En aquest cas, passam a la següent pregunta: és relativa a la
visita de la consellera d’Educació i Cultura a Eivissa i la
formula la Sra. Carolina Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació
i Cultura, com valora la seva visita a l’illa d’Eivissa, visita que
va efectuar la setmana passada i que va aprofitar per reunir-se
amb el pare de l’alumne del ColAlegi Cervantes, que ha reclamat
que el seu fill es pugui examinar en castellà?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Torres, la visita del passat
dimecres a Eivissa va ser satisfactòria i la veritat és que li
agraesc l’interès que mostra per l’agenda privada o per l’agenda
de la consellera, que manté sovint reunions particulars, reunions
particulars, sense transcendència pública, i fins i tot em sorprèn
la pressa que varen haver de fer per introduir aquesta pregunta
per a avui, perquè la degueren introduir abans que es produís la
reunió o just quan va acabar.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, privada, des del
moment que surt a un mitjà de comunicació i que vostè hi va
com a consellera d’Educació i Cultura a entrevistar-se amb un
pare que ha fet una reclamació pública, jo entenc que privada no
ho és. A més, jo no sé qui li pagar el bitllet del viatge, supòs que
ho va pagar la conselleria, per tant entenem que privada no ho
és.

Però de totes maneres la seva valoració és satisfactòria. La
nostra valoració, Sra. Consellera, és que vostè no va solucionar
res de res i que vostè no va viatjar a l’illa d’Eivissa per escoltar
un pare que reclama un dret que es contempla tant a la
Constitució com a l’Estatut d’Autonomia, vostè va viatjar a
Eivissa a dir-li exactament el mateix que ja li havien dit a aquest
pare en el centre escolar: que el seu fill no es pot examinar en

català, o sigui que no es pot examinar en castellà sinó que ho ha
de fer en català.

A més, surten veus des de la Conselleria d’Educació
manifestant que se quieren crear conflictos donde no los hay.
Això demostra molt poca sensibilitat per la seva part i poc
respecte cap al pare i cap a altres pares que també poc a poc van
fent manifestacions públiques en aquest sentit.

Vostès, des que han arribat al Govern, han derogat el decret
de trilingüisme, primer gran error per al futur dels nostres
estudiants i, a més, són còmplices directes d’aquest talibanisme
lingüístic que s’ha instaurat en els centres educatius, gràcies a
l’abús del decret de mínims. La llengua per damunt de tots i de
tot, Sra. Consellera, aquest és el seu lema, i la llengua per
damunt de tot i de tots, Sra. Consellera, no és una bona forma
d’aconseguir fomentar el seu ús.

Des del Partit Popular pensem, i això ho hem dit moltes
vegades públicament, que la llengua no pot ser un factor de
discriminació ni una barrera de cap tipus per restringir drets; no
es pot discriminar ningú per fer ús d’una de les dues llengües
oficials, però el que sí pot fer, Sra. Consellera, és aplicar-se el
conte i fer una campanya de normalització lingüística per a
algunes conselleries d’aquest govern que publiquen fulletons
informatius en castellà plens de faltes d’ortografia. Això, Sra.
Consellera, així es pot anar pel món donant lliçons de llengua.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan em referia a una visita
privada em referia a què és un cas particular i ací el vaig voler
tractar. Bé, perquè, primer, és una reunió particular com moltes
que es fan amb pares, amb directors de centres, amb professors
que tenen perquè tenir ressò mediàtic. En segon lloc, li he de dir
que no estic disposada a deixar-me dur per aquesta dinàmica
inacceptable de fer ús dels noms i dels llinatges d’un nin, d’un
menor, per donar compte de la línia de gestió del Govern.

Dit això, li diré que vaig convocar la reunió amb el pare per
explicar-li la situació i per tranquilAlitzar-lo. Volia comprovar,
perquè havia parlat telefònicament abans amb ell, si
evidentment disposava d’informes addicionals que
contemplassin la dislèxia que adduïa; el meu interès no era altre
que comprovar si efectivament érem davant un cas de dislèxia
-com deia el pare-, perquè de ser així sí que haguéssim arbitrat
mesures d’atenció a la diversitat necessàries per resoldre el
problema si el patia. L’única referència en aquest sentit que
vàrem trobar va ser un informe elaborat fa tres anys per un
professor de suport al centre, en el qual s’apuntaven una sèrie de
problemes ortogràfics en castellà i que en cap cas es podien
confondre amb una patologia de dislèxia. De llavors ençà no ha
hagut de menester cap suport educatiu.
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De fet, la directora del centre, que també assistia a la reunió,
exposà que es tractava d’un alumne brillant amb bones notes a
les tres llengües i a la resta d’assignatures, que en juny, el mes
que ve, acabarà l’escolarització, la primària, sense haver tingut
cap problema d’escolarització.

Respecte de la normativa, el projecte lingüístic que té el
centre, fa nou anys que funciona i no hi ha hagut cap canvi al
respecte.

Bé, jo sí que insistiré que no vull entrar en
instrumentalització de la normativa lingüística que és en vigor
a la nostra comunitat i, a més, jo sí que no vull entrar a utilitzar
la llengua, cap llengua, com a eina i instrument d’enfrontament
i menys per posar en risc un menor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.3) Pregunta RGE núm. 7733/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compromisos electorals en
matèria de cultura.

La següent pregunta és relativa a compromisos electorals en
matèria de cultura, que formula la Sra. Carme Feliu.

Té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, pàgina, Diario de
Mallorca, dia 26 d’abril del 2009: “Los proyectos inconclusos
de Galmés: salta a la vista que la retórica se ha impuesto a la
gestión”.

Sra. Consellera, voldríem saber quan pensa començar a
posar en marxa tots els seus compromisos que en matèria
electoral va adquirir el seu partit a la darrera campanya
electoral.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, “inconclusos”, sí,
perquè la legislatura encara està inconclosa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Galmés, jo li faré un petit
record, perquè crec que no ho té present vostè, que és el seu
compromís electoral, pàgina 34 del programa electoral del
PSOE, un primer punt: “Creació del Consell de les Arts i de la
Cultura”, incomplert, i a més vostè ha dit que no ho farà;
“Proposar un pacte per a la política cultural amb els actors
implicats, ajuntaments, creadors, entitats culturals i empreses”,
incomplert, i a més tampoc no hi ha visos que es pugui fer;
“Elaborar un pla de recolzament, dinamització i manteniment
d’equipaments culturals de les illes dirigits a equipaments
municipals i a entitats sense finalitat de lucre en colAlaboració
amb els consells insulars i els ajuntaments”, incomplert, i a més
no hi ha visos que es pugui posar en marxa.

Seguim amb la pàgina 34 del seu programa electoral, Sra.
Consellera, del seu programa electoral: “Aprovar la llei de
mecenatge de les Balears”, crec que aquí no ha entrat res de la
llei de mecenatge a les Illes Balears, dos anys incomplint.

Pàgina 35 del seu programa electoral: “Elaborar un pla de
recolzament i potenciació del patrimoni cultural de les Illes
Balears i dels seus municipis”, incomplert i no se’n sap res;
“Crear espais per a l’experimentació, la creació i la dotació dels
recursos”, incomplert, tot això no m’ho estic inventant jo, són
compromisos que estan escrits en el seu programa electoral.
Seguirem: “Generalitzar l’ensenyament de les arts concertant
una xarxa de centres amb els ajuntaments”, incomplert.

Seguim amb la pàgina 35 del seu programa electoral: “Crear
el centre superior d’ensenyaments artístics, campus de les arts”,
incomplert; “Impulsar el sistema bibliotecari de les Balears”, ni
tan sols ha dut a terme el desenvolupament normatiu de la llei
que va ser votada en aquest Parlament, incomplert; “Creació del
mapa de lectura pública per dotar de recursos la xarxa de
biblioteques municipals per convertir-les en centres integrals de
formació”, incomplert; “Crear el sistema de museus de les Illes
Balears a partir de diferents museus temàtics i locals existents”,
incomplert.

Seguim amb la pàgina 35: “Aprovar el sistema d’arxius de
les Balears”, incomplert; “Elaborar un mapa d’equipaments
patrimonials i béns culturals de les Balears per detectar les
necessitats i establir les prioritats d’actuació d’acord amb els
propietaris i les administracions”, incomplert; “Dotar el sistema
de biblioteques, arxius, museus i béns culturals del marc legal
global adequat que prevegi un pla d’inversions adequat a les
necessitats”, incomplert.

Sra. Consellera, de disset punts que contempla l’apartat de
cultura del seu programa electoral, de disset punts, catorze que
jo n’hi acab de llegir ara, no ha fet res, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Crec que no té temps, Sra. Consellera, no té temps per fer-
los.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Feliu, veig que ha invertit un
temps considerable a repassar el programa electoral del grup
majoritari del Govern i l’aplaudesc i, a més, hauria d’haver
llegit el pacte de governabilitat, en el qual els partits que formen
el Govern varen consensuar dotze punts.

De totes maneres en aquest exercici de comprovació de la
gestió crec que se li han escapat una sèrie de detalls. En primer
lloc, fa un balanç global d’una gestió sobre un conjunt de
mesures que no tenen compte, que el departament autonòmic no
té la competència absoluta en matèria cultural, m’imagin que ja
ho sap.

En segon lloc, hi ha una qüestió de càlcul que periòdicament
se li escapa i és que l’actual equip de govern du 22 mesos de
legislatura i li queden dos anys més.

En tercer lloc, l’he d’advertir que de la dotzena d’objectius
contemplats en el pacte de governabilitat, corresponent
competencialment a la conselleria, tots es troben en diferents
fases de realització.

Em retreu que hagi incomplert, incomplert, un compromís
com la creació del Consell de les Arts i la Cultura i, o bé es
precipita o bé creu que a força d’insistir canviarà el sentit de les
meves paraules; ho dic perquè fa dues setmanes vaig explicar
que jo no havia descartat posar-ho en marxa, sinó que havia
proposat posposar la seva creació i entrada en funcionament per
l’alt cost anual que suposava i que, en un context de crisi
econòmica com l’actual, ho havia decidit per simple
responsabilitat econòmica, incomplert.

(Algunes rialles i remor de veus)

Si veig que en propers exercicis hi ha possibilitats, hi ha una
situació econòmica que el faci possible, no és preocupi que el
faré, perquè crec que és una iniciativa fonamental per a la
qualitat del sector i no només per a Mallorca, com consta en el
nostre pacte de governabilitat, per a Mallorca, no per a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.4) Pregunta RGE núm. 7732/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de museus, arxius i
biblioteques de titularitat estatal a cadascun dels consells.

La següent pregunta és relativa a transferència de museus,
arxius i biblioteques de titularitat estatal a cada un dels consells
i la formula el Sr. Josep Gornés.

Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, l’octubre del 2007,
a la seva compareixença de presentació de l’acció del Govern,
anunciava vostè, entre d’altres coses, la transferència dels
museus, dels arxius i de les biblioteques de titularitat estatal a
cada un dels consells insulars. L’any passat el Ple d’aquesta
casa aprovava una proposició no de llei, presentada pel Partit
Socialista, en la qual es demanava concretament la transferència
del Museu de Menorca, com a primer centre a actuar.

Tots entenem i estam d’acord que són centres necessaris per
completar la transferència en matèria de cultura als consells
insulars, tots ho dúiem en el programa electoral i especialment
vostès ho recollien en aquest famós programa de govern que ha
esmentat fa un moment. Volíem saber, Sra. Conseller, en quina
situació es troba la transferència d’aquests centres a cada un
dels consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, crec que ja li vaig
comentar fa unes setmanes, a la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, que la tramitació dels traspàs de competències de
gestió dels museus, arxius i biblioteques als consells insulars, en
especial al de Menorca, que és qui ho ha solAlicitat formalment,
s’està duent de manera coordinada entre el Ministeri de Cultura,
la Conselleria de Presidència i la Conselleria d’Educació i
Cultura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, som a la meitat de
la legislatura i el temps passa molt de veres, i més en política,
tenc la sensació que vostès intenten guanyar temps per a no
transferir aquests centres.
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És cert, els volem en bones condicions, els volem amb la
infraestructura que pertoca a cada un d’ells i vostè sap que
aquestes infraestructures, la inversió en aquestes millores
correspon actualment al Ministeri de Cultura perquè n’és el
titular. Nosaltres el que volem és que es transfereixi la gestió
d’aquests centres.

Vostè a la darrera compareixença que va tenir aquí em va
respondre que ara no es plantejaven la transferència de la gestió,
sinó que va introduir un nou concepte, que és el que ens
preocupa i per açò li faig aquesta pregunta, és la transferència
de la titularitat. Transferir la titularitat vol dir una altra cosa, vol
dir que aquestes inversions que ara se n’ocupa el Ministeri de
Cultura tocaran als consells insulars, i per tant, la transferència,
la valoració d’aquesta transferència ha de ser moltíssim més
elevada del que ho havia estat fins ara.

Per tant, Sra. Consellera, dos anys perquè acabi la
legislatura, si és que no acaba abans; retard en les gestions i les
negociacions entre aquest govern i el Ministeri de Cultura per
transferir aquests centres, que són, torn a insistir,
supernecessaris per completar les competències en matèria de
cultura als consells insulars i que són reclamats constantment
més per uns que per altres, i per açò, Sra. Consellera, ens
preocupa molt aquest retard.

Perquè, que vostès hagin introduït ara el concepte de
transferència de la titularitat vol dir que tota la feina feta
anterior se’n va en orris. I per tant, Sra. Consellera, entenem que
açò és una maniobra de dilació per tal que arribem al final de la
legislatura amb un incompliment més de la seva conselleria.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, en aquests moments, i
ja li vaig comentar que hi havia una via oberta per transferir la
gestió dels museus, arxius i biblioteques en concret a Menorca,
perquè té petició formal i perquè, a més, hi ha dues proposicions
no de llei, una del Partit Socialista i una altra del seu partit. És
un procés lent, que exigeix una tramitació, una tramitació que
es fa.

I en aquests moments tenim un esborrany de llei
parlamentària per traspassar la gestió. S’ha activat una comissió
de transferències i es valora, juntament amb el conseller de
Cultura de Menorca, la quantificació detallada del cost total que
se’n deriva. La resposta per part del ministeri és positiva i
s’estableixen reunions bilaterals. Ara bé, el que li vaig comentar
és que paralAlelament el Ministeri de Cultura ha elaborat un
esborrany de reial decret de creació de la xarxa de museus
d’Espanya, que aprovaria el règim jurídic dels museus i que
obre una nova possibilitat, una segona via de transferència més
àgil i ràpida, i és transferir els museus de caràcter autonòmic
que no tenguin una singularitat o que siguin interterritorials a la
comunitat autònoma. La comunitat autònoma seria la titular i la
comunitat autònoma encarregaria la gestió al consell insular

corresponent. Evidentment aquesta és una altra opció i estam
mirant quina de les dues és més vàlida.

De totes maneres, allò que ara reclama amb tanta insistència
s’hagués pogut agilitar fa molt de temps. La solució més
senzilla, i vàrem tenir la possibilitat de fer-ho, era haver-ho ficat
en el traspàs de competències en la darrera reforma estatutària,
i vostès no varen voler, s'hi varen oposar. D’haver estat així, no
seria necessari mantenir aquest debat i aquestes presses de què
me falta temps i ara em toca avançar a mi. Però vostès varen
tenir l’oportunitat de fer-ho i no varen voler.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.5) Pregunta RGE núm. 7737/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació a la normativa educativa per tal que
els pares puguin triar horari.

La següent pregunta és relativa a modificació a la normativa
educativa per tal que els pares puguin triar l’horari que formula
el Sr. Antoni Pastor. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, dia 25 de
maig del 2002 va sortir una ordre on es publicaven els requisits
i com s’havien d’elegir els horaris en els centres escolars el
primer any. Les coses han canviat des de l’any 2002 i l’any
passat vàrem tenir l’experiència a Llucmajor que amb la creació
d’una escola modular, la major part del conflicte precisament va
ser l’horari escolar. En aquests moments tenim una altra
experiència que és a Manacor, on 150 pares han acollit molt bé
aquesta escola modular, però estan molt preocupats precisament
perquè no puguin elegir l’horari el primer any. Totes les
administracions, jo diria totes les formacions polítiques, estan
sensibilitzades en donar facilitat a les famílies per conciliar la
vida laboral i familiar.

La meva pregunta és molt simple, Sra. Consellera, vista la
demanda i vista una mica l’actitud d’aquests pares, li deman si
fa comptes abans de començar aquest curs escolar, modificar la
normativa perquè se pugui elegir abans de començar el curs,
perquè aquests pares no es vegin perjudicats en el cas de les
seves feines i la seva vida econòmica?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, efectivament hi ha una
normativa vigent, les coses han canviat, però en allò que no hi
ha manera de posar d’acord a tota la comunitat educativa és
sobre la jornada escolar. Aquesta comunitat és l’única que en
l’ensenyament públic no té jornada partida, només continuada.
L’opció és la de la normativa vigent i en aquests moments, fins
que no hi hagi el consens de tothom, no canviarem la normativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sra. Consellera, afegiria
a la meva pregunta un prec, li demanaria que fos una mica més
sensible amb aquests pares i amb aquestes famílies que tenen
aquest problema. A més, aquesta escola té una peculiaritat.
Aquestes famílies que duran els seus fills a un centre modular
no és allò que ells desitjaven, aquests pares el que voldrien és
una escola definitiva que en aquests moments no tenen, culpa de
tots, però que en aquests moments no tenen.

Al mateix temps aquestes persones que van al centre
modular vénen d’altres centres de 3 a 6 anys i que precisament
no estan adscrits a cap escola i que es veuran perjudicats perquè
en aquests moments ja tenen un horari de jornada intensiva. És
tan senzill com canviar la normativa i que aquests pares i tota la
comunitat educativa puguin elegir abans, nosaltres no li
demanam que sigui jornada partida, o que sigui jornada
contínua, li demanam que abans puguin elegir, que la majoria
puguin elegir quin ha de ser l’horari dels seus fills.

Sra. Consellera, vostè entendrà, a més supòs que li ho han
fet arribar, que crea un gran perjudici a aquestes famílies, les
persones que fan feina, que ja tenen un horari de feina i que
estan adaptats a aquests horaris perquè els seus fills durant
aquests anys han tengut un horari, els crea un gran perjudici. Jo
simplement li demanaria una mica de sensibilitat, no li deman
que canviï una llei, Sra. Consellera, perquè sé amb els
antecedents que ens ha llegit aquí que no hi ha temps. Li
demanaria que canviés una ordre que permetés a aquests pares
poder elegir l’horari dels seus fills perquè crec que hi tenen tot
el dret del món. Si vostè no ho fa, demostrarà que és una
consellera poc sensible i que té molt poc en compte el parer dels
pares.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, no vull que m’acusi
d’insensibilitat, però la Confederació d’Associacions de Pares
d’Alumnes el que demana és que es respecti aquesta normativa
que el primer any els centres són de jornada partida i després el
segon any, d’acord amb el Consell Escolar i prèvia consulta als
pares, puguin passar, si ho desitgen, a jornada continuada.

Això es va fer a Llucmajor l’any passat i res no té a veure
que sigui un centre modular o un centre no modular o un centre
construït. Res no té a veure que sigui a un municipi o que sigui
a un altre. El que jo no puc fer són greuges comparatius. Es
canviarà la normativa quan estigui consensuada amb tot el
sector. No puc fer excepcions per a casos particulars d’una
escola. El que puc fer és posar en marxa mesures per
compatibilitzar la vida laboral i la vida familiar, amb mesures
complementàries com l’escola matinera, menjador, activitats
complementàries, etc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.6) Pregunta RGE núm. 7734/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament de les infraestructures
de la Universitat de les Illes Balears.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Francesc Fiol,
és relativa al desenvolupament de les infraestructures a la
Universitat de les Illes Balears. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, al final durant aquella època gris, tremenda,
devastadora de l’anterior legislatura, com diuen vostès
freqüentment, es va construir a la Universitat un edifici d’unió
entre la Facultat de Biològiques i Química, entre el Mateu
Orfila i el Guillem Colom, es va construir un laboratori
d’arquitectura tècnica, es va fer l’ampliació de Filosofia i
Lletres de l’edifici Ramon Llull, es va fer l’ampliació, molt
important i rellevant, de la seu de Menorca i es varen començar
les obres de l’edifici emblemàtic de Ca n'Oleo en el centre de
Palma. Època d’obscurantisme i dictadura.

Bé, ara ha arribat la llum i la claror. Jo li deman, Sra.
Presidenta, què s’ha fet a la Universitat quant a infraestructures
durant aquests dos anys en què vostès governen?

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per això de
presidenta, però encara no...

(Rialles i remor de veus)

El que li volia dir en aquesta època de llum, com vostè diu,
és que el que hem hagut de fer són les modificacions necessàries
perquè enguany es puguin executar el centre d’estudis de grau
de Ciències de la Salut, que es finançarà mitjançant cessió de
crèdit, i del centre de tecnologia de la informació, això enguany
també i que es finançarà amb el préstec del ministeri dins del
Pla campus d’excelAlència. Però així mateix el que hem hagut de
fer és desbloquejar la situació d’aquest edifici tan emblemàtic
de Ca n'Oleo, que ens està donant molts de problemes. I també
estam intentant fer el mateix amb el projecte de Biblioteca
General. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies. Naturalment són maneres distintes de veure
una realitat, al meu parer, també distinta. Jo li contaré com han
anat les coses. Les coses han anat de la següent manera, quan
vostès varen arribar es varen trobar un acord del Consell de
Govern per finançar amb 5 milions d’euros tot un seguit d’obres
pendents i llegó el comandante y mandó parar. El Sr. Manera
va dir això s’atura, ja en parlarem més endavant.

Què ha passat aquests dos anys? Jo li diré què ha passat, han
nomenat un gerent del COFIU, l’arquitecte Llull i que han hagut
de destituir un any després per inútil, inútil en el sentit més
estricte de la paraula. És a dir, no ha fet res, ha estat un any
movent papers d’una banda a una altra i no ha fet absolutament
res. Miri, han passat aquests dos anys sense desbloquejar, vostè
diu que ho han desbloquejat, no, no ho han desbloquejat. El
tema de Can Oleo no està resolt. El tema del projecte i les
dificultats que hi podia haver amb l’Ajuntament de Palma de la
gran Biblioteca Central de la Universitat, no s’ha resolt. 

Però els fets són molt més senzills que tot això. Vostè ha
insistit diverses vegades que només estam a la meitat de la
legislatura, molt bé, estam a la meitat de la legislatura i vostè no
ha inaugurat cap centre escolar que hagi començat i no ha fet
cap millora a cap infraestructura universitària. Aquesta és la
realitat de la seva gestió en aquest departament i aquesta és la
realitat de la gestió d’aquest govern. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, es pot indignar tant com
vulgui, però el que queda molt clar és que la situació en què es
varen plantejar les infraestructures universitàries han dificultat
moltíssim el desenvolupament de les obres. No em parli de Ca
n'Oleo ni de la Biblioteca General, perquè li hauré de recordar
que estam xerrant de projectes que han patit la forma de
funcionar del COFIU. El COFIU funcionava només amb
pressupost anual, sense enregistrar per escrit cap modificació
d’obra, sense enregistrar cap modificació de pressupost i sense
preveure equipaments. Ca n'Oleo ho varen adjudicar per 2,2
milions d’euros, dels quals en varen aportar 1,9 i al final ha
costat 4,5 milions d’euros, perquè no varen tenir en compte ni
l’equipament, 1 milió d’euros, ni l’estat de l’edifici, ni els
problemes que podia tenir aquest subsòl. De totes maneres a les
successives modificacions del projecte, es podran reprendre les
obres durant el 2009 i inaugurar-se el 2010.

Però, a més a més, aquests i altres casos varen topar amb les
objeccions de la Intervenció General de la comunitat, per què?,
perquè la fórmula de finançament era poc regular. Convenis
anuals per a pagaments parcials. O sigui, en lloc de destinar una
quantitat total per pagar-la en plurianuals, el que feien és deixar
obert cada any a les disponibilitats pressupostàries i així és molt
difícil acabar un edifici. Per això ja no es va autoritzar el
conveni del 2007. Al final del 2007 s’utilitzen altres fórmules
financeres que contemplen la totalitat del cost dels edificis. 

Vol que li conti què està passant a la Biblioteca General?
Dels 16 milions que havia de costar, ara en costa 21 milions
d’euros...

(Remor de veus)

El projecte inicial que vostè va presentar a un acte oficial
amb el Sr. Matas, tenia un cost de 359.000 euros. Però ara el
projecte ja és història, perquè resulta que l’abril del 2007
encarregaren verbalment a l’arquitecte fer una modificació que
no consta a cap escrit i ara l’arquitecte ens demana 485.000
euros més...

(Continua la remor de veus)

I a part, va decidir incloure-hi una cafeteria i un magatzem
de 8.000 metres quadrats, sense projecte, sense cap modificació
i sense cap concurs. Aquesta és la seva forma d’actuar.

(Aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.7) Pregunta RGE núm. 7735/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solució als problemes del Conservatori de Palma.

La següent pregunta és relativa a solució als problemes del
Conservatori de Palma i la formula el Sr. Joan Flaquer. Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats.
Sra. Consellera d’Educació, convendria que sent consellera
d’Educació s'aprengués bé les lliçons i conegués que aquest
projecte que vostè criticava fa una estona el va encarregar el seu
president, el Sr. Antich a l’època del...

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, sap que no pot contestar preguntes, a més
formulades per un altre diputat. No ha de puntualitzar res, vostè
ha de formular la pregunta que toca.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Durant els darrers mesos,
especialment durant aquesta darrera setmana, hem tengut
coneixement de reclamacions, de queixes per part dels alumnes
i dels professors del Conservatori Professional de Palma.
Queixes i reclamacions que han motivat fins i tot algunes
mobilitzacions contra la política del departament que vostè
dirigeix. Reclamacions i queixes que es deuen bàsicament a
intencions, a anuncis que el seu departament ha fet en relació
amb aquests estudis i a aquest conservatori professional, al
marge de fets que vostès en el seu dia quan estaven a l’oposició
denunciaven, com és el fet d’impartir docència en aules
prefabricades, com és el cas dels estudis de dansa en el
Conservatori Professional.

Davant d’aquesta situació i aquestes mobilitzacions, la
pregunta és molt senzilla, Sra. Consellera, què en pensa fer i
quines mesures pensa adoptar per resoldre aquesta qüestió?
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, la conselleria ha
acordat amb els representants docents del Conservatori
Professional, perquè sembla que parlam dels professionals,
cercar i trobar les solucions als problemes d’espai que pateix
l’alumnat i el professorat des de fa molt de temps. S’han posat

diferents alternatives damunt la taula. Una, l’execució de la
segona fase, evidentment amb el condicional inevitable de
cercar finançament. Segona, la creació d’extensions del
Conservatori a altres indrets de l’illa. I tercera, la millora
substancial de les escoles de música municipals.

A partir d’ara, s’ha obert un procés de converses per trobar,
des del consens, una solució que millori les condicions del
Conservatori Professional i dels seus usuaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, jo li pregaria que comenci les cases per allà on toca
i no per la teulada, planifiqui, pensi què ha de fer i les
necessitats que tenen aquests estudis i no faci una política de
globus sonda perquè el que està creant és inquietud,
preocupacions als pares, als alumnes i als professors. Vostè ens
parla d’una necessitat d’espai, li he de recordar el que ja li han
dit els meus companys abans. Vostè ja du dos anys al front
d’aquesta conselleria, ha tengut temps per planificar, ha tengut
temps per cercar solucions. 

Jo li explicaré que l’any 96, qui li parla ara era conseller
d’Educació i Cultura del Govern d’aquesta comunitat autònoma
i em vaig trobar amb un problema molt delicat en aquests
estudis, estaven ubicats en aquell moment a la Misericòrdia,
amb un problema molt gran d’espai i em vaig saber moure, vaig
saber planificar i vaig aconseguir d’un govern del Partit Popular
en aquells moments a Madrid, amb la Sra. Esperanza Aguirre
com a ministra d’Educació, el finançament de l’edifici de Capità
Salom allà on hi ha avui el Conservatori Professional i Superior.

(Remor de veus)

Jo li demanaria que vostè avui també faci aquesta
planificació, que vostè cerqui també aquest finançament allà on
toca, per aconseguir espai abastament perquè els nostres fills,
els nostres alumnes, els nostres professors, puguin tenir un espai
digne allà on puguin desenvolupar la seva feina i els seus
estudis. De moment Sra. Consellera l’únic que fa és fer anuncis,
fer intencions, però com amb tota la resta que li han denunciat
els meus companys avui, molt poques realitats, molt pocs fets.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Galmés, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, hi ha una dita que diu
que qui no té padrina, enhorabona per la seva gestió. Però en
realitat a mi em fa la impressió és que vostè no s’esperava que
el passat dijous la reunió que es va celebrar a la conselleria amb
el representant dels docents del Conservatori se saldàs de
manera positiva. I perquè em consta que vostè en sap molt de tot
això i està per allà. I es varen desconvocar les mobilitzacions,
es va donar el vot de confiança del professorat i a més, es va
adquirir el compromís de treballar plegats amb la conselleria per
intentar resoldre la situació de la forma més favorable. A més,
analitzant totes i cada una de les opcions, perquè la solució final
no sigui escollida per solucionar de pas, com s’ha fet fins ara en
el Conservatori.

Miri, el nou conservatori es va inaugurar amb problemes fa
només deu anys i s’haguessin pogut evitar si s’hagués fet una
planificació. Una errada de càlcul perquè discrecionalment
s’han anat ampliant estudis i disciplines tant de música com de
dansa, sense pensar que allò que començava a un curs, obligava
a continuar i ampliar el següent. Això mateix és el que ha passat
amb l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, es va
planificar per acollir un curs i en aquest moment hem d’acollir
quatre cursos, i què hem de fer? Cercar un altre espai, no caben
allà.

Sr. Flaquer, no es pot jugar a exigir immediatesa, sabent són
producte d’una gestió que ja era insostenible. No es poden
demanar resultats de legislatura, com ha fet la seva companya
o vostè o tots vostès, però la veritat ja començ a estar
acostumada que demani solucions a problemes que varen
provocar vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

... per falta de planificació. No dubten a exigir canvis de
normativa que vostès varen tenir l’oportunitat de canviar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.8) Pregunta RGE núm. 7738/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a valoració de la campanya d'hivern de neteja de platges.

La següent pregunta és relativa a valoració de la campanya
d’hivern de neteja de platges i la formula el Sr. Josep Melià.

Té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Medi Ambient, és evident que el manteniment
i la neteja de les nostres platges és un element nuclear de la
nostra economia i del nostre turisme. La implicació del Govern
en aquesta qüestió, evidentment, és molt positiva perquè ajuda
a desestacionalitzar el nostre producte turístic i perquè
colAlabora amb els ajuntaments que tenen realment problemes
per fer front a les despeses que genera aquest manteniment i
aquesta neteja de platges. Per això, li demanam quina valoració
fa la seva conselleria de la campanya d’hivern de la neteja de les
platges. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament l’objectiu
d’aquesta campanya de neteja, com cada any, perquè ja fa anys
que es fa, és mantenir les platges netes i en bon estat durant
l’hivern ja que de cada vegada més les platges s’han convertit
en un lloc d’oci, de passeig, tant per a residents com per als
turistes durant la temporada baixa. Per això oferim aquest servei
complementari als ajuntaments, que són els encarregats de fer
la neteja durant els mesos d’estiu i que permet que quan ells han
d’assumir la neteja es trobin ja amb les platges sense la brutor
acumulada de tot l’hivern, com que és una campanya que es fa
cada any em centraré en les novetats d’enguany. 

Enguany hem tengut 14 equips de neteja amb un total de 56
operaris, 32 a Mallorca, 12 a Eivissa, 8 a Menorca i 4 a
Formentera, amb relació a l’any anterior s’han incrementat en
4 persones els efectius i s’actua en 37 municipis i un total de
125 quilòmetres de platges i cales. En total 348 platges i cales.

Com a novetat important volem destacar, i a més n’estam
especialment orgullosos, que enguany 4 equips han estat
compostos per persones amb malalties mentals les quals han
estat ateses per les entitats El Garrover d’Inca que han fet feina
a les platges d’Alcúdia i Pollença, l’Estel de Llevant de
Manacor a les platges de Manacor, Sant Llorenç i Son Servera
i la Fundació Deixalles a Calvià i Andratx. D’aquesta manera
combinam l’objectiu de neteja de platges amb un altre més
social d’integració i d’inserció de persones amb dificultats per
mor de les malalties mentals. Vull esmentar que durant el temps
que duim de campanya s’han recollit 213.000 quilos de residus,
de deixalles, i pens que és una quantitat important atès que l’any
passat en tot l’any vàrem recollir 154.000. En qualsevol cas és
una tasca que es fa cada any i enguany la novetat -com dic- més
destacada és aquesta presència d’equips amb persones amb
discapacitats que la veritat és que han fet molt bona feina i que
l’experiència ha estat molt positiva.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula el Sr. Melià?
No. 

I.9) Pregunta RGE núm. 7728/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a procés d'adscripció en els centres de
secundària.

En aquest cas passam a la següent pregunta. És relativa a
procés d’adscripció en els centres de secundària i la formula la
Sra. Cristina Rita. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. En aquest ple, que és pràcticament monogràfic
d’Educació i Cultura, vull tenir també l’oportunitat de fer una
pregunta a la consellera, em semblen molt bé aquests plens
gairebé monogràfics perquè donen l’oportunitat a la consellera
d’explicar la seva gestió. 

Hi ha una qüestió que als pares els preocupa molt els que
tenen fills en el procés de passar de l’educació primària a la
secundària i és precisament saber a quin institut o a quin centre
seran adscrits els seus fills. Precisament dia 27 d’abril, fa una
setmana, segons el calendari d’adscripcions s’havien de portar
ja els llistats definitius dels alumnes que havien d’optar a
cadascun dels centres de secundària de les Illes Balears, sabem
que alguns anys aquest procés havia tengut la seva dificultat i
fins i tot la seva conflictivitat a causa d’aquesta distribució dels
centres de primària a zones cada una de les quals tenia un centre
de secundària adscrit, cosa que podia semblar que als pares no
els garantia prou la possibilitat d’elecció del centre de
secundària. Aquest any s’ha fet públic ja que a Menorca aquest
procés havia estat molt satisfactori per la qual cosa nosaltres
volíem demanar a la consellera que ens valorés aquest procés
d’adscripció d’alumnes de primària a centres de secundària
arreu de totes les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cristina Rita. Per part del Govern té la
paraula la Sra. Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la valoració de la
conselleria i en especial de la Direcció General de Planificació
i Centres és molt positiva precisament pel grau de satisfacció de
les famílies. Enguany el percentatge d’adscripció a plaça
educativa solAlicitada en primera opció ha estat del 96%, en
concret a Mallorca un 96,21%, a Menorca un 95,26% i a Eivissa
i a Formentera del cent per cent. Això vol dir que dels 6.679
alumnes 6.458 han obtingut plaça en el centre triat en primer
lloc, i només 221 han obtingut plaça en una altra preferència, en
segon o tercer lloc. Així a l’illa de Mallorca de 5.020 alumnes
són en concret 4.830 els que han obtingut plaça de primera
solAlicitud, a Menorca dels 655 alumnes 624 i a Eivissa i a

Formentera dels 1.004 els 1.004. Per tant, la valoració és
absolutament positiva. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. 

I.10) Pregunta RGE núm. 7729/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a quantitats cobrades de més per expropiacions a
Eivissa.

La següent pregunta és relativa a quantitats cobrades de més
per expropiacions a Eivissa i la formula el Sr. Joan Boned. Té
la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després d’aquest fracassat intent
d’acorralar la consellera Galmés passam ara a parlar d’una altra
qüestió que segurament no farà tanta gràcia al Grup Popular,
com per exemple d’allò que havia de ser aquell projecte estrella
la passada legislatura a l’illa d’Eivissa, del passat govern, que
eren aquelles autovies i que més que estrella va acabar
estavellant, però sí va quedant clar, conforme van ocorrent
coses, és que estava envoltat de nombroses irregularitats tant en
la tramitació com en l’execució i un lloc d’honor, en aquest
cúmul d’irregularitats, l’ocupa les expropiacions. Per això, Sr.
Carbonero, li vull preguntar en quin punt es troba en aquest
moment el reintegrament de les quantitats cobrades de més en
el procés d’expropiació dels terrenys vinculats a l’empresa
Fiesta Hotel Resort del grup d’empreses Matutes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, es troba en un
moment d’aproximadament 8 milions d’euros pagats per
expropiacions al grup d’empreses Fiesta Hotels. S’han tornat
3.500.000 euros, cobrats indegudament per aquest grup, dia 7
d’abril del 2009. Aquí tenc el full d’ingrés. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Carbonero. 3.500.000
euros pagats de més. No deixa de ser curiós quan aquestes
darreres setmanes assistim sistemàticament, amb les preguntes
del Grup Popular, a la reclamació que s’ha de cercar austeritat,
que cal rebaixar el grau de despesa, però resulta que això ho
reclamen ara que són a l’oposició, però quan governaven feien
tot el contrari, no només gastaven en allò que era innecessari
sinó que a més regalaven 3.500.000 euros. Miri vostè on està
aquella meravellosa gestió que diu que feia el passat govern en
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tema de mobilitat i de carreteres, però sobretot en un tema que
deien les expropiacions que estaven totes correctes. Record més
d’una intervenció de l’exconsellera a comissió i a plenari dient
que no, no, els processos d’expropiacions han estat immaculats,
s’adapten tots a la llei d’expropiació forçosa i resulta que a poc
a poc van sortint processos d’expropiació mal executats i ara
coneixem que no només hi havia errors administratius sinó que
també s’havia pagat de més, però resulta que desafortunadament
els responsables de tot això avui per avui encara no se’ls ha
demanat o no han assumit ni una sola responsabilitat política i
a més encara no han demanat ni tan sols disculpes públicament
i això és molt trist.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Boned, quan em
varen dir, ja fa uns anys els companys d’Eivissa, alerta que
sembla que a Matutes li han pagat de més amb les expropiacions
de les carreteres, les autovies d’Eivissa; jo vaig dir no m’ho crec
perquè les expropiacions són un procediment taxat i, per tant, es
paga en funció de la qualificació del sòl que s’expropia, en
conseqüència si el sòl era rústic es pagava com rústic i si era
urbà es pagava com urbà. Pot haver-hi un error, confondre urbà
amb urbanitzable tota vegada que des d’un punt de vista
cadastral tots dos són béns de naturalesa urbana i, per tant, si es
mira només el cadastre hi pot haver un error, però en aquest cas
es va pagar com urbans terrenys que eren rústics i, per tant,
s’havien de pagar a 9 euros el metre quadrat i es varen pagar a
91 euros el metre quadrat. A més, es varen pagar finques que ja
eren de titularitat pública i les varen tornar a comprar, dues
vegades per la mateixa finca.

Cal dir, que en aquest cas, el grup d’empreses Fiesta ha
tengut el valor de reconèixer la situació i ha tornat la totalitat
d’allò que havien cobrat de més. És a dir, els 3.500.000 euros.
Ara, Sr. Diputat, Sr. Boned, què diran aquells que ens acusen de
malbaratar els doblers públics? Què diran els que fan propostes
d’aprimar els mixelins del sector públic després de regalar
aquesta milionada? Això és una bona aprimada, Sr. Boned,
3.500.000 euros per començar.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. 

I.11) Pregunta RGE núm. 7730/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a jornades sobre els consells insulars.

La següent pregunta és relativa a jornades sobre els consells
insulars i la formula el Sr. Francesc Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de
Presidència, el passat 16 d’abril va tenir lloc l’organització de
les jornades sobre els consells insulars en el marc del nou
Estatut d’Autonomia. Aquestes jornades tenien com a objectiu
aclarir el paper dels consells insulars a les nostres illes comptant
amb la visió de distints experts que aportaren la seva
experiència a distintes administracions similars al funcionament
dels nostres consells, és el cas de l’experiència dels cabildos
insulars a les Illes Canàries, la visió d’un expert que va
colAlaborar en l’elaboració del nostre estatut, la visió també d’un
expert en els territoris històrics del País Basc i l’experiència, el
coneixement i l’opinió d’un expert que va colAlaborar en
l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de Castella-La Manxa.
Un conjunt de distintes visions, diverses opinions que varen
aportar i generar un debat interessant i profitós per a la
construcció qualitativa de l’estructura competencial de cada una
de les nostres illes. Per tant, Sr. Conseller de Presidència, ens
agradaria saber quina valoració fa vostè d’aquestes jornades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Dalmau, vostè em fa una
pregunta i em dóna la resposta també, per tant, l’únic que hauria
de fer seria sumar-me als arguments pels quals la Conselleria de
Presidència va organitzar aquest debat, és així com vostè diu.
Efectivament, faig una valoració positiva de la jornada perquè
els objectius eren fàcilment assolibles, preteníem i encara
pretenem és iniciar, encetar un debat al voltant del nou marc
institucional en el qual estan inserits els consells insulars
després de la reforma de l’Estatut. Aquest és un debat que té un
objectiu a més llarg termini que és veure la conveniència o no
de modificar la Llei de consells insulars. Per tant, ens va
semblar interessant que hi hagués un debat doctrinal, un debat
polític també i vàrem convocar representants de molts de sectors
polítics, institucionals, administratius, acadèmics, etc. Va haver-
hi una bona resposta, un centenar de persones que es varen
inscriure a aquestes jornades i, com vostè diu, vàrem tenir la
possibilitat d’escoltar distintes posicions doctrinals i també
distintes experiències institucionals. 
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A partir d’aquí, com dic, l’interessant és que aquest debat
que vàrem iniciar es mantengui en el temps perquè, ho torn a
repetir -i acab Sra. Presidenta-, l’objectiu d’aquestes reflexions
públiques ha de ser veure quin és l’estat de necessitat o no de
modificar la Llei de consells insulars que, com vostès saben, és
una llei complicada, és una llei que seria interessant posar-nos
d’acord en els temes en els quals valdria la pena modificar la
llei i una vegada posats d’acord en aquestes qüestions iniciar el
debat polític a la Cambra per tal de modificar aquesta llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Dalmau? Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, des del Grup
Parlamentari Socialista els volem encoratjar a continuar en
aquesta línia. El debat és positiu i sempre és profitós i d’aquesta
manera es podran encarar els reptes de futur a l’hora de dotar de
competències els nostres consells insulars, competències que a
més i paper destacat dels consells insulars és un exemple clar a
l’hora de la firma del conveni de carreteres que se signarà aviat
amb els consells insulars i que és una mostra que el Govern
central entén aquests organismes com a organismes vàlids a
l’hora de la gestió de les competències. Tan sols encoratjar-lo
en aquesta línia i que el debat i el conjunt del públic que va
poder participar va sortir bastant content i coneixedor de la
situació actual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. 

II. Compareixença del Molt Honorable Senyor
President del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre les actuacions que ha dut a terme i que pensa
desenvolupar d'ara en endavant per fer front a la greu crisi
econòmica que patim (Escrit RGE núm. 6729/09, presentat
pel Grup Parlamentari Popular).

Acabat el torn de les preguntes passam al següent punt de
l’ordre del dia que és la compareixença del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears per tal d’informar
sobre les actuacions que ha dut a terme i que pensa
desenvolupar d’ara en endavant per fer front a la greu crisi
econòmica que patim.

Sr. Antich, té la paraula.

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

Molt Hble. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Comparesc davant aquesta cambra amb un doble objectiu: en
primer lloc, per donar compte, a petició del Partit Popular, de
les iniciatives que ha pres el Govern de les Illes Balears per fer
front als efectes negatius que la crisi mundial ha provocat sobre

la nostra economia i la nostra societat, mesures que vaig
presentar el mes de juliol de l’any passat; i en aquesta
compareixença vull explicar, també, un nou paquet d’iniciatives
i compromisos que complementen les anteriors i que s’hi sumen
per palAliar els efectes de l’actual situació de dificultat
econòmica. Són iniciatives iniciades, anunciades i consensuades
a la Mesa de seguiment de l’economia, algunes de les quals ja
hem començat a dur endavant i que inclouen mesures
d’austeritat amb les quals aconseguirem un estalvi de 15 milions
d’euros que invertirem en polítiques socials, laborals i de
reactivació econòmica.

A més, vull anunciar que tota l’acció de Govern per sortir de
la crisi la reforçarem quan tanquem el nou sistema de
finançament, destinarem una part important de la millora del
finançament, 70 milions d’euros, a intensificar aquesta acció en
tres pilars bàsics: promoure l’ocupació amb iniciatives que
després detallaré; accelerar la reactivació econòmica
especialment en la indústria, el comerç i el turisme, i sobretot
promoure noves mesures de protecció social. Són temps
excepcionals que requereixen mesures excepcionals dirigides a
les persones, a les famílies, als treballadors, als autònoms i a les
empreses des de les més grosses a les més petites, a les
empreses familiars que més directament pateixen el rigor de la
crisi. Tot el Govern està al servei de la recuperació econòmica
del nostre país, orientam tots els recursos humans i
pressupostaris a accelerar la recuperació econòmica amb una
obsessió prioritària: lluitar contra l’atur i garantir al màxim les
prestacions socials, sobretot a les persones més afectades per la
crisi i crear el màxim d’ocupació.

Són temps difícils. L’escenari s’ha agreujat a tot el món
afegint dos fets essencials, una severa crisi financera que
agreuja l’esfondrament del sector de la construcció i un canvi
preocupant en la tendència dels preus que ha passat
d’inflacionista al risc de la deflació. Uns fets que han produït
dos efectes molt greus: l’increment de l’atur i la retracció del
consum. La gravetat de la crisi mundial fa difícil fer previsions
segures. Per això vull transmetre als grups parlamentaris i a la
ciutadania que les iniciatives sobre les quals avui parlaré no són
només accions puntuals que pretenen donar resposta del dia
d’avui, sinó també, conjuntament amb les mesures estructurals
que estam pactant amb empresaris i sindicats, pretenen marcar
una nova etapa amb nous punts de referència i nous valors.

La feina que tenim per endavant és molt ambiciosa, l’hem
de fer mirant un nou horitzó i l’hem de fer colAlectivament
perquè és una tasca transcendent. Hem de ser conscients que ens
trobam en una final d’etapa i en el començament d’un altra. La
crisi econòmica fa imprescindible una ferma correcció del
model financer i unes noves bases de creixement econòmic. Les
Illes Balears, com la resta del món, hem de repensar i traçar un
nou camí. Per tant, el repte té una doble dimensió. La incitativa
política del Govern ha de compaginar les respostes urgents a les
necessitats immediates amb el disseny de la nova etapa perquè
és imprescindible que tot, l’avui i el demà, vagi en la mateixa
direcció i és ben necessari també revisar i actualitzar el sistema
de valors que ha regit fins ara. 
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L’aposta és ben clara, recuperar valors cívics que han
cementat les societats democràtiques i lliures com la nostra,
alguns dels quals, malauradament, s’havien convertit en
paraules sense sentit, els valors, especialment de coneixement
de l’esforç, de la participació, de la cooperació i de la igualtat
d’oportunitats. Hem de recuperar radicalment l’ètica a la gestió
i a l’activitat econòmica. La corrupció ha de ser rotundament
eradicada a tots els àmbits. En primer lloc i el més important
perquè és un comportament immoral i fora de llei, però també
perquè la gestió corrupta impedeix la lliure competència entre
les empreses i sobretot perquè fa que els projectes es decideixin
segons interessos particulars i no segons l’interès general. 

Estam fermament compromesos a una gestió honesta i
eficient que respongui al principis ètics de la ciutadania, que
garanteixi la igualtat d’oportunitats i que garanteixi que tots els
recursos s’inverteixen en projectes d’estricte interès general.
Una nova etapa basada també en el valor de la concertació, la
cooperació i la participació, per dir-ho amb un concepte modern
de governança.

Mirin, senyores i senyors diputats, la solució a la crisi
necessita nous valors, noves confiances i nous consensos
socials. Això no ho pot articular el Govern tot sol, ni aquest ni
cap govern. Ha de ser una acció assumida per la societat en el
seu conjunt i per tots els colAlectius socials en particular. La
potència, l’energia d’un país radica precisament en el
dinamisme de la seva gent, dels seus individus i dels seus
colAlectius i en la capacitat de gestar consensos entre ells.
Necessitam ara més que mai que es reforci el caràcter
emprenedor de l’empresariat, el seu dinamisme amb perspectiva
de futur perquè no s’aturi de manera innecessària l’activitat
econòmica, perquè mantenguin el més alt nivell d’ocupació,
perquè es dinamitzi el consum i l’activitat comercial. 

No vull deixar de banda a l’hora de parlar del futur del país,
del valor de la formació i l’educació, peces clau per sortir-ne
endavant. És indispensable un esforç comú per tal que els joves
millorin la seva formació i sobretot repescar cap al sistema
educatiu tots aquells que per diverses causes l’han abandonat.
De la mateixa manera, la formació continuada dels treballadors
ens ha d’ajudar en el camí de la competitivitat i necessitam
també, ara més que mai, un compromís ferm i solidari entre tots
els sectors econòmics de les nostres illes. 

L’horitzó de la nova etapa que hem d’emprendre després de
la crisi té un motor essencial, el turisme, la diversificació i la
qualitat hotelera de l’oferta complementària de les
infraestructures i dels serveis. És un motor que ha d’anar
acompanyat de la nostra pagesia que fa productes de qualitat i
manté el 80% del nostre paisatge, del nostre teixit comercial, del
sector industrial que necessita un pla de modernització al qual
el Govern vol també donar suport, d’un sector de la construcció
redimensionat i de nous nínxols d’activitat. 

He parlat del valor de la governança a la nova etapa, una
nova cultura de la concertació que ja aplicam. La cadena
d’acords socials que ens ha dut el pacte per la competitivitat i
l’elaboració de les mesures contra la crisi en són una bona
prova. I com estic convençut que la governança, la cohesió
social i la capacitat de diàleg són els nostres millors instruments
per sortir de la crisi vull convidar una vegada més al Partit
Popular perquè s’integri en aquest consens. Tenim espais en
comú i ara la crisi és una oportunitat per treballar plegats i
arribar als acords necessaris. 

Estic disposat a escoltar i a articular conjuntament les
propostes constructives, tenim molts d’antecedents d’acord a
l’àmbit de l’ordenació del territori, del turisme, de l’habitatge,
mesures tributàries i moltes més. Tenim un gran espai per
endavant. Són temps de colAlaboració i de sumar esforços. El
Grup Popular, tota la Cambra ha de saber que estaré sempre
disposat a arribar a acords perquè el país avanci per superar la
crisi i emprendre nous rumbs. Hem de treballar tots junts per
superar la crisi marcant a la vegada les pautes del nou model de
país modern i avançat que volem i ho feim, primer, estimulant
la inversió privada amb mesures creditícies, fiscals i de
liquiditat; segon, intensificant la inversió pública a nivells
històrics i tercer, amb un esforç basat en el diàleg i l’acord, en
l’honestedat i en l’austeritat.

Els objectius prioritaris a curt termini són ben clars,
reactivar l’economia, mantenir i crear llocs de feina i
intensificar la política social. No vull amagar a ningú l’anàlisi
més objectiva possible de l’actual crisi econòmica. Al
començament de la legislatura, el meu govern ja va advertit
abans que es fes palesa la crisi mundial de la necessitat urgent
de corregir els excessos de l’anterior etapa i de millorar el
model productiu. A les Illes Balears arxivam un període de
creixement basat més en l’especulació que en la producció. Ha
estat una etapa de grans beneficis, però, d’on provenien aquests
grans beneficis? Tots els experts coincideixen que es basaven
massa en les transaccions patrimonials i massa poc en la
innovació, la productivitat i la competitivitat. 

Hem viscut un excés de tot, fins i tot en el creixement
demogràfic. La població ha augmentat més d’un 20% en vuit
anys i ara, la bombolla ens esclata amb els efectes perniciosos
que tots coneixem. Vàrem ser una de les primeres comunitats
amb la necessitat de preveure i afrontar canvis i ara volem ser
la comunitat que més aviat iniciï el camí de la recuperació de
l’actual crisi. 

Sabem que la incertesa i la manca de confiança són les
armes més letals d’aquesta crisi global i per això mateix,
senyores i senyors diputats, vull apelAlar a la responsabilitat de
tota la Cambra el sentit més noble de l’acció política, perquè en
aquest debat prevalgui el rigor de l’anàlisi i l’acció de la
voluntat lúcida i generosa de sortir endavant.

Posem totes les cartes sobre la taula. Tots sabem que la
capacitat de les administracions públiques és limitada. Vaig dir
fa deu mesos quan vaig anunciar les primeres mesures que no
tenim receptes màgiques. Seria una ilAlusió vana i demagògica
pretendre o exigir el contrari. Ningú no té una vareta màgica,
una poció miraculosa que ens faci sortir d’aquesta situació.
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L’economia de les Balears no ha pogut defugir de processos
clars d’alentiment en tots els sectors econòmics. Les xifres aquí
també han estat clarament negatives. Els indicadors dels primers
mesos del 2009 mantenen la desacceleració observada a finals
del 2008. El sector més afectat és el de la construcció on destaca
la baixada d’habitatges visats, un sector per altra banda
sobredimensionat a la nostra comunitat. 

La indústria també presenta variacions negatives, tot i que
la contracció de la demanda elèctrica no és tan forta com a la
resta de l’Estat. Ha caigut l’índex de vendes al detall, el nombre
de passatgers arribats per via aèria i, el més preocupant,
l’afectació de la crisi sobre l’ocupació, el mercat laboral i l’atur.
Hem arribat en nombres absoluts al més elevat nivell d’atur de
la nostra comunitat, igual que a l’Estat. Preocupen de manera
especial els treballadors i les treballadores sense formació, els
contractes temporals, preocupen, i per tant han de ser objecte
d’atenció i actuació, els treballadors i les treballadores que
esgotin les seves prestacions d’atur, les persones que puguin
quedar sense cap cobertura social, però, al costat d’aquestes
notícies que dibuixen la dificultat de la situació econòmica, hem
de contrastar dades menys negatives com són el creixement de
l’afiliació a la Seguretat Social. 

Balears és l’única comunitat autònoma que, entre gener i
març, té més afiliats que a finals de l’any passat. Les Balears
afronten la situació amb millors perspectives que altres
economies regionals, gràcies a la potència i al lideratge de la
nostra activitat turística. Altres economies regionals altament
dependents dels sectors industrial i de la construcció s’han vist
molt més afectades. Les seves taxes de creixement s’han alentit
més. La destrucció de llocs de feina ha estat més alarmant i les
possibilitats de recuperació poden ser més limitades.

A les Illes el nombre d’afiliats ha crescut en quasi 10.000
persones el primer trimestre de l’any. Aquesta dada contrasta
amb el decreixement d’afiliats que han patit altres comunitats
turístiques com Canàries o la comunitat valenciana. Vull aportar
una xifra que acaba de proporcionar Egatur. Durant el primer
trimestre d’enguany la nostra despesa turística ha crescut un
4,3% mentre que al conjunt del país ha baixat en un 11%.

Per tant, preocupació sí, però pessimisme, no, sense negar
de cap manera la gravetat de la situació. Amb dades a la mà
hem de guanyar el camí de la confiança front al derrotisme
perquè, a les mesures exposades en marxa pel Govern de les
Balears en la participació activa dels agents econòmics i socials,
hi hem d’afegir les mesures posades en marxa per l’Estat i la
seva colAlaboració. Una acció pública i privada conjunta que ha
de servir per vèncer les dues crisis que tenim plantejades. La
crisi estructural d’un model balear de creixement que presenta
importants deficiències centrades sobretot en l’expansió
territorial i demogràfica i la crisi conjuntural que afecta ara tot
el planeta.

La sortida de la crisi passa per l’acció concertada dels
sectors productius i de totes les administracions públiques amb
un conjunt de mesures que s’incardinen, que són coherents amb
el nou model de futur que hem acordat en el Pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social. Un pacte del qual
em sent especialment orgullós i aprofit per manifestar
públicament als nostres agents econòmics i socials el meu
agraïment i el de tot el país. 

Aquest gran projecte d’acord, l’iniciaren l’any 2007 i
enguany ja està dotat pressupostàriament amb 560 milions
d’euros. Al llarg d’aquests mesos ja hem signat pactes sectorials
tan importants com la recerca, innovació i desenvolupament, el
Pacte per garantir el dret de l’habitatge, el Pacte de mobilitat, el
Pacte del capital humà, el Pacte d’afers socials o el Pacte
d’economia i estam a punt d’arribar a un acord per establir un
pacte pel turisme, el motor de la nostra economia. La signatura
d’aquest darrer acord ens permetrà completar els pròxims dies
el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social que
estableix les bases d’un nou model de creixement, un nou model
de creixement modern, sostenible i sobretot pactat. 

Permetin-me que enumeri breument les claus d’aquest
model. D’entrada està basat en el diàleg i en el consens i la
cooperació entre el sector privat i el sector públic. La generació
de riquesa té la seva principal senya d’identitat en la preservació
del territori. El turisme està en el centre d’un marc d’economia
competitiva amb una oferta modernitzada i de qualitat. La
diversificació del sector serveis i la recerca de nous nínxols de
mercat amb nous sectors com el quaternari i el quinari, un
treball de qualitat i una ocupació estable configuren un àmbit
d’economia compartida. Una educació de qualitat en especial
esment a una formació professional que condueixi a l’èxit
escolar. Un rellançament de la recerca, el desenvolupament
tecnològic i la innovació i finalment, la recuperació del
protagonisme i del lideratge del sector públic, que ha estat
determinant per obrir el camí de superació de les dificultats.

Només un detall, la immensa part dels crèdits a les persones
i a les empreses que circula des de fa uns mesos té un origen
públic. La política pública al servei dels ciutadans arribar ara on
els altres no poden. Com és evident, per superar la crisi i encetar
el nou model de creixement definit al Pacte per la competitivitat
és precís tenir el finançament adequat i, més enllà del
finançament autonòmic del qual ja en parlarem quan toqui, hem
aconseguit girar totalment l’esquifida participació estatal a les
necessitats de les Illes Balears. Mai no cauré en
l’autocomplaença ni mai en cap circumstància no deixaré de ser
reivindicatiu a l’hora de defensar els interessos d’aquesta terra,
però haurem de reconèixer que en poc temps hem fet avanços
importants. 

El Govern ha treballat de manera intensa amb el Govern
d’Espanya per tancar convenis inversos tant en el marc de les
inversions de l’Estat a Balears com fent servir les inversions
previstes a l’Estatut d’Autonomia acordades al setembre del
2007. Entre el juliol del 2008 i l’abril del 2009, amb deu mesos
s’han signat convenis en caire plurianual, en matèria ferroviària
443 milions d’euros; en medi ambient, 450 milions d’euros; en
afers socials, 7,5 milions d’euros; en habitatge, 190 milions
d’euros, i en carreteres que signarem el 14 de maig. S’ha
aconseguit negociar unes inversions de l’Estat a Balears el 2009
de 500 milions d’euros, els 400 corresponents als acords
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establerts amb el Ministeri d’Economia i Hisenda i 100 milions
més que no es consignaren en l’exercici del 2008.

La xifra és històrica perquè s’ha passat d’una mitjana
inversora de l’Estat a Balears entre 1996 i 2007 d’uns 190
milions d’euros a un compromís d’executar -i això és molt
important- 500 milions el 2009, la xifra més elevada de la nostra
història. Aquesta quantitat ens permet finançar projectes
estratègics que serviran tant per fer front a la crisi en inversió
pública com per posar les bases del nou model.

Permeteu-me enumerar alguns d’aquests projectes. El Pla de
recerca, innovació i desenvolupament tecnològic que té una
dotació de 50 milions d’euros i del qual vull destacar que
dedicarem 27 milions a modernitzar el sistema educatiu amb la
dotació d’eines informàtiques als alumnes. La millora de les
infraestructures turístiques i de servei públic amb projectes com
la Platja de Palma, el tramvia, la Plaça d’Europa de Formentera,
l’Estació Marítima de Ciutadella o l’adquisició de Sa Coma a
Eivissa, amb projectes medioambientals com la compra de
Planícia, La Trapa i S’Arenal d’en Castell de Menorca i la
millora dels torrents. 

Aquesta empenta inversora del Govern d’Espanya ha arribat
també als ajuntaments. El conegut com el Pla E del Ministeri
d’Administracions Públiques ha suposat una injecció inversora
d’uns 184 milions d’euros que ha anat directament als nostres
ajuntaments, els ajuntaments de les Illes Balears, inversió
pública municipal al servei de la recuperació econòmica. 

Senyores i senyors diputats, en síntesi, el Govern amb
recursos propis manté inversions per valor de 730 milions
d’euros el 2009, ha tancat la negociació perquè l’Estat executi
inversions per valor de 500 milions d’euros aquest any, ha
colAlaborat en la negociació i el desenvolupament del Pla
Renove i del Pla E per valor conjunt d’uns 300 milions d’euros.

Estam per tant davant tres grans partides que, agregades,
signifiquen un esforç inversor públic de més de 1.500 milions
d’euros el 2009. L’esforç ha valgut la pena de cara a allò que
consider que és el més important, els llocs de feina, perquè
aquest esforç de la inversió pública, senyores i senyors diputats,
significa el manteniment d’uns 58.000 llocs de treball a Balears,
el nostre principal objectiu en els moments actuals.

Senyores i senyors diputats, passam ara a l’anàlisi de les
iniciatives preses. Fa quasi un any vàrem proposar 13 mesures
per fer front a la crisi, i vaig dir que s’anirien millorant a mesura
que veiéssim els seus efectes o s’agreujassin les circumstàncies
adverses de la situació de dificultat que estam patint, unes
mesures tenint en compte les que posava l’Estat en el sentit
d’intentar sumar al màxim els esforços. Ara és el moment de
fer-ne balanç. De totes les mesures posades en marxa una gran
majoria estan molt avançades i d’altres van més poc a poc. Hem
licitat o adjudicat 857,3 milions d’euros dels 920 milions que
ens vàrem comprometre a invertir fins al desembre del 2009;
per tant podem concloure que el grau de compliment de les
mesures inversores del Govern ha estat del 93%. 

Tal com va dir el prestigiós economista Emilio Ontiveros la
setmana passada a Palma, en temps de crisi els poders públics
tenen la responsabilitat d’intensificar la inversió pública; mentre
altres comunitats autònomes apostaven per contreure la
inversió, com és el cas de Madrid o del País Valencià, a les
Balears hem fet de la inversió pública una veritable palanca de
creixement, ben igual que a altres indrets del món com els
Estats Units o el conjunt de la Unió Europea. Amb aquestes
actuacions inversores hem aconseguit mantenir 27.000 llocs de
feina a la nostra comunitat, és a dir, hi ha 27.000 dones i homes
que tenen la seguretat de guanyar-se un sou cada mes per
atendre les seves necessitats i les de les seves famílies. Per tant
aquells que parlen de reduir la inversió pública haurien de ser
molt conscients de les conseqüències que això pot tenir per a les
persones que viuen en aquesta comunitat autònoma.

Hem fet més àgil l’Administració en benefici dels ciutadans.
Amb aquest objectiu el Consell de Govern va aprovar el Decret
Llei 1/2009, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a
les Illes Balears, una norma que ara s’està tramitant en aquest
parlament com a projecte de llei amb l’objectiu d’enriquir-lo i
donar una resposta urgent a la situació econòmica actual. Tot
d’una deu conselleries del Govern varen aprovar un llistat de
declaracions d’interès autonòmic que permeten simplificar els
tràmits d’obres que impulsen l’economia i creïn llocs de feina,
amb especial atenció al sector turístic, principal motor econòmic
de les Illes Balears. Estam realitzant canvis a la Comissió
Balear de Medi Ambient tant amb la incorporació de personal,
que ja hem fet, com a nivell organitzatiu, que aprovarem en breu
per tal d’accelerar les seves tramitacions. Però a més a més
estam en contacte permanent amb la Federació de Municipis
amb propostes per reduir el termini de llicències d’obra, agilitar
les obres del fons municipal d’inversió estatal i poder construir
noves escoles, escoletes i instituts. 

Per altra banda hem pres decisions per estimular els crèdits.
En aquest sentit hem reforçat ISBA com a eina clau de la
política financera del Govern; en aquests darrers mesos hem
aportat 1 milió d’euros perquè ISBA pugui avalar les iniciatives
empresarials de la nostra comunitat. A més hem aportat 30
milions d’euros per reduir el tipus d’interès de les línies ICO
que el Govern de l’Estat ha posat en marxa per finançar els
projectes de PIME i emprenedors. No volem que cap projecte
empresarial, si és viable, tengui problemes de finançament. Però
a més, en la conjuntura actual de crisi econòmica, el Govern ha
ofert ajuts per finançar l’aval i els interessos de préstec de
circulant adreçats als sectors d’indústria, comerç i serveis amb
l’objectiu d’ajudar les PIME a acarar dificultats de tresoreria
amb una línia de 16 milions d’euros. 
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Cal recordar també el suport del Govern als empresaris
turístics balears que s’han volgut acollir a les condicions de
finançament del Pla Renove posat en marxa pel Govern
d’Espanya. Hem aprovat un decret llei d’inversions que facilita
les reformes de la planta hotelera i de l’oferta complementària,
i hem subvencionat el tipus d’interès perquè sigui només del
0,75 i hem aconseguit que el 28,3% del Pla Renove hagi arribat
a Balears, és a dir, quasi 110 milions d’euros dels 400 que hi
havia per a tota Espanya. En aquest sentit vull manifestar que a
les restant línies obertes per l’ICO les Illes tenen una
participació per sobre del seu pes en el PIB estatal. 

Parlant de turisme, estam donant un impuls al projecte de la
Platja de Palma, on enguany ja hi haurà accions concretes, i
també hem acordat amb el sector turístic un pla de màrqueting
2009-2011, duim a terme accions directes al consumidor final.
Hem signat també convenis amb Turespaña i amb consells
insulars per dur campanyes d’impacte immediat, així com
acords amb companyies aèries per promocionar les Illes i
enfortir algunes connexions aèries.

Hem fet un esforç per pagar factures pendents i aportar
liquiditat al nostre sistema econòmic. Hem injectat 150 milions
d’euros per pagar factures la majoria de les quals correspon a
compromisos pendents de pagament de l’anterior govern,
inclosos els deutes per desviament d’obres com el metro, dels
quals només queden pendents els pagaments afectats per
qüestions judicials. 

Hem fet esforços per facilitar l’accés a l’habitatge als
ciutadans i a les ciutadanes de les Illes Balears i de posar les
bases per millorar el seu entorn urbà. Sabem de les possibilitats
de la Llei de barris, aprovada en aquest parlament amb una
reserva de 10 milions anuals com a mínim que permetran crear
més de 1.000 llocs de feina; enguany i l’any passat hi dedicam
prop de 12 milions cada any. Més de 10.100 ciutadans han rebut
ajudes per accedir o rehabilitar ca seva amb un total de 19
milions d’euros. L’últim any 744 joves s’han beneficiat de la
primera hipoteca. Hem obtingut sòl per construir 3.364
habitatges mitjançant la reserva estratègica de sòl. Hem comprat
424 habitatges privats per convertir-los en protegits per un valor
de 64 milions, i hem adquirit solars per construir-hi uns 800
habitatges més.

Hem impulsat la colAlaboració institucional que ens ha
permès crear llocs de feina directes; gràcies a convenis amb els
ajuntaments entre el 20 de desembre i el 17 de gener 1.000
persones aturades de sectors en declivi s’han pogut reincorporar
al mercat laboral. Cercam solucions immediates per a les
persones que tenen més dificultats, com el fons especial per
pagar els treballadors afectats per expedients de regulació
d’ocupació; aquests treballadors poden disposar, mentre es resol
l’expedient, d’un préstec de fins a 2.400 euros. També donam
ajudes directes a qui cerca feina amb suport del SOIB, un servei,
per cert, que hem reforçat amb més personal perquè hem de
donar totes les facilitats a les persones que ja es troben en una
situació de per si difícil. Hem redactat la proposta del Pla
d’ocupació, i en aquests moments la tenen empresaris i sindicats
per poder iniciar la negociació. 

Hem accelerat en només cinc mesos la tramitació dels ajuts
a la dependència; des del gener 4.000 persones més es
beneficien del dret a prestació, 600 persones s’han donat d’alta
com a cuidadores a la Seguretat Social i 3.400 famílies han
rebut ajuts com a cuidadors. Aquests cuidadors reben una mitja
de 380 euros mensuals; en total el mes d’abril hem destinat 1,2
milions d’euros a pagar les nòmines i el pressupost està executat
en un 43%. Hem destinat 1 milió d’euros mitjançant els
ajuntaments per atendre les famílies i persones més vulnerables.
Són doblers per a persones que per mor de la crisi actual no
poden pagar la llum, la hipoteca o l’alimentació; no podem
consentir que aquestes circumstàncies, que sabem que són
temporals, les enfonsin. Perquè aquests doblers arribin amb
facilitat i objectivitat a la gent que ho necessita hem subscrit
convenis amb 53 ajuntaments; a més comptam amb 250.000
euros més per arribar a colAlectius vulnerables a través de les
ONG que hi fan feina, per això ja hem signat convenis amb
organitzacions com Càritas, Creu Roja i el Banc d’Aliments.

Hem posat en marxa la Mesa de seguiment de l’economia
balear, que ens permet asseure a la mateixa taula
administracions, agents socials i econòmics i entitats
econòmiques i comercials de la nostra comunitat, per lluitar
contra una situació complicada i posar-hi solucions a curt
termini però també estructurals.

Hem facilitat l’estalvi als ciutadans de les Illes abaixant
impostos un total de 57 milions d’euros. A més de l’estalvi,
aquesta mesura té com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge
i mantenir l’activitat econòmica i, sobretot, afavorir persones i
empreses amb més dificultats. 

En l’àmbit de la formació professional, hem dedicat 7,7
milions d’euros per al programa de qualificació professional
amb la implantació de 84 programes, dels quals es beneficien
1.250 joves. D’altra banda el Pla de foment de l’FP ha suposat
un augment de 747 alumnes més que en el curs anterior.

I finalment hem aprovat el Pla de ciència i tecnologia 2009-
2012, un document estratègic consensuat amb tots els àmbits
científics de les nostres illes que determina uns eixos bàsics
d’actuació: el turisme, el medi ambient, les noves tecnologies i
el benestar social. A més hem augment els anys 2008 i 2009 les
partides adscrites a R+D+I: més de 120 milions d’euros es
consagren a aquestes activitats. Hem donat un impuls al Parc
BIT: en menys de dos anys pràcticament s’ha doblat el nombre
d’empreses instalAlades, ara ja superen el centenar, hi treballen
2.500 persones, moltes de les quals són titulades mitjanes o
superiors. I hem impulsat distints clústers amb empreses
privades i en àmbits tan estratègics com són el turístic,
l’audiovisual o el biotecnològic. 

Hem de reconèixer que hi ha algunes propostes que tenen el
compliment més endarrerit, però estam avançant i en camí de
complir-les. Vàrem dir que crearíem una societat que donàs
sortida a l’estoc d’habitatges construïts; he de reconèixer que
hem tengut problemes per obtenir viabilitat financera del
projecte, no obstant això estam cercant altres vies. Duim un
retard en la recaptació de recursos financers a causa dels
problemes de crèdit respecte a les infraestructures educatives.
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Senyores i senyors diputats, ja he dit al principi d’aquesta
intervenció que l’acció de govern davant la crisi no té límit
temporal ni seqüencial, actuam en el moment i en el sector que
precisa la nostra resposta; en conseqüència ara ja puc anunciar
un nou paquet de mesures econòmiques per reforçar i
complementar les que acab de comentar. Algunes de les
iniciatives estan en marxa des del gener i altres s’engegaran tot
d’una; són mesures concretes, concertades a la Mesa de
seguiment de l’economia balear, i algunes d’elles es deriven de
l’acord parlamentari, per tant són mesures fruit de la negociació.

Aquest nou paquet de mesures té tres objectius molt clars:
complementar les mesures ja en actiu, donar suport a la
iniciativa privada, augmentar la inversió pública estratègica i
reforçar sobretot la protecció dels colAlectius més afectats per la
situació econòmica. Són mesures de gestió financera,
d’austeritat en la despesa, mesures tributàries, mesures en
relació a l’habitatge, mesures de reactivació de l’ocupació i
d’assistència a les necessitats bàsiques.

En primer lloc el Govern ampliarà en 2,4 milions d’euros la
seva participació al fons d’ISBA perquè tots els projectes
empresarials viables tenguin finançament; el Govern demostra
així el seu compromís amb la solvència d’ISBA i amb les
petites i mitjanes empreses de les Illes, que constitueixen el
gruix del nostre teixit empresarial. El Govern adoptarà mesures
financeres per injectar liquiditat a les empreses que fan feina a
la comunitat autònoma, això es podrà aconseguir a través d’una
línia de confirming bancari; en aquests moments el Govern està
negociant amb les entitats financeres obrir línies de finançament
que permetin a les empreses avançar el cobrament de les
factures pendents amb la CAIB; aquesta és una mesura molt
concreta que alleugerirà la difícil situació de les empreses de les
Illes.

El Govern està fent un esforç per aportar liquiditat al nostre
sistema econòmic. Hem fet dos grans pagaments que sumen 84
milions d’euros per liquidar factures. Vàrem fer un primer
pagament de 54 milions d’euros, 22 milions per als ajuntaments
i 32 milions a 3.000 proveïdors; i un segon pagament de 30
milions d’euros tot dirigit a proveïdors. I seguim complint els
nostres compromisos: les darreres setmanes hem aportat més de
10 milions d’euros en liquiditat. En total, doncs, parlam de 94
milions pagats des del febrer.

Posam en marxa un pla d’austeritat que ens permetrà
estalviar 15 milions d’euros de despesa corrent que s’invertiran
en polítiques d’acció social i reactivació econòmica. És una
reducció de la despesa corrent que no afectarà la qualitat dels
serveis que oferim directament als ciutadans. Per tant estalviam
doblers, milloram la gestió pública i invertim més doblers en
acció social i reactivació econòmica. 

Hem redactat la nova llei del sector públic, que permetrà
dotar de major racionalitat i un major control el conjunt del
sector públic balear. Aquesta norma limitarà l’expansió del
sector públic, actualment ja sobredimensionat, i preveu
seguiments més estrictes de les empreses públiques, els
consorcis i les fundacions per evitar casos de gestió deficient.
Aquesta ambiciosa norma es troba actualment en procés de
negociació i esperam que arribi al Parlament el més aviat
possible.

Presentam un nou paquet de 8 mesures tributàries per ajudar
els que més ho necessiten: els ciutadans amb les rendes més
baixes, les famílies amb fills petits, els joves i els majors, unes
mesures que són fruit de l’acord unànime del Parlament i que
vostès, per tant, ja coneixen.

L’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions
dels ciutadans balears. En aquest punt el Govern vol ajudar les
famílies amb recursos limitats a obtenir finançament per al seu
primer habitatge i, alhora, establir mecanismes que limitin el
risc de les entitats financeres en la concessió de préstecs
hipotecaris. Això ho farà amb diverses iniciatives. Primer volem
ampliar les condicions de la primera hipoteca, de la qual
actualment es beneficien els joves de 18 a 35 anys, a les famílies
que accedeixen per primera vegada a un habitatge; d’aquesta
manera les famílies podran obtenir les condicions més
favorables possible i l’aval del Govern. Segon, volem
possibilitar l’ampliació de la hipoteca als habitatges de
protecció oficial per finançar la diferència entre el preu de
l’habitatge i el 80% màxim que es pot finançar. Tercer, volem
aconseguir un compromís de les entitats financeres per concedir
préstecs que financin els HPO i, conseqüentment, les
subrogacions dels adquirents d’habitatges. El Govern vol evitar
que les famílies en situació de desocupació perdin ca seva per
una situació puntual d’impagament; amb aquesta finalitat volem
negociar un conveni amb les institucions financeres per facilitar
que les persones que compren la seva primera residència puguin
ampliar el termini d’amortització del préstec fins a un màxim de
tres anys. 

Amb la finalitat de facilitar el crèdit a les empreses, la
Conselleria de Treball i Formació i ISBA han engegat un servei
públic professional d’anàlisi financera i de viabilitat per a
emprenedors i empreses. Aquest servei analitzarà la viabilitat
dels nous projectes empresarials dels emprenedors i la capacitat
de gestió dels promotors. Quant a les empreses amb problemes
temporals de viabilitat, el servei analitzarà i proposarà
alternatives per continuar amb el seu negoci.

El Govern incrementarà la seva aportació per ampliar el Pla
Renove turístic, per tal de mantenir la subvenció del 50% dels
interessos que han de pagar els empresaris que participen en el
Pla de renovació d’infraestructures turístiques del Govern
central. D’aquesta manera es dóna un nou impuls a la
competitivitat de les empreses turístiques, així com al
manteniment de l’ocupació en el sector i als equipaments.

Hem donat compte de totes les mesures que hem acordat a
la Mesa de seguiment de l’economia per remuntar les dificultats
amb accions de reactivació de l’economia de política social.
Però no vull concloure sense anunciar el compromís de dedicar
85 milions d’euros a intensificar l’acció pública en favor de la
recuperació i la política social. Són 15 milions d’euros que
haurem estalviat com a resultat del pla d’austeritat de la despesa
corrent que he exposat a la cambra i hi afegirem 70 milions
d’euros, uns 12.000 milions de pessetes que obtindrem un cop
es tanqui el model de finançament i es disposin dels recursos.
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La resta de la partida que es rebi a la millora del
finançament es dedicarà a solucionar els greus problemes que
pateixen els arques autonòmiques, amb la idea central de reduir
el dèficit públic que ara per ara es fa insostenible. No podem
caure en imprudències financeres, ja hem dit que el seny i la
moderació han de ser valors fonamentals en el nou model. En
qualsevol cas, dirigirem cap a les persones el major sobre esforç
inversor possible. 85 milions d’euros perquè totes les famílies
i empreses de les Balears afrontin la crisi amb més fortalesa,
amb les següents accions directes que proposarem a la Mesa de
seguiment de l’economia: augmentar la partida per a la renda
mínima, per a les ajudes a les persones que no tenen cobertes les
necessitats bàsiques i per a les ajudes als menjadors escolars,
atès que la demanda ha tengut un fort increment de totes
aquestes qüestions.

Posarem en marxa un segon Pla de reactivació de l’ocupació
per contractar persones sense feina i que no tenen prestacions
d’atur. Ho farem establint nous convenis amb els ajuntaments
per dur a terme projectes d’interès general, mediambiental,
cultural, social durant un període de sis mesos. També
incrementarem els incentius a la contractació indefinida,
especialment a les persones que no tenen prestacions.
Establirem un programa extraordinari a favor de la formació, un
programa de segones oportunitats per a la formació, donant
opció a les persones aturades a sortir de l’atur per poder formar-
se. Augmentarem la inversió per impulsar el necessari Pla de
reindustrialització de les Balears i l’excelAlència de la nostra
oferta turística. Estam en diàleg permanent amb el Govern de
l’Estat i amb els agents econòmics, financers i socials per dur
endavant totes aquestes mesures amb la màxima celeritat. La
cooperació institucional és definitiva.

Senyores i senyors diputats, des de les Illes Balears no
podem pretendre donar la volta a una crisi gestada a escala
mundial, però avançam pel bon camí. Ja he dit que el nostre
envit és doble: superar la crisi i gestar un nou model de
creixement perquè l’antic ja no serveix per encarar el futur amb
garanties. Ja he parlat dels materials amb els quals hem de
construir el nou model, que no són altres que els que apareixen
a escala planetària: inversió en capital humà, en innovació, en
noves tecnologies, en polítiques mediambientals, en qualitat de
serveis i en sostenibilitat. Jo vull insistir en l’absoluta necessitat
d’afegir a les noves propostes polítiques la recuperació dels
valors cívics, ètics que mai no hauríem d’haver perdut.

Per a totes aquestes transformacions, sé que el Govern
compta amb la gran majoria de la societat de les Balears, perquè
el seny, la mesura, l’esforç i la solidaritat són essencialment els
valors del nostre poble. Un poble que ha superat totes les
adversitats i ha lluitat amb energia en els moments més difícils.
Tenim idees noves i forces noves per fer front a aquest final de
cicle, encarant amb sensatesa el nou camí. La confiança
profunda que tenc i que els vull transmetre, és el resultat d’una
anàlisi rigorosa, que no fuig de la gravetat de la situació, però
que a la vegada ha fructificat en el disseny d’unes mesures
acordades en la societat i en el compromís de dur-la a terme
amb un esforç perseverant. La situació és greu, però tenc i he
trobat en els altres el compromís, la força i les idees per estar
segur que sortirem endavant, que avançarem les dificultats i que
encetarem un nou camí de prosperitat compartida.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació intervendran els diferents grups
parlamentaris. En primer lloc per part del Grup Parlamentari
Mixt deman als seus portaveus si hi ha divisió de temps?

Hi ha divisió de temps? Cinc minuts, doncs.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Benvingut sigui, Molt Hble. President,
en la seva compareixença d’avui en aquest plenari, per informar
sobre les actuacions que ha dut a terme i que pensa dur d’ara
endavant per fer front a la crisi econòmica. No hi ha hagut
moltes ocasions per poder parlar de la situació econòmica
específicament dins aquest parlament i en canvi sí hem vist
moltes iniciatives parlamentàries que difícilment podem
explicar a l’opinió pública sobre qüestions segurament molt
importants, però que poc ens ajudaran a sortir d’aquesta situació
econòmica. Sincerament crec que aquesta compareixença
s’hauria de fer trimestralment per exemple i de forma
extraordinària, ja que ens trobam en una situació també molt
extraordinària i no obligats pels esdeveniments, com en aquesta
ocasió i val la pena recordar-ho. La compareixença ve
ocasionada per la petició formulada a la Junta de Portaveus pels
diputats del Partit Popular i que inesperadament va sortir
endavant.

Tota la seva intervenció, president, avui ha estat molt bé,
però els ciutadans que pateixen aquesta situació, totes aquestes
mesures els semblaran insuficients i esper que no sigui així, si
no vénen acompanyades per vertaderes polítiques de reformes
estructurals de l’economia, de l’educació, de l’energia, o de les
infraestructures que han d’implementar el Govern d’aquí,
conjuntament amb el Govern espanyol. 

Lamentablement les previsions són pitjors que la mateixa
actualitat, dic les previsions de futur. Ho va dir ahir mateix el
comissari europeu Joaquín Almunia, una baixada del PIB del
3,2 aquest any i una previsió d’atur del 20,5% per a l’any 2010.
Com deia més gent, esperem que s’equivoqui. El doble que la
mitjana de la Unió Europea. A més, també va donar una dada
important, que la nostra recuperació seria més lenta que la dels
nostres veïns. Les dades són preocupants i, com tots ja sabíem,
confirmen que la crisi ens afecta més a nosaltres que a altres
països del nostre entorn. No oblidi, Sr. President, que després
d’aquest estiu, si les previsions es compleixen, l’hivern per a
molts de treballadors serà molt dur, en no haver trobat feina per
exemple a la construcció ni a qualsevol altre sector i no haver
pogut cotitzar el suficient temps per rebre una prestació digna
durant el període de l’hivern.
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Totes aquestes dades són significatives de la poca i parcial
repercussió que tenen les iniciatives governamentals, com
també -i no ho dic jo només- ho ha reconegut algun sindicat
important. Si no és així, president, digui’m el contrari, a tots ens
agradaria saber i té una bona oportunitat per explicar-ho un poc
més, ho ha explicat un poc abans, els resultats reals de les tretze
mesures d’impuls a l’activitat econòmiques aprovades el 2008,
n’ha explicat alguna. M’agradaria saber els resultats reals
d’aquestes tretze iniciatives. I també els resultats pràctics
perquè tots els que ens escolten ho puguin entendre, de les
converses amb els sectors econòmics i socials dutes a terme
durant tots aquests mesos que vostè sempre ha explicat. Tot
això, president, li competeix a vostè, vostè és qui va obtenir la
majoria parlamentària per governar. 

Jo em faig una pregunta, què podem oferir els diputats que
no formam part del pacte de govern? Jo li ofereixo, president,
unitat i pacte per portar endavant projectes útils per a les nostres
illes. Tots sabem que la situació és complicada, ho sabem tots,
la situació no només és a nivell local, sinó que és a nivell
mundial i per aquest motiu és necessari que tots estiguem units
per prendre mesures, tal vegada complicades, de vegades
difícils d’explicar, perquè,  Hble. President, augmentar la
despesa pública de forma indiscriminada ho pot fer qualsevol,
però prendre mesures complicades que generin conseqüències
positives a la nostra economia és un poc més difícil, fins i tot
vostè mateix ni tan sols pot disposar sempre d’una majoria
suficient garantida per portar-les endavant, cada vegada ho ha
de negociar. Ho veim cada setmana, al Govern li costa treure
iniciatives endavant i ja ho vàrem veure també per exemple amb
l’hospital de referència, la Llei del sòl i ara també ho hem vist
amb el Decret Nadal, que per cert no havia començat la seva
tramitació, sinó que comença aquesta setmana, amb la reunió de
la mesa per qualificar les esmenes, tanta sort que era un decret
urgent! I el més complicat i el més necessari possiblement a curt
termini, l’aprovació del nou model de finançament. Un model
que no para de retardar-se i ara una vegada més, pel canvi de
ministre a la cartera d’Economia.

Aquestes, president, són només algunes de les dificultats que
té internament l’actual Govern balear, però no són les úniques
i tot això, cregui’m, preocupa a molts de ciutadans de les Illes
Balears. Aquests ciutadans veuen preocupats com el seu
president, el president de tots, està més ocupat gran part del
temps apagant els focs interns que solucionant les crisis i els
problemes reals. No pot ser, president, que no es tramitin lleis
i iniciatives en aquest Parlament per no provocar -diguem-ho
així, entre cometes- baralles entre els socis del pacte. Ho han
reconegut vostès mateixos en els mitjans de comunicació.

I no vull acabar sense oferir-li, una vegada més, el meu
suport. No tendré rèplica i per tant, li oferesc una vegada més el
meu suport i la meva modesta ajuda, com ja li vaig dir en els
darrers pressuposts de la comunitat autònoma. El que sí li
deman són propostes reals i útils, per a problemes reals i greus,
com vostè ha dit abans; i mesures contundents i ràpides, com
vostè mateix també ha dit abans, contra una crisi també molt
contundent.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. També en nom del Grup Mixt
té la paraula la Sra. Marí. Perdoni, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
President, fa vuit mesos compareixia davant d’aquesta cambra
per explicar el panorama general de la situació econòmica i
l’actuació del seu govern per afrontar-la. És inevitable per tant,
tenir com a referència aquell ple, el que ha passat des de llavors,
així com el que avui ens ha presentat. En aquesta primera
intervenció abordarem dues qüestions, com ha evolucionat la
conjuntura econòmica i la valoració que feim de l’actuació
governamental i deixarem per a la rèplica la nostra opinió sobre
les mesures que acaba d’exposar i els reptes del present i del
futur.

Pel que fa a la situació econòmica pensam que tant des del
punt de vista intern, com des del punt de vista extern, estam
davant d’un agreujament del panorama econòmic. El juliol del
2008 hi havia indicadors objectius, com els alts preus de
l’energia, les matèries primeres, els aliments, la forta inflació o
els elevats tipus d’interès que es feien servir per explicar la crisi.
A hores d’ara, els preus han baixat de forma significativa, els
interessos han descendit notablement i s’alerta sobre una
possible deflació. Però la conjuntura econòmica és pitjor que
llavors. Serà cert, com diu en Paul Samuelson “el que sabem de
la crisi és que no en sabem molt”.

Internament a les Illes Balears, hem passat d’unes
perspectives de creixement del 2,8% a unes que oscilAlen entre
el 0,2 i el 0,5%, les més pessimistes preveuen decreixements de
l’1,5%. D’una economia balear generadora de llocs de feina a
una situació de destrucció d’ocupació. D’una taxa d’atur del 8%
a una altra que pràcticament la dobla. D’una situació
problemàtica concentrada a la construcció, a l’extensió dels
problemes a altres sectors. De 13.000 famílies sense dret de
subsidi a 20.000 famílies. D’unes 40.000 persones aturades a
unes 70.000. Un panorama preocupant, però, Sr. President, no
és pitjor que el que trobam a altres comunitats autònomes o
estats del nostre voltant. Fins i tot, a les Illes Balears trobam
indicadors positius, com les taxes d’activitat i ocupació, les
perspectives esperançadores del sector turístic i les dades que
hem conegut avui sobre atur i afiliació a la Seguretat Social, que
tant de bo suposin el començament d’un canvi de tendència. 

A excepció d’alguns ilAluminats, vanitosos, i irresponsables,
compartim el sentit general de què aquesta crisi era difícil de
predir, complicada de resoldre i de durada incerta. És en aquest
context allà on hem de valorar les actuacions del seu govern, és
injust per incert, atribuir l’evolució comentada a la passivitat o
a l’incert del Govern. Més bé nosaltres pensam que la
conjuntura que vivim ho és malgrat l’activitat política del
Govern. El Govern ha actuat i actua amb diligència, amb els
mitjans que té al seu abast i partint d’unes premisses que
nosaltres compartim. El mercat per si mateix no resol els
problemes, i el sector públic és el que ha d’actuar com a impuls
de creixement, amb mesures contracícliques posant en marxa
polítiques actives d’inversió pública amb una doble dimensió
social i econòmica. Essencial és el vessant social, que posa els
sectors més vulnerables al centre de les accions institucionals.
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I bàsic el vessant econòmic per poder generar llocs de feina i
riquesa. Com deia el passat 1 de maig un representant sindical,
“sense ocupació no hi ha consum, sense consum no hi ha
producció i sense producció hi ha menys ocupació”. I tot això
s’està fent en el marc de la concertació i el pactisme i amb
l’itinerari ben marcat de canviar el model econòmic que ha
contribuït de manera clara -i ho tenim molt clar- a agreujar
aquesta crisi. 

Aquestes premisses de forma general han inspirat la seva
acció de govern i en concret, les mesures anunciades el juliol
del 2008, el Decret llei de mesures tributàries per impulsar
l’activitat econòmica de les Illes Balears, els pressuposts
generals del 2009, el Decret llei de mesures urgents per a
l’impuls de la inversió a les Illes Balears, la Llei de barris, la
Llei de reserva de sòls estratègics per als habitatges de protecció
oficial i les disset mesures que avui ens ha presentat. Dins la
mateixa lògica, també contemplam la important inversió de
l’Estat. 

Sr. President, aplicant en sentit colAloquial el concepte de
cost d’oportunitat, ens demanam quina hauria estat l’evolució
si totes aquestes mesures no s’haguessin posat en marxa.
Certament nosaltres pensam que la situació seria pitjor. Aquest
plantejament del seu govern, Sr. Antich, cobra més rellevància
en un moment en què sense complexos, comencen a fer-se sentir
amb força les receptes de la dreta política i econòmica, que
demanen la desregulació del mercat laboral i el retall de la
inversió pública, diuen que per sortir de la crisi.

Per concloure aquesta primera intervenció, des d’Eivissa pel
Canvi voldríem referir-nos a una sèrie d’aspectes que pensam
que necessiten d’una nova empenta, d’un canvi de ritme. Ens
referim a la necessària aprovació i implementació del Pla
d’ocupació i a la reforma i l’impuls de la formació professional.
La coordinació i colAlaboració més estreta entre Govern i
institucions insulars i locals. Ens referim a l’agilitació de les
transferències de les inversions de l’Estat. I ens referim al
necessari canvi de model de finançament que sembla que no
arriba mai. Sàpiga, Sr. President, una vegada més, que estam al
seu costat per tal d’exigir un finançament just per a les Illes
Balears. Vostè sap perfectament i em permetré citar les paraules
de l’actual presidenta del Consell de Mallorca, per una vegada
no serà el PP qui la citi, que “sense recursos es pot fer retòrica,
però no política”.

En resum, Sr. Antich, el panorama és complicat,
l’encoratjam a donar una nova empenta, a continuar amb
fermesa i amb les correccions oportunes encetar aquest nou
camí que avui ens ha presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Tots
tenim molt clar que les dades de la crisi són molt preocupants a
curt i mig termini. La taxa d’atur a les Illes se situa el març
quasi al 20%, la quarta més alta de l’Estat. A Balears en el
primer trimestre de l’any el nombre de desocupats es situà en
110.800 persones, segons l’enquesta de població activa. Del
primer trimestre del 2008 al primer trimestre del 2009 l’atur
pujà un 89%, i afectà més les dones que els homes i sobretot el
colAlectiu de joves. Certament les xifres conegudes avui mateix
del mes d’abril. Milloren un poc aquestes dades però continuen
sent complicades, amb quasi 72.000 aturats registrats en el
SOIB.

El passat 29 de juliol celebràrem en aquesta cambra un debat
sobre el mateix tema que avui ens ocupa. Vaig començar la
meva intervenció d’aquell dia amb les següents paraules: “Una
part d’aquesta crisi obeeix a causes reals, i una altra part
important és una crisi de confiança, una crisi que ve bàsicament
per causes externes, causes alienes a les Illes Balears i fins i tot
a l’Estat espanyol. Per tant difícilment el Govern de les Illes
Balears o el de l’Estat poden aturar la crisi, però sí que es poden
prendre mesures per palAliar-la, i és la nostra obligació donar
resposta”. 

Avui puc repetir el mateix: és obligació del Govern de les
Illes Balears prendre mesures per palAliar la crisi, donar-li
respostes en la mesura de les seves capacitats i competències.
En aquesta línia només he d’assenyalar -perquè ja n’ha parlat el
president- les mesures que des de distints àmbits s’han posat en
marxa, mesures per reactivar l’economia, com les mesures
fiscals i tributàries per ajudar a les empreses o particulars o les
línies de crèdit per a empreses; mesures per combatre la
desocupació; mesures de suport social a les persones i famílies
més afectades per la crisi. Ens preocupen les persones que
perden i perdran el seu lloc de feina, i per això de cap de les
maneres no es pot demanar l’esforç d’aturar la crisi als sectors
socials més febles; de fet el Govern ha habilitat partides
pressupostàries per donar resposta a la situació de les persones
amb més vulnerabilitat per fer front a necessitats bàsiques, a
desnonaments, etc. Una altra línia ha anat dirigida a potenciar
i dinamitzar l’economia, especialment aquells sectors productius
que es veuen afectats amb major intensitat. 

Però, vista la situació, el Govern ha d’emprendre noves
mesures en els pròxims mesos: incrementar la renda mínima
d’inserció, per exemple, com ha anunciat el president;
incrementar la dotació econòmica per a les ajudes
d’emergència; dotar d’un pressupost suficient per complir la
Llei de dependència, i també pensam que és un bon moment per
donar compliment al que preveu el pacte de govern quant a la
pujada del complement de pensions no contributives.
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També vull recordar que he dit que una part d’aquesta crisi
obeeix a causes reals, i que una altra part important és una crisi
de confiança. Sense dubte també correspon al Govern de les
Illes Balears fer el possible per generar aquesta confiança; tota
l’actuació del Govern ha d’anar en aquesta direcció, serenitat i
confiança. Al Grup Parlamentari del BLOC i PSM-Verds li
hagués complagut que, en aquesta tasca de generació de
confiança, ens hi haguéssim trobat tots, que totes les forces
polítiques haguessin primat el sentit de país i el benestar de la
població per sobre d’interessos partidistes. Malauradament no
ha estat així. Tots hem pogut observar i sentir setmana rere
setmana com el tema de la crisi econòmica era utilitzat com una
eina per intentar erosionar el Govern. Potser això és legítim, no
ho pos en dubte, però del que estic segur és que no és lleial, no
és lleial amb el país del qual formam part, no és lleial amb la
ciutadania que representam, no és lleial, sobretot, amb el que
hauria de ser l’esforç comú per superar el més aviat aquesta crisi
econòmica, que està fent un mal profund a l’economia i a la
societat de les Illes Balears.

Vull tornar repetir que la feina de l’oposició és absolutament
legítima, però si més no des del nostre grup parlamentari
havíem gosat pensar que el Partit Popular seria capaç de
qualque cosa més que atacs pamfletaris, qualque cosa més que
propostes demagògiques de cara a la galeria, qualque cosa més
que receptes de panfonteta. 

Però deixem el Partit Popular, que prou ja tenen amb la seva
pròpia crisi. Anem una passa més enllà...

(Remor de veus)

Som els primers que defensam que calen mesures de xoc
contra la crisi...

(Continua la remor de veus)

Som els primers a defensar polítiques d’austeritat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats... Per favor... Diputats del Partit
Popular, per favor mantenguin la calma, ja parlaran vostès.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, donam suport al seu pla d’austeritat que, com
ha anunciat avui, suposarà un estalvi de 15 milions d’euros. Ara
bé, jo vull recordar que hem sentit en aquesta cambra propostes
de reduir el Govern, propostes sense cap altre fonament que la
pura retòrica. Mentre es feien aquestes propostes el Govern
actuava; posem l’exemple de la Conselleria de Comerç, que ha
eliminat dos consorcis del seu organigrama, el CDEIB i el
CEEI, i això suposa una passa clara cap a la racionalització i
l’austeritat.

Però permetin-me que aporti el meu argument un poc més
enllà. Saben quina és la millor política d’austeritat que pot posar
en marxa un govern, qualsevol govern? Molt senzill: no
malbaratar els doblers, no tirar els doblers, els doblers públics,
que són de tots els ciutadans. Pens que aquest govern des del
mateix moment de la seva presa de possessió ha fet una política
de racionalitat en la despesa, d’austeritat, i ho ha fet d’una
forma ben senzilla, simplement no fent projectes faraònics
innecessaris, controlant despeses inútils, sabent allò que se
signava, evitant els robatoris de les arques públiques. Llavors
només una pregunta per tancar aquesta part de la meva
argumentació: saben senyores diputades i senyors diputats
quants de doblers ja ha estalviat aquest govern només amb una
bona gestió?, només controlant que els doblers públics no
anassin a parar a butxaques particulars?, només fent les coses
ben fetes? 

Però sense dubte, si bé la bona gestió és important, en
aquests moments que la crisi campa arreu del món amb difícil
aturall, s’han de prendre més mesures. Al principi de la meva
intervenció he parlat de les que ja estan en marxa, totes elles
positives, però com som el primer a reconèixer no basten. Avui
el president n’ha anunciades de noves, ha donat a conèixer un
nou llistat de noves actuacions concertades, serioses, concretes,
que pretenen amb les migrades forces que ens atorga el nostre
nivell competencial incidir més en la batalla contra la crisi. Sr.
Antich, per dur endavant aquestes mesures té el nostre suport.

Des del BLOC i PSM-Verds pensam que totes les respostes
a la crisi s’han de donar en primer lloc pensant en les persones,
és a dir, no han de ser socialment regressives, la resposta no pot
ser tornar al liberalisme sense control. En segon lloc han de
caminar cap a un nou model econòmic sostenible, basat en la
innovació; hem de deixar enrere el model econòmic especulatiu
i basat en el creixement sense fre de la construcció que havia
estat l’imperant fins fa poc. Ara s’han de posar les bases per no
tornar a caure en els mateixos errors del passat, ara és el
moment de prendre les mesures necessàries de bon de veres per
a aquest canvi de model, consensuat amb tots els sectors, un
canvi que repercuteixi en una millor competitivitat de les Illes
Balears i en una major qualitat de vida per als ciutadans de les
nostres illes. Això no evitarà els problemes causats per una crisi
d’aquest abast, però sí permetrà afrontar millor aquesta situació,
i no ens hem de limitar a dir-ho, ho hem de fer.

En tercer lloc, per afrontar una situació econòmica adversa
amb plenes garanties, el Govern hauria de comptar amb un
finançament adequat, i cal constatar que encara hem de recórrer
molt de camí en aquest sentit. Cada vegada som més conscients
que la crisi econòmica té unes conseqüències més greus en un
context de mal finançament de la nostra comunitat autònoma. El
nostre país aporta el 14% del producte interior brut a l’Estat,
una quantitat superior a la que qualsevol comunitat autònoma,
estat federal o regió fa en tot el món. Aquest espoli fiscal encara
ens enfonsa més i retalla les nostres capacitats econòmiques per
actuar. Aquesta és una qüestió de la qual parlam fa molta
estona, amb bones paraules per part dels representants del
Govern central però amb una decisió definitiva que s’ajorna una
i una altra vegada. Reiteram el nostre suport al Govern en la
negociació, però en aquesta qüestió, Sr. Antich, li demanam que
sigui inflexible amb Madrid. No podem permetre un nou
sistema de finançament injust com l’actual.
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Per acabar he de dir que pens que estam davant un govern
que mira els problemes cara a cara, que sense demagògies fruit
de manca d’idees posa en marxa mesures per donar suport a
l’economia productiva, per garantir la salut del sector turístic,
per fomentar l’ocupació i combatre l’atur, per donar suport als
sectors més necessitats. Però, Sr. Antich, i ja dic que compta
amb el nostre suport, creim des del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds que estam en condicions de fer
encara una passa més, o diverses passes més, si es vol; hem
d’accelerar tramitacions legislatives, hem de donar eines clares
de protecció dels nostres sectors econòmics, hem de llevar-nos
de sobre traves fictícies i aprovar com més aviat lleis, com per
exemple -i vostè hi ha fet referència- la de comerç, que
potenciarà clarament l’important sector comercial de les nostres
illes. Hem de ser capaços d’executar ja l’obra pública prevista
en el pacte, més enllà d’entrebancs partidaris, i hem de ser
capaços de tenir preparades les actuacions concretes perquè
immediatament els doblers que arribin pel nou sistema de
finançament -que vostè avui també ha anunciat que una part es
detraurà de l’endeutament per a mesures concretes-, pel nou
sistema de finançament, com deia, esperam que arribin en una
quantitat justa i siguin destinats a treballar per la reactivació,
immediatament, del mercat de treball i a mesures socials, com
vostè avui ha anunciat.

Sr. Antich, ara més que mai cal que se prenguin decisions
ràpides i àgils. Estam en temps difícils, haurà de prendre
decisions difícils, serà absolutament indispensable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr.
Presidente, no hace todavía un año, el 29 de julio de 2008,
comparecía usted a petición propia para explicar ante esta
cámara cuáles iban a ser sus actuaciones de cara a la lucha
contra los efectos de la crisis económica, y digo contra los
efectos porque una comunidad autónoma, como todo el mundo
sabe, no tiene posibilidad de actuar contra las causas porque
éstas están ínsitas en el capitalismo financiero y en sus excesos.

Pasando por alto los detalles, nos expuso en aquel momento
dos líneas generales para su política. La primera, la concertación
con los principales sectores económicos, empresarios,
sindicatos, etc.; y, la segunda, la cooperación con otros poderes,
especialmente con el Gobierno del Estado. La concertación ha
producido una serie de acuerdos que el Sr. Presidente ha
destacado en su intervención por ser los más recientes; creemos
que merecen destacar también los obtenidos en la Mesa de
seguimiento de la economía balear, esas 17 medidas por
consenso, medidas para dar liquidez al sistema, de austeridad en
gasto público corriente, medidas tributarias para reducir la carga
fiscal a quienes más lo necesitan, medidas para reactivar la
ocupación y medidas para incrementar la cobertura social a
familias sin recursos. 

Por otra parte la cooperación con el Gobierno del Estado ha
situado a Baleares en el mapa del respeto, por fin. Nunca en la
historia de España, desde que se dispone de series estadísticas
al respecto, nuestra comunidad autónoma ha tenido una
inversión del Estado tan alta: los presupuestos de 2009
contemplan una inversión para Baleares de 500 millones de
euros, más de 400 millones para tren, 450 millones para
saneamiento de aguas, sólo 50 millones para 2009, convenio de
torrentes 10 millones, 190 millones de euros reservados del Plan
de vivienda estatal para casi 17.500 actuaciones en Baleares, 48
millones de euros para programas de empleo, etc., etc., etc. No
voy a resumir todo esto puesto que ya se ha hablado largamente
de ello.

Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí en el
Parlamento, partiendo de lo que hace el gobierno, es si existe
desde el punto de vista político una alternativa a lo que se está
haciendo, si existe una alternativa para, “en vez de” lo que está
haciendo el Gobierno o “además de” lo que está haciendo, hacer
otras cosas. Esto es lo que nos tenemos que plantear aquí. Por
lo demás el Gobierno ya está caminando y a un paso bastante
correcto.

Vayamos otra vez al 29 de julio de 2008. En el análisis de la
oposición cuando se analizaba la situación económica, ¿cuál era
el índice económico más preocupante para la oposición? Se
definía por la Sra. Estarás como el eje, lo más importante, lo
más peligroso, la inflación, que se definía como el impuesto
más antisocial que existe, y se decía textualmente “la inflación
está literalmente descontrolada”, y añadía “sin que el Gobierno
de España, que tiene mucho que ver con este tema, plantee
ninguna medida liberalizadora”. Ése era el análisis en julio de
2008, inflación descontrolada y necesidad de medidas
liberalizadoras. La realidad iba por otro camino. El IPC ha caído
a posiciones históricas rondando la deflación. ¿Se imaginan que
el Gobierno hubiera hecho caso a la oposición y hubiera tomado
medidas para reducir el IPC en aquel momento?, ¿se imaginan?
Sr. Antich, ahora sería usted el que se iría a Bruselas.

Miren, más todavía. Cuando todo el mundo coincide en que
lo que se necesita es una intervención fuerte de los poderes
públicos, todo el mundo coincide en ello, la oposición pedía
medidas liberalizadoras. Y ahí no acaba el análisis; en ese
mismo debate, en aquel mes de julio, la oposición criticaba al
conseller Sr. Manera porque éste preveía que en el año 2008 el
Euribor bajaría hasta un 3,85 por lo menos, y era fuertemente
criticado porque la oposición decía que estaba en el 5,4 y que no
iba a bajar. Muy bien, no hubo paciencia para esperar a
diciembre, que es cuando acaba el 2008, para comprobar si se
había equivocado o no el conseller. ¿Cómo acabó el Euribor
cuando acabó el año 2008?, en el 3,45. La Sra. Estarás decía 5,4,
el conseller decía 3,8, acabó en el 3,45, todavía 40 décimas más
abajo de lo que había pronosticado el Sr. Conseller, y
actualmente está en el 1,7.
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¿Qué significa eso? Que las dos cifras macroeconómicas que
la oposición consideraba más preocupantes, un IPC
supuestamente descontrolado y que resulta que ahora ronda el
cero y es un grave peligro que tenemos, y un Euribor
excesivamente alto, curiosamente en estos momentos están en
mínimos históricos, curiosamente. 

Con ese punto de partida, ¿cómo se va a acertar en las
soluciones? La solución que se proponía por la líder de la
oposición era llevar a cabo medidas liberalizadoras, cuando los
países más liberales están hablando de intervenir en los bancos.
La única medida liberalizadora que se oye a nivel del Estado es
la liberalización del despido. Mi grupo parlamentario ni quiere
oír hablar de facilitar el despido; cerca de 4 millones de parados
en España evidencian que despedir no es difícil en España. ¿Es
ésa la medida liberalizadora que propone el Partido Popular?
Nos gustaría oír qué piensa al respecto, nos gustaría oír qué
piensa el respecto.

Lo que proponía hace unos meses es ya historia, ahora la
última propuesta que se ha hecho es la de austeridad. Por si
misma no es mala, lo malo viene en cómo se interpreta la
austeridad; se ha traducido en una propuesta de quitar cuatro
consellerias, es decir dificultando la gestión de lo público, que
es lo que nos debe sacar de la crisis. Una cierta contradicción.
Tanto es así que la líder de la oposición manifestaba, 21 de abril
de 2009: “Reduciría también el sector público en la misma
proporción, un 25%” -o sea un 25% de gente se supone que al
paro- “lo que supondría un ahorro de 14 millones de euros que
irían muy bien para los ciudadanos”. No parece que haya sido
un plan serio, ni meditado, ni puede que efectivo; efectista sí,
efectista sí que lo es. Nadie puede creer que quitando un
conseller más, un conseller menos, salgamos de la crisis. Si eso
lo creyera la gente me preocuparía por la cabeza de los
consellers, pero tranquilos que nadie lo cree, sólo lo dice la
oposición y lo dice como comentario digamos más así, de barra
de bar, que como comentario serio de profundidad política. Muy
bien.

(Remor de veus)

No es un comentario acertado. La austeridad comienza en no
hacer gasto superfluo, en no hacer del gasto superfluo la esencia
de la actuación política. Este gobierno con una sola actuación ha
ahorrado mucho más. Les pondré un par de ejemplos. Miren,
hubo un gobierno en esta comunidad que comprometió 18
millones de euros en tres años, 18.000 euros diarios durante casi
tres años, para pagarle los gastos a un equipo ciclista de
Navarra; remitía el dinero periódicamente a un banco de la
Avenida de Bayona en Pamplona, a una cuenta corriente de una
sociedad limitada; es algo así como la financiación autonómica
invertida. Basta no continuar ese dispendio para ahorrar más de
lo que se conseguiría reduciendo un 25% el sector público, 14
millones, asegura la oposición; pues sólo con esta medida se han
ahorrado 18 millones de euros, lo cual nos da una idea del
disparate que supuso ese gasto.

Dice la oposición que una conselleria cuesta 1 millón de
euros y que quiere quitar cuatro. Miren, con sólo no encargar
una maqueta para una ópera este Gobierno ha ahorrado el coste
de toda una conselleria. 

He puesto dos ejemplos de gasto superfluo -no he querido
meterme en otro tipo de ejemplos más escabrosos-, gasto que no
ha servido para nada a esta comunidad. Por cierto, ¿cuántos
puestos de trabajo se crearon con los 20 millones de euros que
nos costaron solamente esos dos excesos?, ni un solo puesto de
trabajo, gasto totalmente improductivo y que acabaron 18
millones de euros en un banco de Navarra, ya digo, en la
Avenida de Bayona, y 1,2 de la ópera acabaron un banco de
Suiza, ahí acabó el dinero de nuestra comunidad autónoma, no
revirtió para nada en nuestra comunidad. Y así pasamos nuestro
verano económico, la época en que las cosas iban bien.
¿Recuerdan ustedes la fábula de la cigarra y la hormiga?, pues
bien, aquí sólo tuvimos una cigarra que durante el verano
económico cantaba, cantaba, cantaba hasta que le hizo ilusión
tener un palacio de la ópera, pero nada más, pero nada más.

(Algunes rialles)

I cuando han llegado los momentos duros, el dinero que se
gastó la cigarra nos falta ahora para poder dar de comer a la
colonia.

Sin duda...

(Aplaudiments)

Sin duda la intervención del representante del Partido
Popular comenzará diciendo que este debate se hace por su
iniciativa, etc., etc. Y es hora de que nos preguntemos: si no
aciertan con el diagnóstico ni con las soluciones ¿para qué
quieren estos debates? ¿Por qué les interesa políticamente que
se hable de crisis y por qué? Porque así creen que erosionan al
Gobierno, igual que hace el Sr. Rajoy en Madrid; la táctica
consiste en aprovechar la desgracia de los españoles o de los
ciudadanos de Baleares para tratar de focalizar la justa ira de las
víctimas de la crisis hacia el Gobierno de España, en el caso de
Rajoy, o hacia su gobierno, Sr. Antich, en el caso de Baleares.
Es lo que habitualmente nos dice la líder de la oposición,
aparece aquí en esta cámara, diciendo “desde que usted
gobierna, Sr. Antich, hay en Baleares tantos o cuantos parados”,
como si existiera una relación cierta entre una cosa y otra
porque la idea del Partido Popular es aprovechar la desgracia
del paro para obtener réditos políticos, como si en las
comunidades autónomas que gobierna el PP no hubiera ningún
parado, cuando están en la cabeza del paro.

Dicen los estrategas de la guerra de trincheras que cuando un
avance de infantería se ve frenado por alambradas y no se
dispone de tapadores para cortarlas se pueden arrojar los
cuerpos de los caídos sobre las alambradas para pasar al otro
lado, incluso aunque sean del propio bando. Espero
impacientemente la intervención del representante del Grupo
Parlamentario Popular para ver cuántos parados arroja sobre las
alambradas para intentar llegar al gobierno. Ahora lo veremos.
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Para terminar permítanme unas palabras sobre financiación.
Gracias al Gobierno socialista se emprendió la pasada
legislatura una amplia reforma estatutaria mientras que el
Partido Popular gritaba “España se rompe”. Gracias al Gobierno
socialista y pese a la oposición del Sr. Rajoy todas las
comunidades autónomas verán mejoradas su financiación y
Baleares está entre las que más mejor la tendrán. Este
parlamento ha aprobado una resolución para que Baleares esté
en la media estatal. La única esperanza que tiene esta
comunidad autónoma de que esto sea así es que lo consiga un
gobierno socialista en España. El Partido Socialista es el único
partido con capacidad para gobernar el Estado español que cree
en el estado autonómico. Ni que decir tiene que en estos
momentos la mejora del sistema de financiación es de una
importancia extraordinaria para ayudarnos a salir de la crisis. Si
el partido popular quiere ayudar a esta comunidad autónoma
que le diga al Sr. Rajoy que no perjudique los intereses de
Baleares y que no se oponga a la reforma del sistema de
financiación. 

Con diálogo finalizo, Sra. Presidenta, Sr. Presidente, con
diálogo con todos los sectores, empresarios y sindicatos, con la
colaboración del Gobierno de España y con el trabajo diario y
constante de nuestro Govern, debemos dar un mensaje de
confianza a nuestros ciudadanos porque donde no hay esperanza
no puede haber esfuerzos. Por eso es necesario dar esperanza a
los ciudadanos y el que quiera meter miedo, mejor que se vaya
a otro sitio.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments) 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Molt
Hble. Sr. President, intentarem una vegada més aixecar el to
d’aquest debat perquè també ens segueixen per aquesta televisió
tan plural i tan independent que és IB3.

Fa quasi un any, Sr. President, que vostè comparegué a
aquesta cambra a petició del Partit Popular per parlar de les
mesures per combatre la crisi econòmica. De llavors ençà la
seva actitud ha estat la d’amargar-se, fins a quatre peticions de
compareixença li ha formulat el Partit Popular, totes peticions
denegades per vostè. 

Compareix idò a una compareixença com toca, no amb
preguntes, de mala gana i compareix amb molt de retard. Li
record que aquesta petició, l’hem feta nosaltres i que el seu grup
va votar en contra. Sens dubte una mostra del respecte que té a
aquest parlament i al Grup Parlamentari Popular i una mostra
del que entén per la paraula diàleg. 

110.800 aturats a les Illes Balears segons l’enquesta EPA, es
diu aviat, i no miri cap aquest costat perquè cap aquest costat
mai no passen aquestes coses. Som la quarta comunitat
autònoma en la taxa d’atur, només ens superen Canàries,
Extremadura i Andalusia. Un 19,7% d’atur a les Illes Balears;
la mitjana d’Espanya, un 17,3, i la mitjana de la Unió Europea,
un 18,3. Espanya duplica Europa i Balears supera Espanya. És
la primera vegada que hem tengut atur en setze anys al mes de
març. Només faltaria que començant Pasqua el mes d’abril no
haguéssim creat alguna cosa d’ocupació el mes d’abril, però així
i tot el mes d’abril un 74,5% més d’atur que l’abril de l’any
passat. De fet, l’Institut Nacional d’Estadística ha afirmat que
les Illes Balears és la comunitat autònoma on més ha crescut
l’atur el primer trimestre de l’any 2009, un 59,3%, la mitjana
d’Espanya, un 25%. 

Sr. President, anam camí d’un atur del 20, del 21, del 22?
Com creu que hem d’anomenar això? Quin qualificatiu li
posam? Li sembla bé que diguem desastre, sense adjectius, o
gestió desastrosa? 

Sr. President, els sindicats diuen que hi pot haver més de
40.000 persones que no rebin cap ajuda econòmica a les Illes
Balears. També han baixat els treballadors afiliats a la Seguretat
Social, 130.895 persones menys afiliades a la Seguretat Social.
Què ha fet vostè fins ara? Al principi de l’any passat quan tot el
món coneixia que hi havia una crisi vostè negà la crisi. El Sr.
Manera, el mes de febrer de l’any passat, ens digué: “no tenim
cap símptoma de crisi econòmica”, Por el pleno empleo,
recorden la seva campanya? Quan va arribar la crisi la menys
valoraren, digueren “foc”, quin foc?, on és el foc? Conseller
d’Economia, abril de l’any 2008, “no hi ha cap símptoma de
crisi econòmica, sols un cert alentiment”. 

Després ens digueren que duraria poc, que a principis de
l’any 2009 hauríem sortit de la crisi, després ens digueren que
estàvem millor preparats que la resta del món, continuaven en
definitiva menyspreant el perill. Ens digueren que el foc era
lluny d’aquí i que nosaltres estàvem millor preparats per frenar
la propagació. La realitat és molt caparruda. Ocultaren la crisi,
com tot el món sap, per motius electorals, no ens preparàrem,
perdérem el temps i no l’abordaren com sí varen fer països de
la Unió Europea com França o com Alemanya. Faltaren a la
veritat també quant al seu origen, no només és una crisi
internacional i per això, president, li retreim la mentida del
principi, la incompetència del present i la pèrdua constant de
temps i de doblers. 

Afegim a això la crisi dels seus partits que conformen el
Govern. Una crisi que afecta els ciutadans. Veig que riu perquè
la seva resposta serà atacar el Partit Popular, però el que faci el
Partit Popular no afecta perquè no governam, tot i que vàrem
guanyar les eleccions, a la vida ciutadana dels ciutadans de les
Illes Balears, però el que faci vostè i els sis partits que
conformen el pacte de Govern afecta cada dia els ciutadans
perquè vostè governa.

(Aplaudiments)
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El resultat és evident, les flames se’ns han tirat a sobre amb
tanta força que si no reacciona ens deixaran reduïts a cendres.
Fallaren vostès en la previsió i també en la prevenció, dues fases
fonamentals a l’hora de poder corregir catàstrofes.

El Partit Popular, mentre, li ha presentat una infinitat de
propostes i li hem ofert la nostra colAlaboració, que vostè en cap
moment no ha volgut acceptar. 9.000 empreses han tancat a les
Illes Balears des que vostè governa, 1 de cada 6 empreses ha
tancat a les Illes Balears. Té vostè, Sr. President, no sé si ho sap,
el trist honor de ser la comunitat autònoma en què més teixit
industrial i empresarial de petites i mitjanes empreses s’ha
destruït a tot Espanya. Per tant, molt diferent del que ha passat
a Espanya i molt diferent del que ha passat a Europa. Si vol
evitar l’asfixia de les PIME i dels autònoms, que són realment
els que creen feina, baixi imposts, però de valent, amb una
política seriosa i no improvisada a cop de mata i aconsegueixi
que els crèdits arribin al petit i al mitja comerç, que avui no els
arriba.

Miri, Sr. Antich, hi ha una crisi internacional i una crisi
genuïnament espanyola i balear. Pensi, li ho he dit abans, que
tenim el doble d’atur a Espanya que a Europa i a Balears més
que a Espanya. De cada 10 aturats nous que hi ha a Espanya i a
Europa, 9 són espanyols..., de cada 10 aturats que hi ha a
Europa, 9 són espanyols, alguna cosa passa aquí que la crisi ens
afecta més a Espanya que a la resta d’Europa. Som també el
país d’Europa que lideram el rànquing d’atur femení i d’atur
juvenil. 

Sr. President, després de sentir-lo no en tenc cap dubte, la
crisi els ha desbordat, sols presenten mesures inconcretes i
ineficaces sempre tres dies abans de comparèixer a aquesta
cambra. Alguna cosa bona tenim, Sr. Diéguez, que el feim
comparèixer, perquè només presenta propostes tres dies abans
que el facem venir a aquesta cambra per veure si pot contar
alguna cosa.

(Alguns aplaudiments)

Van elaborant diagnosis nous cada dia i assenyalen sempre
un únic culpable que no són mai els que governen, sempre la
seva recepta a la crisi és atacar el Partit Popular i cregui’m ni
dóna feina, ni crea feina, ni omple les geleres. Què han fet vostè
que no siguin paraules, alguna cosa que es pugui tocar? Han
perdut les inversions en carreteres, han perdut les inversions en
tren perquè no es posen d’acord, han perdut inversions, tot
seguit per les seves bregues, de la Llei del sòl nunca se supo, les
mesures del seu govern pràcticament ningú no les ha vist al
carrer. No es prenen decisions i quan es prenen és massa tard.
Li ho diguérem fa un any i li ho deim cada dia, la primera
mesura per combatre la crisi i l’atur és l’austeritat i, què fa
vostè? Just tot el contrari, s’ha entestat a continuar mantenint
catorze conselleries perquè a cap dels seus partits els falti la
quota de poder. Li vaig recomanar que reduís el Govern a deu
conselleries, de la manera que vulgui, fusionant conselleries,
suposaria un estalvi de 15 milions d’euros. El seu pla
d’austeritat no és creïble si no em diu quina mesura retallarà de
despesa pública, perquè mentre tengui la mateixa estructura
gastaran les conselleries el mateix en despesa corrent. Mentre
no em digui la partida, el Pla d’austeritat que ha presentat, és
una caixa buida amb una etiqueta descolorida. 

Sr. President, digui’m si és admissible demanar sacrificis a
tota la societat balear, però que vostè sigui l’únic i el seu govern
que no s’estrenyin el cinturó. Li he de dir que té el Govern més
car de la història, amb 63 càrrecs més que quan varen arribar al
Govern i en un moment de crisi econòmica. Surti al carrer, Sr.
President, no es poden demanar sacrificis a la societat mentre
mantenen despeses de difícil justificació: 12 milions d’euros per
emetre la fórmula 1 per IB3 mentre es podria veure per TV3 o
La Sexta; 1.800 oliveres plantades a 10 quilòmetres d’una
carretera, una damunt l’altra, 1,3 milions d’euros; 8 milions
d’euros en estudis de mobilitat per veure si pot continuar
perseguint el Partit Popular. En fi, no és un bon camí el que ha
pres.

Sr. President, en turisme, caiguda de la rendibilitat
empresarial, 10% segons la federació hotelera; 45% d’atur més
que fa un any. Li hem proposat iniciatives, baixar les taxes, més
doblers per a la promoció turística, cogestió,... les ha
menyspreades totes. 

Comerç. Lideram, els primers de tot Espanya en morositat
també al comerç. 60% de caiguda al comerç, ha entrat en
recessió el sector de vendes al detall, 43% ha caigut la venda de
cotxes per sobre la mitjana d’Espanya que està al 35% i
Alemanya ha pujat un 19% en la venda de cotxes. 

Indústria, ha entrat en recessió, 114% més d’atur que a l’any
anterior. Agricultura, 144% més d’atur que al juny de l’any
2007. Construcció, ha entrat en recessió i sembla que hi estarà
aquest any i l’any vinent, han caigut els visats, les hipoteques,
140% més d’atur. Mentre vostè governa tenim un 252 més
d’atur en tot el sector serveis. La veritat és que quan vostès
governen, ja va passar a l’anterior pacte de progrés, creix l’atur
i la pobresa. Vàrem passar de créixer al 7% a baixar al 0,5,
període 99-2003 i ara tornen governar i hem passat de créixer
del 3% a, segons diu vostè, el 0,2, la qual cosa no és real perquè
segons les previsions dels Fons Monetari Internacional i segons
totes les previsions, incloses les de la Cambra de Comerç,
donarem un creixement negatiu de menys 1,5%, els més
optimistes.

Els pressupostos que va aprovar ara fa quatre mesos també
són irreals, tant els de l’Estat del Sr. Zapatero com els seus, no
serveixen per sortir de la crisi. Quant han caigut els ingressos,
Sr. President? Un 40, un 50%? Per què no ens dóna aquesta
informació? L’activitat econòmica, segons vostès, no ha caigut,
com pot ser que no caigui l’activitat econòmica i caiguin els
ingressos? Aquí tenen una contradicció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, ha d’anar acabant.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant. Sr. President, la paraula clau és la
confiança, és el puntal de l’economia i avui la desconfiança en
vostè i en el seu govern és total. Ningú no confia en vostès, ni
tan sols vostès mateixos entre vostès. 

Li donaré per acabar unes receptes per sortir de la crisi:
redueixi el seu govern, subvencioni les cotitzacions a la
Seguretat Social dels colAlectius que tenen més dificultat, aprovi
el Pla de finançament perquè totes les administracions públiques
paguin els seus deutes, canviï el pressupost i el faci real en el
diagnòstic i real en les mesures, elimini partides de publicitat i
propaganda, aposti per l’economia productiva, cobri els 333
milions d’euros que Zapatero ens deu de les carreteres, cobri el
2% del Pla d’inversions ferroviàries que Zapatero deu al tren,
tanqui la cogestió aeroportuària, baixi les taxes, aposti pel
transport interilles perquè els empresaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estarà, ha d’anar acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Aposti pel transport ferroviari, pel
transport aeri que els empresaris d’Eivissa i Menorca així ho
demanden. 

Digui’ns quin és el seu model de territori, de carreteres, de
tren, perquè un tros d’un govern té un model i l’altre en té un
altre, doti la Llei de dependència, aturi la pèrdua d’inversions,
redueixi l’endeutament, inverteixi en promoció turística, baixi
els impostos, deixi de sustentar el seu govern amb el vot de la
corrupció si la vol combatre, surti de la trinxera. 

L’economia és a la UVI i fa falta atenció constant i fan falta
cures intensives. Tot el contrari del que fan vostès. Mentre
discuteixen entre vostès, l’economia i els ciutadans entrarem en
coma.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.  Per contestar als diferents grups té la
paraula el Sr. Antich sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
permetin-me els primers que han intervingut que, ara que ho
tenc fresc, contesti a la senyora..., a l’oposició efectivament.

Sra. Estaràs, i miri que ho dic amb tot el meu sentiment, crec
que avui ha tornat aquí una altra vegada a fer un míting i ho he
vist ja avui pels diaris, he vist que vostè manifestava que aquest
era un debat electoral i s’ha equivocat. Això no és un debat
electoral. Aquest és un debat molt important, perquè parlam de
moltes persones que tenen dificultats, però no és un debat

electoral, no fos cosa que ara que vostè es presenta a aquestes
eleccions ens vulgui fer ballar a tots en temes electorals. 

La primera gran mesura que m’ha proposat després de donar
dos mesos de canya a aquest president en temes de crisi, Sra.
Estaràs, ha estat que efectivament ho veu tan malament que se’n
va. Vostè...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor.

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

Vostè, Sra. Estaràs, em parla...

(Petit aldarull a la sala)

Sé que estan un poc nerviosos, però jo tenc tot el temps del
món.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, agrairíem una mica de silenci.

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

Vostè em parla que ens ha hagut de dur de mala gana a
aquest debat i que vostè ens ha demanat, en no sé quantes
ocasions, preguntes sobre aquest tema. Jo he començat la
intervenció, no em sent venint de mala gana, però he començat
la meva intervenció dient que compareixia aquí a petició del
Partit Popular. Crec que la primera vegada que vaig
comparèixer al juliol no era a petició del Partit Popular, em
dóna la impressió que no ho era, però a més, li diré una altra
cosa, Sra. Estaràs, li diré una altra cosa. 

Vàrem comparèixer el mes de juliol, el mes de gener ja
férem una reunió de consellers i ja vaig dir que havíem
d’avançar temes d’inversions perquè hi havia dificultats al
sector de la construcció. Parl del 2008, però és que al novembre
del 2007, aquest govern ja es va reunir per primera vegada amb
empresaris i sindicats per parlar dels problemes estructurals
d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, molt abans -molt
abans- que les seves comunitats autònomes, on totes aquestes
receptes que vostè dóna no funcionen, pensessin en temes de
crisi i en temes de situacions adverses. Parlam de molt abans,
per tant, segons quines lliçons i segons quins sermons, Sra.
Estaràs, per favor, no, perquè li diré una cosa, els seus, els que
governen en aquestes comunitats autònomes seves, han
comparegut bastant més tard que el president de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, bastant més tard, els seus han
comparegut dins el 2009 per primera vegada, parl de Madrid,
no, no, un consol, no, un consol, no. Les receptes que vostè diu
que el Partit Popular aplica a nivell de tota Espanya a segons
quines comunitats on vostès governen no es veu que en treguin
molts de resultats i no es veu que tenguin aquesta sensibilitat tan
important de fer compareixences i explicar exactament què fa
el govern, parl de comunitats com la de Madrid o comunitats
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com la de València que fins al mes d’abril del 2009 no varen
comparèixer al parlament.

Sra. Estaràs, també hi deu haver crisi allà, perquè segons les
informacions que jo tenc avui de l’atur ho tenen bastant més
malament que nosaltres, amb tot el respecte del món a la
gravetat de la crisi que ens afecta i amb tot el respecte del món
als 72.000 aturats que tenim, però les dades d’avui diuen que
tenim 18.000 persones més que han fet contractes i que treballen
i diuen que nosaltres som una de les úniques comunitats on
aquest mes ha baixat l’atur. Per tant, sé que efectivament
continuam tenint una situació de molta gravetat i em continuen
preocupant moltíssim totes aquestes persones, les 72.000, que
encara no han baixat de l’atur. Em continuen preocupant
moltíssim, però catastrofismes no, almanco quan hi ha una
notícia bona donem-la i vostè em fa la impressió que no en vol
ni una de notícia bona, vostè ens vol tirar la crisi pel cap, això
és el que cerca i això és el que ha cercat en totes i cada una de
les preguntes que m’ha fet. Això, em perdonarà, Sra. Estaràs,
però això no és ajudar als ciutadans i les ciutadanes. Vostè no
suma, Sra. Estaràs. I el pitjor és que ho fa purament i
simplement per motius electorals perquè mai en la història
d’aquesta cambra no s’havien aprovat tantes coses per
unanimitat i conjuntament. Per tant, el nivell real no és el que
vostè transmet a través de les preguntes i a través d’aquestes
sortides aquí a dalt.

Sra. Estaràs, vostè em parla que jo baixi els imposts, però no
pactàrem vostè i jo que ens posaríem d’acord amb un decret-llei
que férem nosaltres de mesures tributàries i que el gestionaríem
com una llei i, per tant, podríem acordar propostes per palAliar
aquesta crisi? No ho acordarem això, Sra. Estaràs? Vostè va
proposar totes aquestes coses que ara em proposa? Perquè
arribarem a un acord amb les mesures tributàries, eh? O ja no
valen els acords, Sra. Estaràs? Això és el que em preocupa. Em
preocupa que m’he assegut amb vostè i hem parlat que vostès
tenguin participació en Turisme i n’hi ha hagut. M’he assegut
amb vostè ..., i n’hi ha hagut. Bé, un dia perquè no n’hi ha hagut
cap altra reunió. Em convidaran un altre dia quan hi hagi una
altra reunió, només falta que em convidin quan no hi ha reunió,
no ens aniria gens bé. Hem tengut acords amb les mesures
tributàries, hem tengut acords amb la Llei d’habitatge, hem
tengut acords, per tant, Sra. Estaràs, que no van en relació amb
aquesta crispació que vostè hi vol posar.

Crec que no és gens bo voler utilitzar d’aquesta manera la
crisi. Vostè em parla d’una gestió desastrosa, que nosaltres hem
fet una gestió desastrosa, la Sra. Merkel, França i per tot duen
fer una gestió desastrosa perquè aquesta crisi afecta tot el món,
Sra. Estaràs, i vostè ens vol donar la culpa a nosaltres de crear
tots aquests problemes. Vostè em diu que això no és una crisi
només internacional, ja ho sabem que no és una crisi només
internacional, jo n’he parlat en el meu discurs. Efectivament, en
temps de vaques grasses vostès inflaren de mala manera i ara
tenim problemes i tenguérem uns creixements demogràfics
brutals i varen venir empreses de fora a fer feina aquí que es
menjaven el que havien de fer les empreses d’aquí que s’anaven
i se’n duien els beneficis i ens deixaven els problemes aquí.
Vostès amb una iniciativa privada que anava a cent, amb un
sector de la construcció que anava a cent, vostès engreixaven
encara les inversions públiques. Ens en recordam de tot això,
ens en recordam de tota aquesta situació. 

Per tant, efectivament teníem un sector de la construcció
totalment sobredimensionat i ara tenim més problemes perquè
ara en podrem recollir molts amb totes les inversions que feim,
però no tots, i aquest és un problema, per tant haurem de cercar
altres sortides, però a aquest problema ajudaren vostès.
Efectivament no és només una crisi internacional, però la d’aquí
no l’hem creada nosaltres, Sra. Estaràs, la d’aquí feim tots els
possibles per intentar palAliar els efectes que vostès crearen.
Efectivament, creim en un altre model més sostenible i per això
vàrem desclassificar 1.500 hectàrees que tornaven a ser
urbanitzacions i que va en contra del que és la principal activitat
d’aquest país que és el turisme i que ja no pot aguantar més
pressió en aquest sentit, i això era dissenyat del temps de vostè,
Sra. Estaràs, dels seus governs. Per tant, en aquest sentit
coincideix amb vostè, no és una crisi només internacional, és
molt una crisi internacional, però necessitam un canvi de model
respecte del que vostès impulsaven en aquesta comunitat
autònoma.

El problema és que en aquests moments ens trobam donant
sortida a les situacions de dificultat que afecten tot el món i a la
vegada feim feina per tal de millorar aquest model. Com ho
feim, Sra. Estaràs? Ens asseiem amb els empresaris i amb els
sindicats, des del primer dia. Ens asseiem amb els empresaris i
amb els sindicats, des del primer dia. Hi ha coses amb què
coincidim plenament i altres que les hem de negociar.
Efectivament, estic avesat a negociar dins del Govern i a
negociar fora del Govern, però això és així, Sra. Estaràs, i estic
molt orgullós que hi hagi una actitud totalment positiva per part
dels sindicats i dels empresaris de pactar les polítiques que
volem de futur en aquesta comunitat i que pactem les polítiques
que van dirigides, precisament, a palAliar les dificultats que en
aquests moments patim. 

Vostè em parla de crisi de partit, i jo no estic content quan
hi ha crisi de partit dins el Govern, no n’estic gens content, i
procur fer la feina necessària per tal que hi hagi les menys
possibles, però li vaig dir que jo record majories absolutes on
les crisis es menjaven les unes a les altres de partits. Record
legislatures de tres presidents. Ara no és precisament el millor
moment, Sra. Estaràs, perquè vostè ens doni lliçons de partits.
Les propostes ja les sabem, les propostes són minvar inversió,
no hi creim en aquests moments, però és que no hi creuen molts
d’economistes; les propostes són llevar imposts que ja vàrem
veure la seva proposta primera que ens enviaren que resultava
que llevaven 150 milions que no els podem llevar perquè
necessitam invertir-los, perquè quan el sector privat està
malament la part pública ha de treure pit i, per tant, ha
d’incentivar la reactivació econòmica i, per tant, ha de
incentivar la creació i manteniment de llocs de feina. Per tant,
en aquest sentit no hi podem creure. I l’altra mesura ja la sabem,
és llevar drets als treballadors i a les treballadores i tampoc no
hi podem jugar amb aquesta altra mesura.
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Empreses tancades. Sra. Estaràs, li diré que aquesta
comunitat autònoma continua sent la primera comunitat
autònoma en emprenedors, amb més empreses. En el 2008 hi ha
més empreses que en el 2007. Per tant, aquesta comunitat
continua sent forta i em preocupa que efectivament hi hagi
empreses que tenguin problemes i per això hem fet un caramull
d’iniciatives dirigides a això. Ens hem assegut amb les entitats
bancàries, ens hem assegut amb empresaris i sindicats i hem
intentat cercar les millors fórmules i ho hem fet a través d’ISBA
i ho hem fet amb els ICO. Miri, ho he dit a la primera
intervenció, els ICO de l’Estat arriben a aquesta comunitat
autònoma amb un percentatge molt superior al pes que té
aquesta comunitat autònoma dins el producte interior brut. Això
vol dir que aquesta és una comunitat autònoma activa i que
efectivament aprofita els doblers públics, que en aquests
moments es posen per part de l’Estat, a fi de reactivar
l’economia. Per tant, estam ben vius i treballant sense perjudici
que la situació és d’una gravetat molt important. 

Clar, l’altre són oliveres i això m’ho sé de memòria perquè
això és una cosa que vostè m’ho ha dit devers sis vegades
aquests darrers temps. Temes d’oliveres i d’IB3. IB3 la crearen
vostès, Sra. Estaràs, no jo, vostès la crearen. Sí, sí, però IB3 la
crearen vostès amb un gruix bastant més gros del que realment
hi ha ara perquè nosaltres ja la hem començada a limitar i
nosaltres dins aquesta legislatura la deixarem arreglada, però el
temps que vostè va ser vicepresidenta del Govern ni li va passar
mai pel cap limitar res ni deixar-la més democràtica, mai, mai
no hi va haver una sola proposta del Partit Popular per dir IB3
realment els informatius són totalment partidaris i, per tant, no
deixen que els altres hi surtin. Hi haurà una proposta de
democratització, ni una, mai no es va sentir una sola veu en
aquest sentit. Li vàrem dir l’altre dia, vostè és la persona
política de les Illes que sembla que l’entrevisten més a IB3. Sap
quantes vegades m’entrevistaren a mi a IB3 quan era a
l’oposició? Tres vegades en una legislatura, tres vegades en una
legislatura. Me’n vaig anar a Madrid, vaig tornar i torn a ser
president, senyores i senyors diputats, per tant ja prendran
mostra. 

(Aldarull a la sala)

IB3 efectivament, vostè em surt amb una... veig que estan
molt nerviosos, jo no hi estic gens, eh?

(Remor de veus)

IB3, vostè m’agafa una determinada programació que
segurament en minutatge, repartit per les hores que dura, val
una quarta part de molts de programes que vostès feien. Jo el
tenc el llistat de programes, vol que en parlem del llistat de
programes? Jo no en tenc ganes perquè crec que no és ni el
moment ni el lloc, però sí és el moment per dir que nosaltres ens
ho prenem seriosament i efectivament presentarem una proposta
que volem consensuar amb vostès, sobre el tema d’IB3. 

Han passat dos anys, però no una legislatura. Vostè en va
passar quatre i això no li va passar pel cap mai, perquè jo com
a mínim tenc la intenció, però ella va estar quatre anys i encara
és l’hora que hi hagués una sola idea de limitar res
absolutament, Sra. Estaràs. Si ens en recordam, i vostè era
vicepresidenta en aquells moments.

Per tant, IB3 necessita que hi posem sentit comú i en aquest
sentit n’hi posarem, sense perjudici que efectivament no té res
a veure l’IB3 actual amb l’IB3 seva. Res, però res absolutament.
Hi ha una diferència molt grossa i vostè continua dient que hem
de llevar conselleries. Sra. Estaràs, miri, amb l’organització
política el cap del govern que faci la seva organització política,
jo no en llevaré cap de conselleria, Sra. Estaràs. El que sí estic
disposat és que durant aquesta legislatura estudiem tota
l’estructura d’empreses públiques que hi ha, a això sí que estic
disposat, estic disposat a estudiar aquesta estructura d’empreses
públiques sobre dimensionada que crearen vostès, Sra. Estaràs.
Vostès durant els darrers quatre anys augmentaren un 60% les
empreses públiques d’aquesta comunitat autònoma, un 60%, i
ara vostè em parla d’un milió d’euros per aquí, un milió d’euros
per allà i vostès crearen un monstre que ara és el que patim
nosaltres i el tenim.

Per tant, jo sí estic disposat que dins aquesta legislatura
agafem l’estructura de les empreses públiques i facem una
anàlisi per veure quantes s’han de llevar. Jo sí hi estic disposat.
Tampoc no li vaig sentir dir res a l’anterior legislatura sobre
aquest tema, tampoc no li vaig sentir dir absolutament res sobre
aquest tema. Per tant, això anirà complementat amb aquesta llei
del sector públic que precisament vol posar més control en la
gestió de les empreses públiques perquè alguns dels que han
intervengut ho han dit molt clar, em sembla que era el Sr.
Barceló que deia que l’austeritat de vegades on millor s’aplica
és gastant més doblers. 

Ara record de les oliveres, Sra. Estaràs, efectivament
nosaltres hem gastat uns doblers amb unes determinades
oliveres per posar-les a un lloc on sembla que ja hi havia
garrovers i oliveres que es gastaren vostès per valor un poquet
més car que el que nosaltres hi hem posat, només que els de
vostès es moriren perquè no hi va haver manteniment, no les
regaren, 1.800.000 euros. 

(Aldarull a la sala)

Per tant, em sap greu, Sra. Estaràs, perquè vostè m’entra en
uns temes on no té res a guanyar, jo li ho vull dir, no té res
absolutament a guanyar i jo m’estic frenant, Sra. Estaràs.
M’estic frenant perquè m’estim més no entrar-hi.

Voldria aprofitar per donar les gràcies al Sr. Mayans perquè
crec que ha tengut una intervenció molt positiva, molt de sumar
i, per tant crec que és d’agrair. El Sr. Mayans em demanava
sobre les distintes actuacions que s’han fet quins rèdits podia
tenir la gent, els ciutadans i les ciutadanes, i jo crec que totes les
actuacions donen rèdits i a més n’hi ha que en poden donar de
molts importants, jo ara només record el Pla Renove. És a dir,
parlam d’una iniciativa que ajudarà a millorar moltes
instalAlacions turístiques i a la vegada donarà molts de llocs de
feina a un sector que en aquests moments té moltes dificultats,
que és el sector de la construcció. Per tant, en aquest sentit
aquesta és una mesura precisament per a partir de l’octubre,
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perquè serà en aquests moments quan es posaran en marxa les
obres, que pot donar lloc que molta gent que no tengui feina
tengui la possibilitat de poder trobar una feina. O, per exemple,
les línies d’ajuda que hi hagut concertades amb els ajuntaments
per agafar gent de l’atur i que ha suposat treure devers mil
persones de l’atur, hi han participat cinquanta-tres ajuntaments
i crec que es tracta d’una mesura important, però ho són els
ICO, ho són totes aquestes iniciatives que cobreixen les
necessitats bàsiques de la gent. Per tant, ho són aquest caramull
de mesures que avui hem presentat. En aquest sentit crec que
tenen uns efectes per palAliar la crisi que en aquests moments
patim. Bàsicament li vull agrair aquesta estesa de mà, aquesta
idea de fer feina conjuntament i vull sàpiga que la valor molt i
en aquests moments és de molta responsabilitat actuar d’aquesta
manera.

La Sra. Marián Suárez em demanava un canvi de ritme en el
tema del Pla d’ocupació, en aquests moments el Pla d’ocupació
ja el tenen els sindicats i els empresaris i crec que hi ha una
voluntat de sindicats, empresaris i govern de donar-li la màxima
celeritat, perquè ha de ser un instrument molt important a l’hora
de donar sortides a molta de la gent que té dificultats.

Tant el Sr. Barceló com vostè em parlaven del tema de
finançament com un element important i jo crec que ho és, crec
que aquest govern ha fet esforços molt grans en tres direccions:
una, aconseguir unes inversions de l’Estat diferent de les que
aconseguíem anteriorment, estam parlant que just abans de
nosaltres arribar a aquest govern, 10 anys enrere, la mitja era de
190 milions d’euros cada any, i enguany tendrem unes
inversions de 500 milions d’euros, per tant estam parlant d’una
xifra molt important i molt a tenir en compte; si sumam això a
l’esforç que està fent l’Estat en relació a la crisi en temes com
les inversions que fan els ajuntaments o el Pla Renove o altres
qüestions, i ho sumam a l’esforç que fa la comunitat autònoma
en aquest moment amb els seus doblers propis, estam parlant
d’unes inversions molt importants. 

Jo crec que en aquests moments la feina més rellevant del
Govern és precisament gestionar aquests convenis que encara
falten el més ràpidament possible amb el Govern de l’Estat, i
gestionar les distintes actuacions i iniciatives que hem de dur a
terme, com molt bé deia el Sr. Barceló, el més ràpidament
possible, perquè a més que això significa aplicar el pacte per la
competitivitat, anar cap a un nou canvi de model, amb un servei
que necessitam molt, també és importantíssim a l’hora de cobrir
la crisi, la situació de molta gent que en aquests moments està
patint la crisi.

I quant al sistema de finançament he dit en distintes ocasions
que nosaltres hem exigit estar dins la mitjana, aquesta és la
darrera proposta i per tant seguirem fent feina en aquest sentit.
I també vull dir al Sr. Barceló que just després que puguem
acordar aquest nou sistema de finançament, si és just i bo per a
les Illes Balears, hem d’obrir un altre tema que és molt
important per a aquesta comunitat autònoma, que és el règim
especial, i per tant la modificació de la Llei del règim especial.
Així ho vaig dir l’altre dia al Sr. Chávez, al vicepresident del
Govern.

I vull acabar referint-me una altra vegada a la Sra. Estaràs.
Miri, Sra. Estaràs, jo crec que, independentment que
representam dos models diferents en aquests moments, és
importantíssim trobar llocs de trobada. És importantíssim que
hi pugui haver acords. Per tant una vegada més convid el seu
grup, vostè o la persona que hi haurà, per tal de poder asseure’ns
i poder parlar de totes i cada una d’aquestes qüestions. Estic
convençut que els ciutadans i les ciutadanes ens donaran les
gràcies si el seu grup i el nostre govern, amb tots els grups que
li donen suport, feim aquest esforç.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. En el torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez. Cinc
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. President, li deia fa un moment, a la primera
intervenció, que aprofitaríem aquesta rèplica per valorar les
mesures que va presentar la setmana passada a la Mesa de
seguiment de l’economia balear i que avui ens ha explicat en
detall. De forma general ens semblen encertades perquè se
situen en la mateixa lògica d’inversió pública en la seva doble
vessant social i econòmica, però sí que ens detendrem en alguns
aspectes.

D’una banda, aquelles de més clar contingut social dirigides
a sectors més vulnerables: ampliació de fons de pagament de la
renda mínima, augment de les deduccions d’IRPF a les rendes
més baixes, facilitats per a l’adquisició d’habitatge a joves i
persones aturades, ajornament d’impost, etc. Pensam que són
adequades perquè hem de tenir molt present l’aparició de nous
problemes que és fàcil que es vegin agreujats en els pròxims
mesos. En aquest sentit volem fer referència a significatives
notícies que s’han anat produint darrerament. L’Observatori
Social de les Illes Balears, així com els consells insulars,
informaven de l’augment considerable de la demanda d’ajuda
per subsistir, i matisaven que cada vegada més -i això és
important- és població normalitzada la que reclama aquesta
renda mínima d’inserció. 

Recentment el Fòrum de la immigració es manifestava fa
uns dies sobre la necessitat de fer front a l’anomenat nou
racisme, que és aquell que en temps de crisi culpabilitza la
immigració d’empitjorar la qualitat de feina. També els
sindicats denuncien la reducció dels contractes dels eventuals i
el retard en la cridada dels fixos discontinus vinculats al sector
turístic; estam parlant de milers de persones que treballaran,
però que quan acabi la temporada no hauran cotitzat prou temps
per tal de rebre una prestació. A això hem d’afegir que
lamentablement s’estan donant situacions d’aprofitament de la
crisi per retallar drets. També fa uns dies el Sr. López
Casasnovas alertava sobre els problemes de cohesió social i
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l’aparició de nous grups vulnerables derivats de l’actual situació
econòmica.

Sr. Antich, no perdi de vista que és previsible que serà
necessària una intensificació de les polítiques socials. En aquest
sentit ens sembla fonamental el canvi de criteri que avui ha
expressat aquí en relació a la destinació dels diners procedents
del nou sistema de finançament. Celebram el compromís
expressat de dedicar una part substancial del nou finançament
a polítiques socials i no de manera exclusiva a compensar
l’endeutament de la comunitat.

De les mesures de contingut econòmic valoram especialment
el seu caràcter diversificador: augment de l’aportació a l’ISBA,
que ajudarà a millorar el finançament de les petites i mitjanes
empreses, autònoms i professionals; la posada en marxa d’un
pla de xoc per a l’agricultura, l’increment del suport al
fonamental sector turístic; o el foment de l’ocupació. I finalment
les mesures d’austeritat del Govern, mesures d’austeritat que
són coherents, coherents amb la política de bona gestió dels
recursos públics, tan necessària en aquesta comunitat després de
la nefasta experiència de l’anterior legislatura del Partit Popular;
coherents també perquè fan referència a l’aplicació de
l’austeritat a la despesa corrent i no a la inversió.

Per tant, Sr. Antich, endavant amb aquestes noves iniciatives
que estam segurs que ajudaran els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears a afrontar millor les conseqüències de la
situació econòmica.

Sr. Antich, el panorama és complex, el futur és incert, i
encara no podem afirmar que es vegi la sortida a la crisi
econòmica. Seria desitjable que l’oposició es posàs al seu costat
per aconseguir-ho, però tot i que pensam que seria desitjable,
després del que hem vist avui tenim nulAles esperances.
Efectivament, Sr. Diéguez, el nombre de cadàvers que ha llençat
el PP per fer oposició ha anat més enllà del que nosaltres
consideràvem imaginable. 

Per la nostra part des d’Eivissa pel Canvi li demanam una
acció política ferma i una direcció clara, amb un full de ruta que
ve marcat pels vigents compromisos recollits als acords per a
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears.
Estam gairebé a l’equador de la legislatura i li donarem suport
per tal que doni una empenta a la seva política de mesures
palAliatives de la situació econòmica basades en la inversió
pública, la concertació social i l’imprescindible aprofundiment
del canvi de model econòmic. Li donarem suport perquè
intensifiqui la capacitat executiva del seu govern basada en la
bona gestió dels recursos públics i l’honestedat política. Li
donarem suport si estimula la coordinació entre el seu govern i
les institucions insulars i locals tenint molta cura de l’equilibri
territorial. Sr. Antich, li demanam també que sigui exigent amb
el Govern de l’Estat perquè compleixi els compromisos
adquirits.

Per tot això, per al compliment dels acords en benefici de
l’interès general podrà comptar amb nosaltres, tindrà el nostre
suport però també la nostra exigència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, avui hem sentit una sèrie de previsions,
previsions preocupants que és evident que si es complissin han
de preocupar els polítics, perquè crec que és una situació que
tots tenim ben clar que és complicada. La portaveu de l’oposició
ha dit que anam cap a camí d’un 21 o 22% de l’atur, que el
creixement d’aquesta comunitat estigui al -1,1%, per avall. 

Bé, jo crec que ens han de preocupar i hem de fer tot el
possible perquè això no passi, però també vull recordar que
previsions d’aquest tipus són molt agosarades, que en ocasions
ens podem equivocar, i a la intervenció precisament del juliol
del 2008 es deia en aquells moments per part de l’oposició que
la inflació estava literalment descontrolada i que les previsions
del conseller d’Economia havien fet curt. Bé, idò, va ser just a
partir d’aquella intervenció, a partir del mes següent, que l’IPC
va començar a baixar, i va passar del 5,3 el juliol del 2008 al -
0,1 el març del 2009 en el conjunt de l’Estat, i tot i que Balears
està per damunt de la mitjana espanyola -aquesta és una dada
que sol ser habitual, per desgràcia- no ha deixat de baixar també
des del mes d’agost del 2008. 

El mateix va passar amb l’altra previsió que va fer el Partit
Popular: “El Govern s’ha equivocat en les seves perspectives
quant a l’Euribor”; deia la portaveu del Partit Popular que les
perspectives a la baixa de l’Euribor del Govern estaven
equivocades. Els va passar més o manco el mateix que amb la
inflació: des d’octubre del 2008 l’Euribor cada mes ha registrat
baixades, i ha passat del 5,38% el setembre del 2008, que era
pràcticament just després d’aquestes paraules, a l’1,77 de l’abril
del 2009. 

Per tant, com deia vostè, Sr. President, efectivament no
podem abaixar la guàrdia. Les dades que hem conegut avui, tot
i que són, en comparació amb les altres comunitats autònomes,
positives, som una de les poques comunitats autònomes que ha
rebaixat l’atur i, de les poques que ho han fet, la que més l’ha
rebaixat. Així i tot la xifra d’aturats, més de 70.000 persones,
continua essent molt preocupant. Així i tot en comparació amb
l’any passat és evident que no estam bé, per tant crec que hem
de continuar amb la mesura de no perdre de vista en cap
moment la necessitat de prendre mesures a curt i mig termini
per fer front a aquesta situació i, com deia a la meva primera
intervenció, no perdre de vista que ara també hem de posar les
bases perquè aquest model especulatiu que hem tengut a les
Balears canviï, perquè tots tenim ben present i som ben
conscients que precisament la bombolla immobiliària que
s’havia creat a les Illes Balears, l’especulació que s’havia creat
a les Illes Balears, l’excés de construcció que s’havia creat a les
Illes Balears, fan, han fet, estan fent que els problemes que
tenim a les Illes Balears siguin molt més grans que en una altra
situació. Per tant és absolutament indispensable dur a terme
aquest canvi de model econòmic, que jo crec que vostè també
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ha defensat però que lògicament s’ha de veure amb mesures ja
a mig i llarg termini. 

Mentrestant no faci massa cas, tampoc, del que li diuen des
de l’altre costat quan no han demostrat des de l’oposició ser una
alternativa de govern sinó més aviat un grup que confon renou
amb oposició, sortides de to amb fermesa, eslògans amb
propostes serioses. Crec que és bo consensuar les coses, és bo
arribar a acords, però sempre que hi hagi vertadera voluntat
d’arribar a acords.

La situació econòmica és difícil, amb les dades a les mans
a les quals jo feia referència ara de persones sense feina. Ara bé,
en aquest context està clar que el Govern no ha de generar
notícies per discrepàncies entre els socis. Sr. Antich, estic
convençut que vostè és plenament conscient que no es pot
anar..., no ens poden instalAlar en l’anar tirant, amb el cost
d’aturar projectes. La situació s’ha de resoldre, qualsevol
situació, amb diàleg, amb seny però sense renunciar a la
fermesa i als compliments dels pactes. Només un exemple, Sr.
Antich: el tren. Tenim un compromís polític de canviar el model
de mobilitat, hi ha una crisi que agrairia obra pública
d’immediat, i tenim un conveni de més de 443 milions d’euros.
L’execució d’aquests projectes, a més de suposar una aposta
clara per un transport modern i eficaç suposaria crear multitud
de llocs de feina directes i indirectes des de ja. Certament
s’haurà d’escoltar tothom i aportar garanties tècniques i
ambientals, però en haver de donar el sus decidir sense enredar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Realmente no es que me guste
mucho salir en turno de réplica en este tipo de comparecencias,
pero un minuto sí que..., sí que quería salir. En primer lugar para
dar la razón a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sin
que sirva de precedente, naturalmente. Ha empezado diciendo
que iba a elevar el tono del debate y efectivamente lo ha elevado
como unos 45 decibelios; le rogaría que la próxima vez en lugar
de elevar el tono eleve el nivel, sería más agradecido
especialmente para nuestros oídos.

Miren, quisiera resumir un poco lo que ha sido este debate
y lo que se ha dicho en esta cámara, y lo resumiré quizá
contando, recordando un argumento de una película que quizá
algunos hayan visto, una película de dibujos animados que vi
hace unos años y que se llamaba Monstruos SA. Miren, contaba
la historia de unos monstruos que vivían en una extraña
dimensión y cuyo principal problema era que no disponían de
fuentes de energía. Entonces dieron con un sistema para obtener
la energía que les faltaba y era el siguiente: al llegar la noche
por un extraño conducto llegaban a las habitaciones de los niños
en la Tierra, y salían de los armarios y de puertas y asustaban a
los niños, y cuando les asustaban los niños gritaban, y cuando
los niños gritaban sacaban una especie de bombonas que
llevaban, captaban la fuerza de sus gritos y se las llevaban a su
extraña galaxia, y allí, en aquella extraña galaxia, esas

bombonas las utilizaban como combustible para hacer funcionar
sus aparatos y poder subsistir. Es decir, aquellos monstruos
vivían de los gritos de los niños y necesitaban asustarlos para
poder sobrevivir.

Ya sabemos por qué motivo el Partido Popular quiere hablar
constantemente de crisis: para asustar a los ciudadanos, y cuanto
más preocupados estén los ciudadanos, cuanto más griten,
cuanto menos confianza haya en la economía, cuanto las cosas
vayan peor para los ciudadanos, mejor irá para ellos, pues se
presentarán como los salva patrias, “nosotros tenemos la
solución”, aunque no la tengan, pero es exactamente eso de lo
que se trata, lo mismo, vivir de los gritos, vivir de los gritos de
los ciudadanos, como aquellos monstruos de la película, los
gritos de pánico son su energía. Es el viejo dicho, “cuanto peor,
mejor”. Cada persona que se suma al paro para el Gobierno es
una noticia negativa; para otros es el bálsamo de fierabrás. 

Miren, en el último debate sobre el estado de la autonomía
finalizaba mi intervención diciendo que frente a la crisis había
dos alternativas para la oposición: una era la de colaborar y otra
la de aprovechar la crisis para intentar desgastar al Gobierno,
aun a sabiendas de que la espina dorsal de la recuperación
económica es la confianza en la mejora, y que sin confianza no
hay economía que funcione. Por eso están disparando
directamente contra la santabárbara de la economía, la
confianza. Es contra eso contra lo que disparan, no contra el
Gobierno, porque saben que cuantos más problemas haya, más
oportunidades tienen, y da igual lo peor que vaya a los demás si
a unos les va más o menos bien.

¿Qué han hecho en este debate para aumentar la confianza
de los ciudadanos?, ¿qué mensaje de optimismo? ¿Han oído
alguno?, ninguno. ¿Qué mensaje positivo?, ninguno, cero en
absoluto. Y una nota llamativa. Sr. Antich, la oposición no ha
discutido ni una sola de las medidas que ha adoptado, ni una
sola, no he oído en toda la intervención que le hayan dicho “la
medida tal o cual que ha adoptado para esto o para lo otro no da
o no dará resultado”; ni una sola. Es decir, por lo menos no
sabemos si van a acertar esas medidas o no, o cómo irán al final,
ojalá vaya lo mejor posible, pero sabemos que la oposición de
la política que está llevando no tiene nada que criticar, por lo
menos durante el tiempo de la exposición que hemos visto aquí
no se ha criticado nada.
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Por eso, Sr. Presidente -finalizo-, siga por el camino de la
concertación y el diálogo, siga buscando soluciones al
problema, que en ese camino encontrará a empresarios,
sindicatos y todas las fuerzas políticas; bueno, todas las fuerzas
políticas no, porque hay una que ni está y, por lo que hemos
visto hoy, ni se la espera.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho dic sobretot pels que ens senten
que mentre vostès tenen, el president temps ilAlimitat, aquesta
que els parla té cinc minuts, però concentraré en els cinc minuts
aquesta intervenció.

(Remor de veus)

En primer lloc, en primer lloc, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

TranquilAlitat, senyores i senyors diputats, deixin intervenir
la Sra. Estaràs que farà ús dels seus minuts, dels seus cinc
minuts, que sempre han estat igual.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, veig que estan nerviosos. Bé, sí, sí que em corre el temps
i li demanaré cortesia a la Sra. Presidenta.

Deia el Sr. Antich que era molt important aquest debat, però
ell no hi volia venir, tenim aquest debat amb el vot en contra de
vostè. Diu vostè que jo me’n vaig, vostè se’n va anar, en el
primer dia no va encalentir més que quatre mesos d’oposició,
per tant en aquest debat també li he guanyat.

Diu vostè que comparegué l’any passat perquè vostè ho va
demanar, la nostra petició de compareixença era abans però
després la va demanar l’endemà vostè perquè semblés que
compareixia a nom seu i no a nom del president, a nom PP.

M’agradaria dir-li que l’atac al PP, per als que ens miren, no
dóna feina ni omple les geleres ni fa que l’economia vagi cap a
dalt, tot el contrari, el que diu quan ataca el PP és l’expressió
més gràfica de la seva incompetència per argumentar que és la
mateixa que per governar. Sr. President, no torni a parlar del PP
per arreglar l’economia perquè té el perill de convertir-se en una
estàtua de sal, i així ens va.

Ha dit que s’ha fet moltes fotos amb empresaris i sindicats,
sense cap dubte, però no hi ha resultats, li diu Lorenzo Bravo de
la UGT, li ha CAEB i li han dit també la resta de sindicats, les
fotos tampoc no creen feina ni omplen les geleres.

Diu vostè que es consola amb allò de la resta de comunitats
autònomes, jo no em consol, ho digui als 110.800 aturats que
vostè es consola per no sé què de València o no sé què de
Madrid; vostè ha de crear feina i en aquest moment tenim la
taxa més alta de feina d’Espanya i Espanya la té el doble
d’Europa.

Diu vostè que el PP vol tirar la crisi pel seu cap, no, el PP fa
la seva responsabilitat, que és la de fer d’oposició i presentar
alternatives, moltes, fa un any; vostè no ens ha convocat a cap
debat, li pareix un diàleg convocar-nos un dia a una taula del
turisme, que mai més no s’ha reunit, mentre vostè decideix
coses, mai sense el Partit Popular; li pareix bé parlar de diàleg
quan vostè i jo vàrem parlar de negociar el pressupost, ens
convocà a una sola reunió, li tendí la mà per parlar de diàleg
seriosament, perquè vostè no hagués de suportar, amb el vot de
la corrupció, una llei tan important, i mai més no ens va tornar
convocar, encara esperam aquesta convocatòria. Li diu diàleg a
parlar entre vostès, aquest és el diàleg necessari, no té mèrit,
l’important és l’innecessari, el que es fa amb l’oposició i allà on
se sustenten els pilars de la democràcia.

(Petit aldarull i remor de veus)

Sr. President, diu vostè que vàrem pactar el Decret de
mesures tributàries, li vaig dir que baixàs l’IRPF, li hem
presentat fa molt de temps moltes mesures, no les fa va fer fa un
any, ara les fa a trompicones, perquè li vaig dir que
subvencionàs les hipoteques a aquella gent que no les podia
pagar perquè no arribava a final de mes, no ho va voler fer, ho
vol fer ara tard i malament.

Li vaig dir també que baixàs i fes deduccions a les famílies,
no ho va voler fer i ho fa ara tard i malament. Li vaig dir que fes
polítiques d’austeritat, no les fa, tanmateix les haurà de fer. Per
tant, Sr. President, siguem seriosos a l’hora de presentar
mesures, en temps, en forma i en serietat.

Sr. President, diu vostè que engreixàrem les inversions
públiques, i n’estam orgullosos, 16 autopistes i carreteres, 1
estació intermodal, 1 parc de les estacions, 1 metro, 3 hospitals,
21 residències, 34 escoles, creixement al 3%, aquesta és la
diferència; vostè no pot engreixar cap inversió pública perquè
encara no saben quin model de territori volen, un tros de govern
en vol un, un tros de govern en vol un altre; no saben si volen
camps de golf sí, o camps de golf no; no saben si volen el tren
per a Alcúdia per una banda o per l’altra; si volen el tren de
Manacor per alt o per baix, un tros de govern el vol per una
banda, l’altre tros per l’altra.

No saben què volen fer amb les carreteres, han fet un pla i
vostès mateixos s’han esmenat el pla amb més de 50 esmenes,
amb la qual cosa la inseguretat jurídica d’aquesta terra és la més
gran de les que hi ha hagut en democràcia. Continuu estant molt
contenta d’haver format part d’un govern que engreixà les
inversions públiques i serví els ciutadans i no, com vostè, d’un
govern que ha fet de la paràlisi i de la immutabilitat la seva
senya d’identitat.

(Remor de veus)
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Sr. President, llevar els drets dels treballadors; sap com es
lleven els drets dels treballadors, Sr. President, que és el que
vostè ha dit? Creant atur, no hi ha pitjor política social que la
que crea atur, que la que deixa 110.800 aturats i 9.000 empreses
menys des que vostè governa, aquest és el seu balanç.

Sr. President, rectifiqui quan pugi, no s’han creat més
empreses des de l’any passat a aquest, és simplement una
falsedat, és impossible perquè van a un banc i no donen crèdits
i no hi ha cap empresa que no es munti sense risc i els bancs
avui no volen assumir aquest risc.

De l’IB3 val més no parlar-ne; han posat tres directors al
front d’IB3, un de cada partit polític, un del PSOE, un del PSM
o del BLOC i un d’Unió Mallorquina, perquè no es fien entre
vostès. Sr. President, corramos un tupido velo, han passat dos
anys i vostè ni tan sols pot negociar el model audiovisual, tot i
que va dir que el negociaria i que mai no posaria una persona
afiliada a un partit polític al capdavant, ara n’ha posades tres,
perquè no el deixen, perquè no comanda en aquest tros de
govern, vostè només comanda a un trosset de govern, a l’altre
trosset de govern li comanden.

Austeritat, ha parlat d’austeritat i de les empreses públiques,
Sr. President, si les ha mantengut totes, les ha ampliat i en
qualque cas ha posat dos gerents, com a SFM, que ha posat dos
gerents, com al Consorci de Transports que ha posat dos
gerents; i ara em diu que les reduirà, si les ha augmentat i ha
augmentat de personal, hi ha 63 alts càrrecs més.

Sr. President, li diré com funciona el seu govern, però abans
vull rectificar allò dels garrovers, pugi aquí i em digui si hi
havia 1.800 garrovers a la carretera de Llucmajor a Campos
perquè jo, que tenc l’honor de passar per aquella carretera
moltes vegades, li assegur que això és una altra falsedat.

Sr. President, li diré com funciona el seu govern, el seu
govern funciona, i hi ha una llei que s’aplica sempre i que
s’acompleix sempre que és la llei de Murphy, amb vostès
qualsevol situació és susceptible d’empitjorar. Un matí s’aixeca
una part del seu govern amb una ocurrència, una idea, l’anuncia
a bombo i platerets, amb rodes de premsa i moltes fotos, de cop
i volta l’altra part del seu govern s’enfada, posa en crit en el cel
perquè no l’han consensuada i comença la brega. Després de
molts dies de brega augmentant les incerteses, apareix vostè a
escena, guanyant temps i atacant el Partit Popular perquè no es
noti ni la crisi del seu govern ni l’autèntica crisi. Mentrestant la
gelera està buida, tenim la comunitat amb més atur d’Espanya
o de les que tenen més atur d’Espanya, més inseguretat jurídica
que mai, sense model de país i, en definitiva, més crisi.

És necessari, Sr. President, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs. Du passat molt de temps, vostè
ho sap.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Acab, Sra. Presidenta, si ho sé, però, concretament dos
minuts, trenta-cinc segons, i vaig a, si em permeten acabar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Damunt cinc és un tant per cent important.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig a acabar, només un minut per acomiadar la meva
intervenció.

Sr. President, vostè ha tendit la mà per a diàleg, però són
paraules, com totes les seves mesures; fa nou mesos que no ha
convocat l’única oposició per parlar de la crisi econòmica. Fa
nou mesos que havia de parlar amb mi, però no hi ha parlat
perquè, segons vostè em va dir aquí el dia que prenia possessió
el Consell Consultiu, no podia convocar el Partit Popular perquè
tenia embulls interns i abans de parlar amb l’única oposició
havia d’arreglar els seus embulls interns.

És ben hora que els arregli, Sr. President, li suggeresc que
rectifiqui, que rectifiqui les mesures errònies que fa i quan es
decideixi a rectificar, sense cap dubte, el meu grup li tendirà la
mà i farem feina junts. Fins aleshores moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair la intervenció de la Sra. Marián Suárez i dir-
li que la seva preocupació en relació amb el racisme que per
part del Govern ja es treballa en aquest tema, s’ha aprovat el
pacte per la immigració, el fòrum de la immigració que es
compromet amb aquesta lluita i que ja s’han tirat endavant
algunes campanyes en contra del racisme, i per tant que és un
tema de preocupació.

Donar les gràcies, com no pot ser d’altra manera, a la Sra.
Marián Suárez pel suport a les polítiques, per aquest suport al
que fa el Govern en aquests moments i a la vegada agrair-li
també que sigui exigent, perquè és una forma que efectivament
el Govern pugui escoltar alternatives, pugui escoltar propostes
i per tant pugui millorar la seva gestió.
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Dir-li, tant a ella com al Sr. Barceló, que jo crec que
efectivament hem impulsat tota una sèrie de polítiques
importants per palAliar aquesta crisi i aquesta comunitat
autònoma no ha respost més malament que la resta de
comunitats autònomes, jo crec que hem estat de les primeres
comunitats autònomes que han posat en marxa mesures, que
aquestes mesures del mes de juliol de l’any passat les hem
sabut, de forma interactiva, amb els agents socials i econòmics,
millorar i complementar i per tant creant-ne de noves quan ens
hem adonat que hi havia realment aquesta necessitat. Això és el
que vàrem dir en aquells moments i per tant és el que hem
complert i per tant en aquest sentit hem treballat.

Dir que la idea de tirar endavant totes aquestes mesures és
complement important, i així ho saben els agents socials i
econòmics, de la idea a la vegada de fer feina per la millora del
model, i per tant en aquest sentit fem feina també en aquest
moment, en les dues, exactament en les dues direccions.

Per tant, agrair les dues intervencions de suport, agafar nota,
Sr. Barceló, del tema del tren, efectivament és una feina que
hem de millorar, jo tenc moltes experiències en temes de tren en
distintes legislatures i sempre he intentat arreglar-ho de la millor
forma possible, a fi que hi hagi els menys problemes possibles
i que a la vegada es faci pel lloc que sigui millor. Jo crec que la
conselleria ha fet una molt bona feina en aquest sentit i que ara
som a punt precisament de poder donar el sus.

Bé, Sra. Estaràs, agrair-li també la seva intervenció, la
veritat és que crec que en aquesta darrera intervenció ha aportat
poc al debat sobre les mesures, perquè, com molt bé deia el Sr.
Diéguez, al qual també agraesc, com no pot ser d’altra manera,
el suport a la feina que fa el Govern, a ell i al seu grup
parlamentari, però, com deia el Sr. Diéguez, vostè no ha
anomenat ni ha discutit ni una sola de les mesures que hem
posat damunt la taula. Vostè em diu que jo atac el Partit Popular
i jo crec que a la meva intervenció el que he fet ha estat estendre
la mà al Partit Popular per tal que sumem esforços i puguem
arribar a acords.

Crec que hi ha hagut acostaments en temes molt importants,
ja m’hagués agradat a mi, quan era a l’oposició, que hi hagués
hagut tantes possibilitats de poder-me seure i de poder parlar de
temes importants per a aquesta comunitat, parl d’una llei en
matèria d’habitatge, parl d’una llei en matèria d’ordenació del
territori, parl de fa menys de nou mesos de l’aprovació de la
Llei tributària, parl de tota una sèrie de temes on crec que,
efectivament, hi ha hagut una voluntat de seure-se i d’arribar a
acords. Segurament això és millorable i crec que amb la
voluntat de les dues parts hauríem d’intentar que efectivament
pogués ser així, perquè crec que la ciutadania agrairà de forma
molt important que tothom faci feina en la mateixa direcció o
que, malgrat tenguem diferències, hi hagi la possibilitat de
poder arribar a acords.

Sra. Estaràs, per tant, en aquest sentit voldria acabar aquesta
intervenció sense retrets i sense que vostè em pugui dir, he vist
que tot d’una que ha pujat aquí ha dit que vostè només tenia
cinc minuts, sense que vostè em pugui dir que jo empr més
temps per contestar-li i que utilitz aquesta rèplica per contestar-
li alguna de les perles que m’ha amollat en aquesta darrera
intervenció.

Aquest serà un dels darrers debats que tendrem jo i vostè en
aquesta legislatura i per tant vull que acabi bé i vull aprofitar
per, a la vegada, acomiadar-la o donar-li l’enhorabona per
aquest nou càrrec que tendrà; crec que, de vegades, des de les
tribunes hem de defensar les formacions polítiques, i per tant
amb les nostres idees, amb tota la vehemència del món, però
això no lleva que, efectivament, al final tots entenguem que
darrera cada política, darrera cada persona, darrera cada polític
hi ha una persona i per tant es mereix tot el respecte del món. Si
això és el que a vostè li feia ilAlusió jo li don l’enhorabona i a la
persona que vendrà darrera vostè li deix la mà ben estesa,
perquè crec que els ciutadans i ciutadanes, a pesar de tot, això
és el que ens demanen.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President.

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