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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió, i té la
paraula el Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears per donar resposta als diferents grups que han
intervengut.

Sr. President, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, en primer lloc
vull agrair les distintes intervencions, tant del Sr. Mayans,
diputat per Formentera, de la Sra. Esperança Marí, d’Eivissa pel
Canvi, del Sr. Melià, del Sr. Barceló i del Sr. Diéguez pel Partit
Socialista.

Són moltes les distintes qüestions que s’han tocat i per tant
jo intentaré donar-los resposta, i també intentaré agrupar
aquelles de les quals els distints grups han parlat i per tant s’han
repetit a distintes intervencions.

En primer lloc voldria dir al Sr. Mayans que si he posat el
debat més prest que mai és precisament perquè estam vivint uns
moments especials, i per tant jo crec que val la pena que
parlàssim de l’estat de la comunitat, però sobretot dedicar un
temps important, com ho estam fent i com és normal i lògic,
perquè jo estic convençut que és la preocupació de tots els
grups, parlant de la situació econòmica i de les dificultats que
patim. Li puc assegurar que, por de venir al Parlament, aquest
president no en té, perquè vostè entendrà que aquest president,
cada vegada que li han demanat que vengui al Parlament, ha
vengut, i crec que ja més vegades que altres presidents, ja en
aquests moments. Per tant en aquest sentit li puc assegurar que
por, gens ni mica. He comparegut no sé si són una o dues
vegades per parlar de la situació econòmica, he comparegut per
parlar del sistema de finançament i he vengut tantes vegades
com se m’ha demanat que vengués al Parlament. Per tant
voldria que li quedàs clar que el president no té por de ser al
Parlament perquè el Parlament és la cambra que de qualque
manera simbolitza la democràcia que ens hem donat entre tots,
i per tant crec que ningú no li ha de tenir por; per tant jo tampoc.

Per altra banda li he de dir, Sr. Mayans, que vostè cada
dimarts és aquí i jo també, i la veritat és que vostè em repeteix
una vegada i una altra que jo no l’he cridat per parlar, però és
que jo, Sr. Mayans, podria dir exactament el mateix: vostè no
m’ha demanat, a mi, per parlar de cap tema de Formentera, ni
un. Escolti, ho dic fora cap ànim ni un de crear...

(Remor de veus)

Sin acritud, això mateix, sin acritud. Ho dic en el sentit
totalment constructiu, que jo crec que si vostè veu coses que
efectivament es podrien millorar i no s’estan millorant, vostè
sap que jo cada dimarts som aquí i per tant no hi ha cap
problema per poder parlar. Altres vegades altres diputats
d’altres grups m’ho han demanat i jo he parlat amb ells, de tots
els grups. Per tant en aquest sentit no som molt mal de trobar
perquè cada dimarts som aquí.

Per altra banda també ja li he dit en distintes ocasions que a
més tenim una colAlaboració i una coordinació molt important
amb el Consell de Formentera perquè no pot ser d’altra manera,
i per tant en aquest sentit jo crec que hi ha una molt bona
colAlaboració. De fet, que no hàgim parlat no vol dir que no ens
preocupem dels temes. Vostè n’ha posat tota una sèrie damunt
la taula, però jo li vull dir que crec que el Govern durant aquesta
legislatura, i crec que això es desprèn de l’Estatut i a més dels
acords que hem anant prenent, està fent un esforç molt
important en Formentera, i jo he de dir que així ho creu també
el president del consell insular i ho creu l’òrgan, la institució
que governa allà. Jo només vull recordar que del 2008 al 2012
el Govern invertirà a Formentera 25 milions d’euros en
projectes de molts diferents àmbits: infraestructures escolars,
esportives, sanitàries, fins a obres d’adequació de la xarxa
viària, en temes d’aigua, informatització de processos
administratius... És a dir, hi ha una aportació molt important a
Formentera per tal que efectivament es puguin fer moltes
millores respecte de les necessitats que hi ha allà. 

És ver que l’altre dia anàrem a posar la primera pedra del
centre de dia, i vostè em va manifestar allà que això s’havia
torbat molt, però vostè també es deu recordar que el projecte
que hi havia preparat per al centre de dia no es podia fer i que
per tant hem hagut de canviar el projecte, i per tant hem hagut
de donar solucions a un projecte que no es podia construir, i per
tant en aquests moments efectivament s’ha arreglat el projecte
i el centre de dia ja s’està construint. L’altre dia, quan ens
veiérem, hi érem perquè posàvem la primera pedra d’un
poliesportiu; jo vaig passar per un solar que es feia net que és
allà on anirà el quarter de la Guàrdia Civil, i mentre anàvem cap
allà el president de Formentera em deia que ja tenia el projecte
fet per fer la rotonda de davant l’hospital, que anirà d’acord amb
el conveni de carreteres. Per tant en aquest sentit jo crec que hi
ha tota una sèrie d’obres en marxa que són molt importants per
a Formentera.

Vostè em parla de la residència d’assistits de la tercera edat,
i nosaltres ja hem estat parlant amb el Consell per dir-li que
aquesta obra no és viable i que per tant estam estudiant altres
sortides, com poden ser els habitatges tutelats, que és el que
estam mirant ara precisament amb el consell insular. Quant al
colAlegi de Sant Ferran, estam esperant el solar, que es pugui
tenir el solar per poder construir aquest colAlegi. I quant a la
cobertura de TDT a Eivissa i Formentera, bé, estam ja treballant
per instalAlar el repetidor allà, a Formentera, i vull dir que l’any
2008 vàrem quintuplicar la potència de l’antena de TDT
instalAlada per l’anterior govern, la vàrem multiplicar per cinc,
aquesta potència. També li vull dir que avui el director general
d’Indústria és precisament a Formentera amb gent de GESA per
veure totes aquestes anomalies que vostè em deia.

I per altra banda hi ha tota una sèrie de projectes aprovats o
en procés, com és la potabilització de les aigües de la xarxa d’Es
Caló; com li deia, la rotonda de l’Hospital de Formentera;
adaptació de tota una sèrie de carrers a Sant Francesc, el
programa “Formentera es modernitza”, ampliació d’una escoleta
pública per duplicar el nombre d’infants, construcció d’un local
social en el camp de futbol... És a dir, hi ha tota una sèrie
d’inversions que, gràcies a aquestes aportacions del Govern i
algunes que són directament des del Govern de les Illes Balears,
es podran fer. 
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A més Formentera també entra dins el que és el Pla
d’inversions estatutàries, amb la reforma de la plaça Europa,
que és una reforma, segons em diu el president del consell
insular, molt important per a Formentera, on en un principi hi
havia 1.500.000 euros i que pareix que se n’hi podran afegir
1.700.000; per tant en aquest sentit estam avançant al màxim
que es pugui fer el màxim de l’obra que s’ha de fer a la plaça
Europa. Per tant crec que amb la bona coordinació amb el
Govern, crec que allà en principi és una de les institucions, igual
que amb les altres, amb les quals estam treballant.

És ver que hem tengut alguns temes que tal vegada ens
hagin costat més. Vostè sap que hi ha un problema de residus i
que per tant hi ha uns deutes d’enrere. Vostè sap que en el 2006,
quan el Consell Insular d’Eivissa va crear aquest servei no va
quedar molt clar -vostè hi era, en el consell insular- no va
quedar molt clar qui pagaria o qui no pagaria. Per tant en
aquests moments el Govern de les Illes Balears es farà càrrec
d’aquesta situació i, per tant, donarem una solució a un
problema que té Formentera i que és un tema important.

I per altra banda també li he de dir..., jo no les hi contaré
totes, però tenc una relació de totes les esmenes que es varen
aprovar en el darrer pressupost, perquè vegi que jo tenc cura de
les coses que acordam, i si vol llavors l’hi pas i vostè les pot
tenir per veure exactament quines són les distintes actuacions
que es van fent.

Jo només li he de dir, per acabar, que no es guiï per si la
meva veu és més forta o més fluixa per veure l’estat d’ànim; a
vegades un està constipat o pot tenir altres coses que l’afecten,
i potser no és tan cridaner. Tampoc no hi he cregut mai, no crec
que per més cridar s’arreglin més aviat les coses, jo crec que les
coses s’arreglen fent feina. De totes formes vull aprofitar per
agrair-li totes les aportacions que m’ha fet, i assegurar-li que el
Govern des del primer moment està treballant precisament, per
una banda, per intentar millorar el model de creixement i, per
altra banda, per intentar palAliar les situacions de dificultat que
en aquests moments ens estan afectant. 

I no crec que hagi actuat en cap moment amb debilitat,
perquè li vull contar que aquest govern és un govern que està
assegut permanentment amb la xarxa social d’aquesta comunitat
autònoma, i per tant hem pogut firmar pactes que són històrics,
són -repetesc- històrics, no havia passat mai, i a més no tenen
antecedent a la resta de comunitats autònomes d’Espanya, tal i
com s’ha firmat el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social, que crec que de forma important ens donen un
full de ruta clara de com hem d’afrontar la millora del model de
creixement. Per tant per ventura la debilitat d’aquest govern és
ser dialogant; si aquesta és la debilitat del Govern, benvinguda
sigui aquesta debilitat.

Per altra banda he de dir que la Sra. Esperança Marí també
em plantejava una sèrie de temes, jo crec que tots ells molt
importants i molt interessants. És a dir, és ver que tenim una
problemàtica important en transport aeri, i per això aquest
govern ha creat una conselleria de Mobilitat amb una direcció
general precisament per tractar aquests temes, perquè
efectivament els estam donant importància. Tothom sap que
aquesta és una qüestió que no és fàcil, però sí que li puc
assegurar que per part de la conselleria s’estan fent tots els
possibles, reivindicant a Madrid totes i cada una de les
possibilitats que hi ha per intentar donar solució a les distintes
problemàtiques que tenim en aquesta matèria, i jo crec que en
els temes de freqüències, que els preus no es disparassin i per
tant no pujassin, en tota una sèrie de mesures, jo he de dir que
estic satisfet de la feina que està fent la conselleria, sense
perjudici que no sempre des de l’Estat se’ns dóna tot el que
demanam, i per tant en aquest sentit jo crec que el Govern de les
Illes Balears està fent tota la feina que ha de fer.

Per altra banda li he de dir que, en relació al que vostè em
parlava quant a immigració i quant als geriàtrics i a les
residències, pel que fa a la immigració hi ha un pacte per la
immigració firmat amb un fòrum de la immigració on participa
gent de totes les Illes, per tant també en aquest cas gent
d’Eivissa, i he de dir que a més tenim un conveni firmat amb el
Consell Insular d’Eivissa en matèria d’immigració per 310.000
euros, que això dóna lloc al fet que es pugui fer i donar tota una
sèrie de serveis; a més se subvencionen treballadors a Vila, a
Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulària del Riu, treballadors
socials, mediadors culturals, es donen classes de català,
programes d’alfabetització, en definitiva, en aquests temes hi
estam fent feina, sense perjudici que, com vostè sap,
efectivament tot el tema de la immigració, igual que moltes
altres qüestions, són temes transversals i, per tant, que afecten
a moltes altres distintes polítiques, ja sigui habitatge o altres
qüestions.

Per altra banda s’estan acabant les obres de la residència de
Sant Antoni per a persones majors i la de Sant Jordi; aquestes
dues residències s’estan acabant i s’estan acabant les obres del
centre de dia de Sant Joan. Per tant en aquest sentit jo crec que
des del Govern s’està fent una tasca sense perjudici que
efectivament, com diu vostè, segurament tenim més necessitats
i per tant continuam treballant amb el consell insular per tal de
cobrir aquestes possibilitats.

Quant a Eivissa també volia dir que..., quant a allò que vostè
-perdó- em deia respecte de la Llei de finançament dels consells,
li he de dir que per a aquest mes d’octubre hi ha preparada
precisament una reunió de la comissió de finançament
interinsular per poder parlar d’aquestes qüestions i per tant per
poder començar a parlar d’aquests temes.

En relació a les infraestructures educatives, és ver que també
en alguns temes hem tengut alguns problemes, però allà ja hi ha
obres finalitzades, com el colAlegi públic..., és a dir, unes són
ampliacions i altres són obres més grans, com el colAlegi públic
Urgell de Sant Josep; Cas Serres, obres en execució; Pilar de
Formentera, nou IES de Sant Antoni, el nou colAlegi públic de
Sant Antoni, el conservatori; el colAlegi públic Vara de Rei, el
colAlegi públic Es Vedrà, que això són dues ampliacions; i en
licitació hi ha el nou colAlegi de Sa Bodega a Eivissa i el colAlegi
públic Poeta Villangómez, que és una primera fase de millora.
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A més obres menors a una vintena de centres. És ver que tenim
temes pendents, com Can Raspalls a Sant Josep, Es Pratet
d’Eivissa, Es Cantó, reforma de l’IES Blanca Dona, la reforma
de l’Isidor Macabich, però que són pendents i que per tant en
aquests moments intentarem donar-los sortida. Miri, tot això es
fa a través de finançament amb els ajuntaments, i és ver que
durant el moment, aquest moment que dura la crisi, no només
els particulars i la gent tenen problemes de vegades per poder
obtenir crèdits i per poder tenir el finançament pertinent, sinó
que nosaltres també, en alguns moments, hem tengut algun tipus
de problema. En aquest moment tenim 25 milions d’euros
pendents per firmar i que van directament a Educació i hem
tengut alguns problemes per firmar-los, però la meva idea és
poder-los firmar com més aviat millor.

Quant als jutjats, sembla que ja hi ha un acord entre
ajuntaments i consells, s’ha modificat el PGOU i sembla que Sa
Graduada podria ser l’edifici que acollís la totalitat dels jutjats,
no?

Per altra banda, també aprofit per dir que, efectivament,
igual que parlava de Formentera, a Eivissa també hi ha alguns
projectes importants, hem pogut fer o tenir en projecte fer les
inversions estatutàries, parl de l’adquisició de Sa Coma, que es
tracta de 700.000 metres quadrats, que és una inversió d’uns 29
milions d’euros, i la veritat és que dóna moltes possibilitats en
el sentit que allà s’estudia per la Conselleria de Medi Ambient
i el consell insular si hi podrà anar la depuradora de Vila, que és
un tema que fa temps que arrossega, activitats esportives, temes
d’emergència com és l’112, temes d’afers socials com el centre
de menors, en definitiva, estam parlant d’una infraestructura que
donarà peu a poder crear moltes infraestructures molt
necessàries per a Eivissa.

Per altra banda, hi ha tota l’obra que s’ha de fer a Sa
Graduada, a l’Escola internacional de Sa Graduada, que també
és una inversió de 9 milions i escaig i que, per tant, es tracta
d’una aportació important dins les inversions estatutàries, això
sense perjudici de la nostra participació en el conveni de
carreteres, de la inversió de l’Hospital de Can Misses o de les
altres actuacions per les quals vostè em demanava.

Intentam en tot moment parlar amb totes les institucions i,
per tant, que totes puguin ser tractades d’acord, així com cal,
des del Govern; de fet, en alguns moments, segurament un any
tal vegada una institució pugui sortir més beneficada que una
altra perquè tal vegada tengui unes determinades necessitats
sense perjudici que també és ver que les illes unes són més
grans i les altres més petites i, per tant, de vegades fa la
impressió que es fan moltes més coses a un indret que a un altre.
En qualsevol cas, tots els problemes que hi hagi s’han de
corregir, es corregeixen parlant i es corregeixen dialogant, el
que li puc assegurar és que aquest president el concepte “Illes
Balears” el té molt clar, crec que he demostrat que n’era un
defensor i, a més, també de com està desplegada l’organització
d’aquesta comunitat autònoma i per tant, també, del que
representen els consells insulars. 

En aquest sentit, li vull agrair el suport que ha donat a tota
la política econòmica que feim en aquests moments, que hem de
recordar que són uns moments molt singulars i molt especials,
parlam d’una crisi financera a nivell mundial, com feia molts
d’any no havia passat a tot rel món, i, per tant, això fa que
hàgim de tenir molt esment a la situació que crea aquesta
situació de dificultat. Crec que el Govern des del primer
moment d’aquesta dificultat, ha fet la feina que pertoca sense
perjudici que aquests president entén a la perfecció que hi pugui
haver grups que puguin pensar que haurien d’haver anat ,és cap
aquí o haurien d’haver anat més cap allà; de totes formes, com
sempre he dit, s’agraeixen les aportacions de tothom perquè des
del meu punt de vista enriqueixen el projecte.

Una cosa sí que ha tengut clara aquest president des del
primer moment; que era, primer de tot, necessari fer el pas d’un
model a l’altre tots junts, perquè si no, no hi ha pas i, per tant,
asseure’s amb sindicats i empresaris per tirar endavant aquesta
millora de model, i per l’altra banda que efectivament havien
d’analitzar molt bé, cosa que crec que ens ha deixat molt al
descobert l’actual crisi econòmica, quines eren les coses que no
funcionaven del model i quines eren les coses a millorar. I jo
crec que en aquest sentit s’han fet algunes aportacions que van
totalment en aquest sentit.

En relació amb el Sr. Barceló i el Sr. Melià, crec que també
ells han coincidit molt en un tema, que és el tema del
finançament i, per altra banda, s’ha fet una anàlisi de la situació
de dificultat. Vull agrair el suport que s’ha donat a les polítiques
del Govern i les distintes aportacions que s’han fet.

Crec que sempre és possible que arribin més coses amb les
nostres relacions amb l’estat, però també voldria deixar clar
aquí que en aquesta legislatura es produeixen, des del meu punt
de vista, tothom les pot valorar així com les hagi de valorar o
trobi que les ha de valorar, però des del meu punt de vista es
produeixen canvis que són històrics, històrics almenys vista la
nostra història recent, no? Estàvem rebent els darrers deu anys
un 0,7% de l’estat i ho he dit en distintes ocasions, semblava
que l’Estat feia cooperació internacional amb les Illes Balears,
i en aquests moments hem pogut arribar a un acord amb l’Estat
que hi hagi unes inversions de 400 milions d’euros cada any
durant els propers 7 anys, i això ha d’enganxar amb la reforma
del règim especial, que és el que diu l’Estatut; una vegada que
es posi en marxa el règim especial, aquestes inversions
estatutàries deixen d’existir i passa a vigir el règim especial. Per
tant en les inversions estatutàries parlam de 280 o 290 milions
que ens arribaven cada any i parlam ara de 400 milions d’euros
cada any, per tant, des del meu punt de vista, es tracta d’un
canvi molt important.

Quant al sistema de finançament, efectivament, aquest
govern ho ha negociat amb l’Estat tenint en compte que eren 17
les comunitats autònomes que negociaven i, per tant, en aquest
sentit nosaltres des del primer moment ens proposàrem estar a
la mitjana i estarem a la mitjana, perquè això és el que diu el
text que vàrem acordar en el Consell de Política Fiscal i
Financera, i això és el que diu la llei que ha entrat fa dos dies o
fa un parell de dies al Congrés dels Diputats aprovada pel
Consell de Ministres. Vaig dir que aquest sistema de
finançament entraria de forma gradual, que en el 2009, quan
s’hagi aprovat la llei, ens havien d’arribar uns 210 milions
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d’euros d’acord amb el fons de competitivitat i que el 2011,
2012 entraria el total del sistema de finançament. 

Vull recordar que l’actual sistema significava 110 milions
més d’euros, per tant just el que ens ve enguany, que entra de
forma gradual, que és el més poc del que ens arribarà durant els
propers anys, ja parlam que és el doble del que ens venia amb
l’actual sistema de finançament. Per tant, també ho vaig dir el
dia que explicava el sistema de finançament, l’anterior sistema
de finançament tenia una clàusula que prohibia -per dir-ho
d’alguna manera- que Balears pogués tenir més finançament;
era una clàusula que ens tancava a no poder créixer en matèria
de finançament. En canvi, en aquests moments el que tenim és
una clàusula específica per a les Illes Balears, perquè allò que
explica la disposició tercera del nou text de llei és precisament
la situació de les Illes Balears, i ens diu que una vegada que
s’hagin fet tots els números del sistema, d’acord amb la nostra
aportació al fons de suficiència, s’aportaran els doblers fins que
arribem a la mitjana; això vol dir que es tracta d’una clàusula
que ens assegura que arribem a la mitjana.

Algú ha dit que realment no se’n fia que això s’apliqui així,
jo realment he de respectar tots els pensaments i les opinions,
com no pot ser d’altra manera, però també voldria dir que
l’estudi que esmentava el Sr. Barceló, el que diu és que la
comunitat autònoma més beneficiada és la de les Illes Balears,
això és el que diu aquest estudi, no?, per tant en aquest sentit
crec que el sistema de finançament, ningú no m’ha vist pegar
bots ni cridar, purament i simplement he explicat que es tractava
d’un avanç importantíssim per a les Illes Balears i, fins i tot
alguna vegada se m’ha acusat de massa prudent per la
importància que tenia aquest canvi quant a finançament.

És veritat, i no ho discutesc, que nosaltres hem patit una
situació de dificultat de finançament durant molts d’anys i això
ens crea uns problemes a les arques públiques, per tant en
aquest sentit és ver que mentre d’altres comunitats autònomes
tenien un bon finançament nosaltres no els teníem així com
calia i això ens ha creat problemes.

Per altra banda, efectivament, ara ens queda la tercera pota,
el Sr. Melià deia que és ben hora que ens asseguem, jo ahir vaig
dir que el 2010 seria el moment que ens poguéssim asseure i
analitzat tota aquesta situació, sense perjudici que aquest
president no té cap problema ni un per parlar-ne el més
ràpidament possible, de fet a la Conselleria d’Economia i
Hisenda ja es treballa en aquest tema i és una qüestió que crec
que val la pena analitzar bé; però repetesc l’Estatut el que diu és
que hi ha un acord de 7 anys a nivell de 400 milions d’euros
cada any i que tot d’una que s’aprovi el REB aquest REB
supleix aquest acord de 400 milions, per tant per discutir i parlar
d’aquest REB tenim la garantia que tenim aquestes inversions
assegurades per part de l’Estat; així, en aquest sentit, jo crec que
aquesta és una bona assegurança.

Per altra banda, el Sr. Barceló es queixava també d’algunes
mesures que s’han fet des de l’estat i, efectivament, tal vegada
n’hi ha algunes que no ens han encantat, no?, però també vull
recordar que n’hi ha d’altres que han anat bé a aquesta
comunitat, voldria destacar la importància del Pla E, el que ha
significat per als ajuntaments i per mantenir i crear nova
ocupació; voldria parlar del Pla Renove, del que significa per
crear nous llocs de feina; de tot l’esforç que ha fet l’estat amb

els ICO, amb els distints préstecs que ha posat en marxa perquè
es tracta ..., durant una sèrie de temps, l’únic préstec que han
pogut trobar els empresaris i molts de ciutadans i ciutadanes ha
estat el que provenia de l’Estat, perquè no oblidem que hi ha
hagut una aturada de grifó que ha estat un dels temes que més
ha preocupat la gent i, per tant, gràcies a aquest impuls molta
gent ha pogut millorar el circulant de les seves empreses o tirar
endavant el seu projecte i viabilitat empresarial. Per tant, en
aquest sentit crec que també hi ha hagut tota una sèrie de
mesures prou importants.

S’han tractat alguns altres temes: matèria de competències,
hem parlat en distintes ocasions tant jo com la Conselleria de
Mobilitat amb el Ministeri respecte de tots els temes de la
cogestió, per part de Madrid se’ns ha dit que elaboren un
projecte de com ho han de fer, nosaltres ho esperam i, com se
suposa, analitzarem aquest tema i defensarem la postura que
sempre hem defensat des de les Illes Balears. Però també vull
destacar que mentrestant ja parlam amb Madrid i amb l’aeroport
d’aquí, en tot el que és la creació del comitè de rutes, que és una
forma de ja poder participar d’alguna manera en una gran part
de la gestió en matèria de l’aeroport i, per tant, poder tenir una
opinió més directa en tots i cadascun d’aquests temes, la qual
cosa des del meu punt de vista és molt important atesa la
importància estratègica de l’aeroport a les Illes Balears.

Voldria recordar que també per part de l’estat es fan
importants obres de millora als aeroports, fa molt poc vàrem ser
a Menorca per inaugurar les inversions que el Ministeri havia
fet a Menorca, i ara en aquests moments també a Mallorca es
fan unes inversions importants que ajuden a millorar la nostra
oferta aeroportuària, d’una infraestructura bàsica i estratègica
pel que són les Illes Balears.

És ver que alguns temes tal vegada han anat massa a poc a
poc, i jo de vegades no he tengut cap tipus de problema per
manifestar-ho aquí, al Parlament, però també és ver que a pesar
de tot, enguany hem comprat Planícia, gestionam ja Cabrera
amb totes les problemàtiques que pugui tenir al voltant i tenim
unes inversions, com he dit fa un poc, estatutàries molt
importants on hi ha participació de distintes conselleries. Alguns
problemes tenim, tenim un conveni firmat de 450 milions
d’euros en matèria d’aigües i depuració d’aigües amb el
Ministeri, i la veritat és que algun problema tenim de retard en
aquests moments de declaració d’interès general d’algunes
instalAlacions que esperam que el Govern de l’Estat a través
d’una llei doni aquesta declaració el més ràpidament possible,
però és ver que hi ha un compromís del Govern de l’Estat de
gastar 450 milions -em sembla que són- d’aquí al 2012, per tant
parlam no només d’un conveni en carreteres de 600 i escaig de
milions, d’un conveni en tren de 400 i escaig de milions, parlam
també d’un conveni en temes mediambientals i en
infraestructures mediambientals de 450 milions d’euros, per tant
parlam d’inversions molt importants per as aquestes illes que
poden ajudar, precisament, a aquest canvi de model amb el
canvi d’infraestructures que vagin en una altra direcció respecte
de per on hem anat fins ara.
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Per tant, el que voldria deixar ben clar és que per a aquest
president la fulla de ruta, per on hem d’anar està ben clar i
aquest govern la té pactada amb la societat. L’hem treballada
durant un any i mig, l’hem treballada amb els sindicats i amb els
empresaris, tenim un gran pacte, tenim una fulla de ruta per anar
cap a aquest model. Això és el que, des del meu punt de vista,
hem de saber complir.

El que està clar -i ho deia ahir- és que aquest trànsit no és un
trànsit fàcil, algú ho deia, aquí hem tengut uns creixements de
la construcció molt importants. Tots, ja no hi ha cap agent social
que no digui que la construcció està desmesurada o estava
desmesurada i per tant no podem tornar a la mateixa situació
d’abans. Això ens crea un problema quan analitzam l’atur
perquè efectivament hi ha una part molt important de l’atur que
ve de gent de la construcció i hi ha alguna part que ens pot
quedar com a atur estructural malgrat tots els esforços que feim
per donar camí a tothom que està a l’atur, però està ben clar que
no podem, si volem realment anar a una economia més
competitiva, si volem anar a una economia més productiva,
tornar al camí pel qual anàvem fa molt poc. 

Per tant, en aquest sentit haurem d’afrontar totes aquestes
situacions, però també vull dir una cosa. Aquesta és una
economia molt dinàmica, en el mateix temps que tenim molta
gent a l’atur cada any en vénen prop de 32.000 a treballar a
aquesta comunitat autònoma durant l’època turística, de fora.
Per tant, parlam d’una economia que és l’economia a nivell
d’Espanya que en aquests moments és la que més contractes fa,
per tant, la que manté més activitat. És una economia que,
efectivament hem tengut un creixement molt important de l’atur
atesa la situació d’especial dificultat d’un sector que estava
desmesurat, necessitàvem molta gent per treure rendiment i
quan creixíem i ara que tenim recessió tenim molta gent a l’atur
perquè efectivament aquest sector va ser el primer que va entrar
en recessió.

Vull deixar ben clar que l’economia de les Illes Balears dóna
peu a molta d’esperança si sabem vèncer els problemes
estructurals, mesurar el sector de la construcció, si sabem
millorar la nostra oferta turística perquè malgrat que
efectivament aquest és el sector més fort, aquest és el sector de
les Illes Balears, aquest sector també té determinats problemes
que haurem de saber afrontar perquè també és un fet que any
rere any perd rendibilitat. En conjunt, el que està clar és que
perdem tots renta per càpita, per tant vol dir que som poc
competitius i poc productius. Per tant, vol dir, efectivament, que
hi hem de posar -com deia el Sr. Barceló- molta d’imaginació
i molta de suma d’energies. 

El que veig és que economies fortes com Alemanya, que
tenen una aposta més gran per les noves tecnologies, que tenen
una aposta més gran per una economia productiva i competitiva
i no tan basada en el sector de la construcció i de l’especulació,
quan arriba el moment de dificultat efectivament tenen una
baixada de creixement, però no tenen aquestes xifres d’atur que
mantenim nosaltres i tenen més facilitat per tornar-se aixecar.

Per tant, en aquest sentit, efectivament ahir vaig parlar molt
que canviar el model productiu vol dir posar-hi molt de I+D+I,
vol dir posar-hi molt de noves tecnologies, vol dir reforçar
educació i formació, vol dir apostar per tot allò que significa
posar-hi coneixement.

Aquí a les Balears, a Mallorca, diuen que les coses fetes amb
coneixement són les que surten millor. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Rèpliques per part del grup
parlamentari... Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears, en primer lloc òbviament vull agrair-vos totes aquestes
explicacions i sobretot aquests matisos d’aclariment en temes
tan importants per poder encarar el futur d’aquestes illes amb
optimisme com és el transport, com és el REB, pensam que són
fonamentals i òbviament també tots els aclariments del tema de
finançament.

Deixau-me però que incideixi en tres aspectes. Hem parlat
de la immigració i hi tornam a fer esment perquè és molt
important parlar de la incorporació sociolingüística de les
persones immigrades i especialment vos faig esment dels joves
en edat escolar. Durant aquests darrers dies a Eivissa s’han
matriculat, en menys de deu dies, més de cent alumnes, duim
una mitjana de dotze alumnes nous diaris. Per tant, crec que
hem de fer un esforç des del sistema educatiu per poder
incorporar-los en tots els sentits, tan aviat com sigui possible, a
la nostra societat.

Com a segon punt i també perquè pens que ha quedat una
mica bandejat aquest tema del debat en general voldríem que
parlàssim una mica més de normalització lingüística. Pens que
és un dels punts que es necessita remarcar en dos aspectes: un
és treballar perquè puguem rebre tots els canals en llengua
catalana. Ara mateix a Eivissa ens trobam sense un canal de la
qualitat del Canal 33 i això es nota. A Mallorca això ocorrerà
amb l’apagada analògica i encara no s’ha arribat a l’acord
pertinent amb la Generalitat de Catalunya..., si hi hem arribat,
però si no, què passarà?, hi haurà una certa crítica de la societat
mallorquina a la qual l’eivissenca... farà també i manifestarà el
seu descontent. Per tant, pens que hem de treballar sense dilació
per solucionar i per arreglar aquest problema, que es puguin
rebre tots els diferents canals en llengua catalana sense cap tipus
d’entrebanc.
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Finalment, el tercer punt. Torn a insistir, ens heu dit que a
partir del mes d’octubre la Comissió Interinsular es posarà
novament a treballar per tal de donar una mica de continuïtat o
donar continuïtat a la Llei de finançament dels consells insulars.
Insistim, pensam que és bàsica per assegurar l’equitat a l’hora
de distribuir els pressuposts. Preocupa que el Consell de
Formentera creat recentment es nodreixi tot sovint, o
bàsicament, a partir del recursos del Consell d’Eivissa. 

El Consell de Formentera és un nou consell dins el conjunt
de les Illes Balears i per tant el seu finançament hauria d’afectar
les altres illes, no només Eivissa. Tampoc no s’explica de cap
de les maneres que Eivissa, tenint gairebé el doble de la
població de Menorca, tengui menys pressupost que la més
septentrional de les Illes Balears. Tot això s’ha d’equilibrar i hi
insistim, confiï que aquesta llei de finançament dels consells
aconseguirà establir aquest equilibri. Per a les finances del
Consell Insular d’Eivissa es tracta d’una necessitat peremptòria.

Només vos vull recordar, president, que els governs
d’aquestes illes, fa diverses legislatures que neixen i moren a les
pitiüses. Per tant, president, tenim molts reptes, però aquests es
troben des del meu punt de vista entre els que s’han de resoldre
urgentment. Ja sabeu, Sr. President, que teniu aquesta diputada
a disposició per continuar treballant per tants objectius ben
positius que tenim al davant, de manera que al final de la
legislatura es pugui mostrar una bona obra i ben realitzada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Marí. El Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, Sr. President del Govern, és evident que en el
tema del finançament hi ha una certa discordança entre els
nostres parers respectius. Parlam normalment de nou sistema de
finançament quan ja vaig dir en el seu moment que seria més
encertat parlar de reforma i entenc que aquest sistema de
finançament reformat continua essent un sistema pervers per a
les Illes Balears. És pervers -també ho vaig explicar- perquè el
50% de les despeses se les reserva l’Estat, perquè no hi ha
limitació als dèficits fiscals i per tant, continuam patint un
dèficit fiscal escandalós com he dit a la meva primera
intervenció, perquè hi ha un munt d’incògnites, no sabem quina
aportació extra de doblers farà l’Estat a partir del 2011 -si no ho
duc malament- o del 2012. Per tant, hi ha moltes incògnites.

Lògicament, només que s’hagi tengut en compte l’evolució
demogràfica de les Illes Balears en relació amb el sistema
anterior o amb relació amb la primera versió d’aquest sistema
reformat evidentment ja hem guanyat moltes posicions i ja hem
suavitzat aquesta situació injusta que veníem patint, però bé, la
veritat és que dins la complexitat, que coincidirem que té aquest
sistema de finançament, no ens queda excessivament clar si el
que passarà és que si, quan no arribem a la mitjana, no haurem
de contribuir al Fons de suficiència, però això no voldrà dir que
no estiguem..., que arribem a la mitjana. Això és un dels dubtes
fonamentals d’aquesta reforma del sistema que no queda gens

clar, però ja li dic que per a Unió Mallorquina el sistema és
pervers de base.

En relació amb les inversions de l’Estat m’agradaria, Sr.
President, que ens aclarís si moltes de les inversions
compromeses aniran -diguem- als fons estatutaris perquè Unió
Mallorquina partia de la base que moltes d’aquestes inversions
estaven enfora de les inversions estatutaris. Enteníem que la
compra de finques litorals estava fora de les inversions
estatutàries, el mateix amb les colAlaboracions en matèria de
torrents, en finques públiques, en Platja de Palma. 

Aquesta és també una qüestió important perquè lògicament
aquests altres compromisos ens permetien tenir un finançament
suplementari a més del reconegut a l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears que ja, també li vull recordar -ho hem reconegut a
la nostra primera intervenció- que lògicament s’han fet passes
en positiu. Vostè parlava dels trens, de les carreteres, de
Planícia, però ens preocupa com arribaran aquests doblers, si es
computaran en el fons estatutaris.

En relació amb el transport aeri, ens ha explicat que hi ha
converses amb el ministeri, ens agradaria saber si el ministeri ha
compromès un canvi a l’acord adoptat al Consell de Ministres
que només entrarien a la cogestió aquells aeroports amb un
nombre de passatgers superior als 30 milions. Aquest era un
acord ja pres, que marcava una determinada línia, una línia en
la qual Balears quedava enfora i que Unió Mallorquina
considera una greuge per a les Illes Balears i per a les seves
necessitats. Voldríem saber si els projectes que manegen i que
redacta el Ministeri de Foment van en una línia diferent a
l’acord adoptat pel Consell de Ministres.

En relació amb la policia autonòmica, res de res ens ha dit.
Són diversos els portaveus que han parlat de la situació
d’inseguretat ciutadana. Ahir es publicava que la criminalitat a
les Illes Balears ha pujat un 8,5%, ens interessaria saber si en
aquesta fase final de la legislatura donarem realment una
empenta a aquest projecte de policia autonòmica i arribarem a
veure aquest projecte de llei que ha de ser la passa prèvia perquè
-diguem- sigui una realitat aquesta policia autonòmica.

Tampoc no m’ha dit res de la liquiditat del sistema, si serem
capaços de pagar millor a les empreses i als ajuntaments i per
tant, que hi hagi més doblers a l’economia del país. Tampoc no
ens ha dit res sobre com està la qüestió de la transferència de
competències en matèria de costes, en matèria de litoral i en
matèria de ports. 

Finalment li demanam un aclariment sobre aquesta petició
que li feim des d’Unió Mallorquina d’estudiar noves modalitats
de comercialització del sistema turístic per guanyar -com vostè
bé deia i hi coincidim plenament, que el gran problema que
tenim és de rendibilitat i de productivitat i que per tant, hem de
cercar noves vies per guanyar marge en aquests camps.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar, un tema del qual no
ha parlat i al qual he fet referència i algun altre portaveu també
n’ha fet referència, el convid a alguna paraula de compromís
sobre els temes lingüístics. Crec que hi ha hagut una sèrie de
referències i vostè no n’ha fet referència. L’aposta de la nostra
llengua com a eina de cohesió, aquestes agressions lingüístiques
a les quals havia fet referència i algun tema fins i tot al qual no
havia fet esment a la primera intervenció, però crec que sí hi ha
una preocupació almanco en alguns sectors i que ho tenim a més
compromès al pacte, que és l’avanç, una vegada que entra la
TDT en funcionament, de rebre tots els canals en català
possibles. Crec que és un tema que també tenim pendent i a més
el tenim en el pacte signat i en alguns compromisos verbals per
part fins i tot de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les
Illes Balears en aquest sentit que no avancen.

Respecte a tots els temes que ha tractat vostè, començaré pel
tema del canvi de model. Ha dit que és necessari un canvi de
model, que l’hem de fer tots junts. En aquest sentit li diria que
efectivament -hi estam totalment d’acord- no podem tornar al
passat, era una referència que jo havia dit i que vostè també ha
repetit. Coincidim plenament, coincidim en l’anàlisi i en cap a
on hem d’anar. Vagi per tant per endavant el nostre suport a
aquest full de ruta traçat, al pla que hem consensuat en aquest
sentit, crec que el punt de base està reflectit de fet en el pacte de
govern que tenim signat. 

Per això he apuntat en la primera intervenció alguns renous
en aquesta línia que crec que s’han de reconduir, sempre que
sigui possible des del diàleg, des del consens naturalment, però
la recerca d’aquesta unanimitat no ens ha d’aturar. Cada tema
té un moment que cal decidir resoldre i el camí per a nosaltres
-ja li ho he dit abans- no són més urbanitzacions, ni aturar
tampoc determinades inversions que ens puguin arribar a nivell
estatal o a nivell europeu.

Crec que intentar defensar encara, com fan alguns,
determinats esquemes obsolets del passat com podria ser el cas
del golf, crec que no són més que excuses per urbanitzar, fins i
tot hem tengut, per ventura una polèmica que no és de tan abast,
però que sí que exemplifica que alguns encara continuen amb
aquestes propostes antigues com és aquesta polèmica sobre
l’extracció d’arena per regenerar platges. Crec que són
equivocacions passades que no hem de repetir i per tant, quan
parlam també del canvi de model econòmic també hem de
parlar del canvi de model territorial i també, evidentment, del
canvi de model de mobilitat. Hem de ser valents per tant a
l’hora de dur endavant els projectes d’ampliació de la xarxa
ferroviària, d’implantació del tramvia i de suport en general -
diria- al transport públic.

Per tant, crec que hi ha un full de ruta clar per fer unes
polítiques determinades i crec que fer front a la crisi, ho hem de
fer des dels paràmetres del pacte de govern, al qual nosaltres
reiteram una vegada més, com no podia ser d’altra manera, la
nostra lleialtat, la nostra intenció de donar-li estabilitat per
complir els acords que signàrem i per a la seva continuïtat.

També ha fet referència al tema de la problemàtica del
transport aeri, de les freqüències, de les tarifes i fins i tot ha
reconegut que l’Estat no ens dóna tot el que ens havia de donar.
Crec que és cert que des del Govern es fan reivindicacions
constants en temes tan importants com la cogestió aeroportuària,
com la bonificació de residents no comunitaris, com el tema de
connexions i freqüències de vols amb la península, però el cert
és que a Madrid just trobam en general bones paraules perquè
en aquests temes i en altres no avançam prou. Madrid, des del
nostre punt de vista, continua sense donar solucions, continua
sense donar les fórmules per gestionar per exemple els nostres
aeroports. 

Ha dit textualment que “Madrid està actualment estudiant
com s’ha de fer”, m’agradaria que fos un poquet més concret i
que sapiguéssim si realment hi ha una intenció del Ministeri de
Foment i del Govern espanyol que també arribi la cogestió
aeroportuària als tres aeroports de les Illes Balears perquè fins
ara les notícies oficials que tenim és que només arribava a
Madrid i a Barcelona i una indeterminada intenció que es podria
estendre, però que evidentment no ho tenc molt clar. Per tant, no
s’explica com i de quina manera podrem arribar a fer tot això,
podem garantir les connexions aèries, les tarifes accessibles, etc.

Per tant, Sr. President, necessita d’una pressió política molt
forta, clara, contundent, de tota la societat de les Illes Balears,
encapçalada, evidentment, pel Govern de les Illes Balears. I
sobretot parlar clar, tant aquí com allà, Sr. President, amb un
mateix missatge reivindicatiu i d’exigència, perquè no hi hagi
més discriminacions cap a les Illes Balears en aquest aspecte.

Per altra banda crec que en aquest tema, també s’ha de dir,
crec que no ens està ajudant gaire AENA. Crec que s’ha de fer
una referència a AENA, és obligat, perquè ens trobam aquí la
fugida d’una companyia com Spanair, que troba facilitats per
part d’AENA a un altre aeroport; ara el tema d’Iberia, també,
que està desertant poc a poc de l’aeroport de Palma, i en canvi
AENA està fent inversions multimilionàries -la T4, la T1- i no
veim que un dels aeroports, l’aeroport de Son Sant Joan, més
rendibles de tot l’Estat espanyol rebi unes inversions iguals.
Crec que aquí també hem de començar a plantejar des del
Govern la necessitat de demanar, d’exigir a AENA un tracte
corresponent al que aporta l’aeroport de Son Sant Joan. I
evidentment això ha de ser ara, perquè al que hem d’aspirar,
evidentment, és a la gestió dels aeroports i no haver de dependre
per tant de si ens arriba o no ens arriba el que ens pertoca. És un
gran desavantatge no poder gestionar els nostres propis
aeroports, ja que avui en dia la política de suport i d’estímul al
sector aeri no es pot estructurar més que des de la política
aeroportuària; són taxes, són lloguer d’hangars, són les noves
rutes, la política comercial de les companyies... És evident que
és una primera passa aquest comitè de rutes en què vostè ha
incidit avui i a què ha fet esment, jo li ho reconec, però no basta,
no és suficient i crec que hem d’anar més enllà.
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Ha parlat també de canvis històrics aquesta legislatura en les
relacions amb Madrid. Bé, jo històrics crec que no. Millores,
una certa millora, sí, ho hem de reconèixer; canvis històrics, no.
Crec que aquestes inversions que ara milloren a través de
l’Estatut d’Autonomia és evident que han significat una pujada
important respecte de les inversions que rebien les Illes Balears,
però ja vàrem dir en el debat de l’Estatut d’Autonomia que era
insuficient, que això no solucionaria els problemes que tendríem
i així ens ho trobam. Per tant jo crec que, en aquests moments,
que arribin determinats fons estatals, com és el Pla E, com és el
Pla Renove, com és el conveni de ferrocarril, efectivament, s’ha
de reconèixer, Sr. President, que ha estat un avanç molt
important, és cert, per tant, que han arribat aquests fons estatals,
no en faltaria d’altra, però per a nosaltres l’autogovern és més
que això, hem d’aspirar, hem de tenir el suficient finançament
per decidir nosaltres aquí, amb els nostres fons, per decidir
nosaltres les inversions. Són molts d’anys d’estar a règim i crec
que aquest finançament que tenim ara ha quedat lluny de les
expectatives que teníem. 

Sabíem, i ja ho vàrem dir, que una negociació entre 17
comunitats autònomes seria molt complicada, sabíem que
nosaltres seríem una més, a més un país petit, un país amb la
representació política que té, amb el poc pes polític que tenen
les Illes Balears, i ja sabíem per tant d’aquesta dificultat de la
negociació, però, com deia, esperàvem molt més. Fins i tot la
clàusula a què vostè fa referència, una clàusula específica per a
les Illes Balears per arribar a la mitjana, li vull recordar que el
que diu és que es tendran en compte aquelles comunitats
autònomes que no arribin a la mitjana; aquest “es tendran en
compte” és aquí on jo li deia, li parlava avui matí, de la fe que
té vostè en l’Estat, que complirà aquesta clàusula, però jo vull
recordar que el fet que no arribem a la mitjana, ho corroboren
alguns estudis que ja s’han publicat, com el de FEDEA, al qual
també ja s’ha referit avui matí, el mateix catedràtic d’economia
Sr. Guillem López Casasnovas ja hi ha fet referència també en
aquest sentit, crec que és el màxim expert o un dels màxims
experts que tenim aquí a les Illes Balears, i fins i tot si ens
remuntam a casos anteriors que hem tengut també les previsions
que tenim són les que són. Vull recordar per exemple convenis
anteriors, el de carreteres que tenim que no ens paga l’Estat, i,
molt més greu, sobretot la Llei de règim especial de les Illes
Balears. La vàrem aprovar aquí el 98, es va descafeïnar a
Madrid, va arribar absolutament descafeïnada a Madrid, i de
llavors ençà ha estat absolutament ignorada, no s’ha aplicat. Per
tant hem de ser molt ambiciosos, hem de ser molt ambiciosos
perquè com vostè deia d’aquí a una sèrie d’anys hem de tenir un
nou règim especial de les Illes Balears que no ha d’acabar com
l’actual règim que encara tenim en vigor i que no s’està aplicant
i que no s’està duent a terme. 

En definitiva, per tant, com deia, són molts d’anys d’estar a
règim com per seguir amb aquesta situació i no canviar-la. Jo
demanaria, per tant, aquesta reivindicació davant l’Estat, i
l’Estat ha de respondre a aquestes demandes justes i necessàries
que feim, perquè si no cada vegada més gent s’arribarà a
plantejar si l’actual model d’Estat és positiu per al nostre país.
No és estrany que a altres indrets el resultat de consultes
populars sobre aspectes relacionats amb l’Estat tenguin cada
vegada més suport. En el nostre cas els puc assegurar que si
disposàssim de sobirania fiscal ens aniria molt millor.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. En torn de rèplica -per part del Grup
Parlamentari Socialista no hi ha intervenció-, per tant, té la
paraula el president del Govern Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
voldria començar per la intervenció de la Sra. Esperança Marí,
que em demanava que tenguéssim unes..., el Sr. Barceló també
deia que alguns altres portaveus n’havien parlat, de tot el tema
lingüístic, i la Sra. Esperança Marí en parlava relacionat amb els
temes d’immigració. Jo a la primera intervenció he dit que ja hi
ha un fòrum per la immigració creat per aquest govern, per tant
amb una gran participació dels representants dels distints països
que..., de les persones que han vengut aquí i s’han instalAlat
aquí, a més de les distintes institucions, i per tant d’acord amb
ells, i jo vaig tenir ocasió no fa molt de rebre’ls, a ells i a la
consellera de Benestar Social, m’entregaren el Pacte per la
immigració i per tant tot el full de ruta que s’ha de seguir per
treballar en aquests temes. Jo deia que a més tenim acords amb
els distints consells per dur a terme aquesta feina, i posava
damunt la taula alguns dels exemples en què un dels temes que
precisament s’està tractant és tot el tema del català; com se
suposa això també s’ha de reforçar a l’escola i per tant també
s’ha de fer feina en aquest sentit.

El Sr. Barceló em demanava un pronunciament a favor de la
llengua, i jo crec que no som poc de fiar en aquest tema. Miri,
tenim una direcció general de Política Lingüística, tenim una
televisió que en aquests moments s’està fent tota en català, crec
que a l’escola s’està fent una bona feina, hi ha una proposta pel
tema de la immigració, hem aconseguit unir esforços amb altres
països de parla catalana a través de l’Institut Ramon Llull...; en
definitiva, jo crec que s’età fent una feina important en aquest
sentit, sense perjudici que aquesta és una comunitat autònoma
que ha crescut en els darrers 10 anys prop d’un 30%, i per tant
això implica una sèrie de reptes. Aquest president té molt clar
que si hi ha una llengua de cohesió en aquesta comunitat
autònoma és la llengua pròpia, la pròpia del país, i per tant en
aquest sentit feim feina, això sí, sempre amb un respecte total i
absolut per totes les llengües oficials i per totes les llengües,
perquè les llengües al final serveixen per comunicar la gent,
però la pròpia d’aquí és la que és, i per tant en aquest sentit per
això ens hem donat lleis en aquest parlament, per cert aprovades
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per unanimitat, encara que a qualque moment no ho pareixen,
però ens hem donat lleis que avalen aquesta postura.

Quant a tot el tema de l’apagada analògica, he de dir que
està a punt la posada en marxa dels nous múltiplex, que asseguri
precisament tots els canals en tema de llengua catalana, i per
tant en aquest sentit crec que no hi ha d’haver massa problema.

I és vera que tenim un debat pendent en matèria de
finançament dels consells insulars; hi haurà d’haver un gran
acord però com poden suposar amb la participació de tothom,
perquè és vera que Eivissa és més gran que Menorca, Mallorca
és més gran que Eivissa i Formentera és més petiteta que totes.
Per tant en aquest sentit del que es tracta és que ens asseguem,
sapiguem que aquí hi ha unes determinades bases creades, i per
tant per aclarir-les, o per millorar-les, o per prendre decisions
ens haurem d’asseure i n’haurem de parlar amb la participació
de tothom. Jo crec que aquest és un debat que tendrem, que
tendrem aviat, i que per tant és una qüestió que s’ha de fer allà
on pertoca.

Per altra banda, efectivament, no és nou; el Sr. Melià em
deia “nosaltres tenim una postura diferent en relació al tema de
finançament”, i el Sr. Barceló també. No és nou, per tant és un
tema que entenem perfectament, però efectivament aquest
president ha hagut de treballar d’acord amb les circumstàncies
que teníem en aquests moments, i efectivament teníem una
situació d’un sistema de finançament que ens deixava molt
enrere en matèria de finançament, i en aquests moments aquest
president entén, té confiança i creu que la llei diu el que diu, que
aquest sistema de finançament, en estar a velocitat de creuer,
per tant el 2011 o el 2012, ens ha de deixar a la mitja, i jo dic
que una comunitat autònoma que estava 21 punts per davall de
la mitja, si queda la mitja jo no sé si és històric o no és històric,
però com a mínim és una passa bastant gran. Que aqueixa passa
no és tota la passa que voldríem?, perquè efectivament duim un
període de temps important anant enrere dels altres, i que per
tant ens hagués agradat poder debatre també tots aquests temes.
Però, clar, aquí jo ho he dit en el primer moment, era un debat
amb l’Estat i també amb les altres comunitats autònomes, i per
tant en aquest sentit, com vostè té clar, era un debat un poquet
més difícil de dur a terme, però de totes formes vull deixar clar
que des del meu punt de vista passar de 21 punts enrere a passar
a estar a la mitja es tracta d’una passa molt important.

En relació a les inversions estatutàries que deia el Sr. Melià,
jo li vull aclarir que inversions estatutàries és assegurar que
arribin 400 milions d’euros cada any en aquesta comunitat
autònoma; això són inversions estatutàries. Per tant què vol dir
això?, vol dir que si l’Estat en les seves competències directes
té previst des dels ministeris posar uns determinats doblers, la
resta nosaltres ho feim a través de convenis. Per tant en aquest
sentit tant té que estigui en aqueixa part com que estigui a
l’altra, perquè el que hem d’assegurar són 400 milions, per tant
hem d’assegurar aquests doblers. Si se’ns asseguren a través
dels altres 200, això fa que hi hagi menys 10, que era el cas de
Planícia, en el que són inversions estatutàries, si realment
l’Estat fa comptes de posar una determinada quantitat de
doblers. Per tant en aquest sentit jo crec que no té massa
problema sinó que allò important és que al final cada any ens
arribin aquests 400 milions d’inversió. De totes formes tant allò
de Planícia, com allò d’aigües, com altres temes, per exemple
allò d’aigües no ho teníem pactat i també ho hem aconseguit,

hem aconseguit 450 milions en tot el que és depuració d’aigües,
etc., que es una cosa nova que hem aconseguit i que a l’inici de
tot no n’havíem parlat mai. Per tant a mi m’agradaria que, bé,
que facem l’equilibri de tot i que quan posem les coses damunt
la taula ho veiéssim amb tota la perspectiva. Jo estic convençut
que l’hi veu i per tant en aquest sentit crec que per això hi ha un
bon enteniment.

En relació al tema del transport aeri, jo no conec la proposta
definitiva, jo el que sé és el que hem parlat amb l’Estat i el que
hem manifestat a l’Estat, i també vull deixar una cosa molt
clara: si realment l’Estat el fa d’una altra manera, com se suposa
tendrà l’oposició del Govern de les Illes Balears, així com ja la
va tenir el dia que anunciava aquesta fórmula de cogestió, que
vull recordar que el dia que la va anunciar va ser un dia que
precisament el president Zapatero venia a Mallorca i vàrem tenir
ocasió de dir-li clarament i a la cara que a nosaltres no ens
anava bé aquest tema, que era allò normal i lògic perquè
nosaltres, tots, molts dels grups que som aquí, sempre hem
defensat una altra cosa. Per tant en aquest sentit jo crec que està
clar.

En relació a la policia autonòmica he de dir que és un tema
que crec que no serà fàcil, que és vera que el Govern té una
feina avançada, que hem d’avançar aqueixa feina amb el Govern
de Madrid, que el Govern de Madrid a nivell de Madrid hi ha un
debat sobre tot el tema de policia autonòmica i que, a més, crec
que no serà fàcil en uns moments com ara de situació de
dificultat econòmica, no crec que nosaltres siguem capaços en
aquests moments de poder atendre tota aquesta situació, atès
com tenim tots els temes. Això no vol dir que no continuem
parlant amb Madrid, però la veritat és que crec que en aquests
moments hi ha unes certes dificultats en aquests temes.

I en relació a totes les altres competències que figuren a
l’Estatut, com se suposa aquelles que han de passar al Govern
de les Illes Balears, nosaltres estam parlant amb Madrid perquè
hi passin. El tema de competències no és un tema fàcil, vostès
veuen les de justícia; fins que no hi hagi acord amb els doblers
no hi haurà transferència, i això ens passa a nosaltres amb
l’Estat, i en aquest moment qualcú em demanava també respecte
dels consells insulars, i en aquests moments estam també parlant
amb els consells insulars, tenim algunes qüestions que creim
que estan molt avançades i hem d’arribar a acords també a
nivell econòmic, i jo crec que la voluntat de tots és de fer-ho,
però això du els seus debats i les seves discussions. En
qualsevol cas jo crec que hi ha la millor actitud per part de
tothom en el sentit que efectivament hi hagi una bona solució de
tots aquests temes.
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I per acabar he de dir que efectivament jo coincidesc en el
fet que la Llei de règim especial és una llei importantíssima i
que per tant en aquest sentit jo ja he expressat en distintes
ocasions que en haver acabat el debat del sistema de
finançament havíem de parlar d’aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Passam ara a la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, i per tant té la paraula el seu
portaveu, Sr. Fiol. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, senyor president, membres del Govern, hi ha
efectivament una altra manera de veure les coses i una altra
opinió de quin és l’estat de la nostra comunitat, i em permetran,
amb el temps que em correspon, amb el torn que ara s’obre,
explicar-los amb tota lleialtat però també amb tota claredat i
contundència que l’oposició no comparteix, en termes generals,
el plantejament que ha fet vostè i el plantejament que han fet
molts d’ells aquí en el debat d’avui matí i avui horabaixa.

Naturalment serà un debat en positiu. Nosaltres presentarem
avui vespre en el període corresponent més de 300 propostes de
resolució, una actitud de contribució, i que el debat de demà es
podrà enriquir, per tant, amb algunes d’aquestes propostes, que
estic segur que moltes seran acollides, algunes, com impulsar el
pacte educatiu, que estic segur que seran benvingudes, i que
tenen la vocació que l’actitud del Partit Popular aquí és
constructiva, de cooperació i d’intentar que les coses vagin
millor a la nostra comunitat.

Deixin-me dir, emperò, que jo ja he qualificat el discurs
d’ahir d’inadequat, des del meu parer, li ho dic amb tota la
simpatia, Sr. President, inadequat perquè era, llevades algunes
iniciatives lloables que nosaltres compartim: està bé que s’ajudi
la gent que té més dificultat, està bé que s’ajorni el pagament de
les hipoteques a aquells que no poden, està bé que s’impulsi
l’ajuda a les persones que tenen més dificultats per sortir
endavant, sempre, ens trobarà d’acord amb això, però el nucli,
el nucli dur del seu discurs d’ahir va ser un inventari de
l’execució dels pressupostos d’enguany. Vostè va dedicar
pràcticament més de tres quartes parts de la seva intervenció a
explicar-nos tot el que feien, com anaven executant el
pressupost, el que havien aconseguit fer d’aquell projecte o fer
d’aquell altre. Per tant aquest va ser el seu plantejament.

Però no es va parlar per res de l’estabilitat del pacte de
progrés en aquesta comunitat, de la remodelació non nata, en
part, d’aquest govern; de les restriccions al sector públic, que no
poden ser només una llei de futur sinó que han de ser una
realitat d’avui. No es va parlar de l’impacte que tendrà la pujada
d’imposts a nivell nacional com l’IVA a un sector com el
turístic que ja ha venut el producte per a l’any que ve i que
s’haurà de menjar el que pugi d’IVA quan a altres indrets, a
altres bandes d’Europa el que s’ha fet ha estat, precisament,
baixar l’IVA al sector serveis perquè poguessin sortir endavant
de la crisi. De tot això no en sabem ni una, ni una paraula.

Per tant, Sr. President, li planteig que aquest debat serà una
revisió, una revisió de quina és l’acció del Govern, de quina és
l’acció dels departaments d’aquest govern, de què s’ha fet
durant aquests dos anys. Nosaltres pensam en el que s’anomena
comunament el pas de l’equador, quan s’arriba a la meitat d’una
legislatura o quan s’arriba a la meitat d’un projecte es diu, bé,
hem arribat al pas de l’equador, hem passat ja a l’altre món. Els
navegants ho celebren amb una festa quan fan el pas de
l’equador i és bon moment, també, per aturar-se i dir on som,
què hem fet fins ara, què ens queda per fer, a què ens vàrem
comprometre quan vàrem començar la legislatura i quins
resultats obtenim, fins ara, a la meitat de la legislatura d’aquells
objectius. 

Per tant, jo em permetré, Sr. President, repassar algunes de
les coses, no totes perquè realment amb el temps que em
correspon és impossible una anàlisi veritablement exhaustiva,
departament per departament, de tot el que s’ha fet, estic segur
que amb molta bona voluntat i amb molt d’esforç, però és
impossible, de totes formes, aclarir tot el que s’ha fet i analitzar-
ho. Com sempre intentarem començar aquesta intervenció, per
situar-nos en el moment de l’inici de la legislatura, per això
començarem amb una cita d’autoritat, cita d’autoritat, no pot ser
altra, que la del conseller Manera que sempre és convocat a
aquestes reunions en aquest parlament com una autoritat
acadèmica i política. 

El Sr. Manera, dia 9 d’octubre del 2007, a la seva
presentació com a conseller dins aquest Parlament, a la comissió
corresponent, va dir: “en primer lloc el context conjuntural de
l’economia balear ens trobam amb un escenari econòmic de
clara fortalesa de l’economia de les nostres illes amb indicadors
que conviden a l’optimisme. La nostra taxa d’atur és de les més
baixes de tot l’Estat. La creació de llocs de treball és dinàmica,
si atenem les xifres d’afiliats a la Seguretat Social. La previsió
de la temporada turística i la seva fase més baixa és, així mateix,
positiva de cara als mesos d’octubre i novembre. La confiança
en el sistema financer i del sistema financer és igualment palesa
si atenem a les minses dades de morositat que es produeixen a
la nostra comunitat autònoma. En fi, el nostre creixement
econòmic, mesurat mitjançant les dades del producte interior
brut, colAloca l’evolució de les Balears en unes coordenades
d’abast que nosaltres concretament en torn el 3%”.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta era per la pròpia confessió de part de l’escenari en
què ens trobàvem quan vostès varen arribar, Sr. President, al
Govern. Aquesta era la realitat que teníem dia 9 d’octubre, ara
fa només dos anys, dia 9 d’octubre del 2007. 
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Sr. President, vostè ha de saber que, a més, alguns han
qualificat aquest quadrienni que acabam en aquest moment com
a quadrienni negre. Llavors jo deixaré que el bienni que es
compleix ara el qualifiquin vostès mateixos i li posin el color
que els sembli més corresponent. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. President, vostè mateix a la sessió d’investidura, dia 3 i
4 de juliol del 2007, va dir: “Quan parl de seguretat econòmica
parl d’assegurar no només els alts nivells d’ocupació sinó de
millorar la qualitat d’aquesta feina, llocs de feina fixos per als
treballadors, raonablement remunerats i atractius per al
creixement personal. Parl de més seguretat per als treballadors
autònoms, en la millora i la flexibilitat de les seves
circumstàncies empresarials i laborals”. I aquells mateixos dies
en aquell mateix programa vostè feia un discurs en el qual
indicava que el seu projecte era de mirada llarga i seny, de
donar un bot endavant sense precedents -l’hem donat el bot
endavant sense precedents, això és perquè és així-, de treure
bons investigadors des de l’exterior, d’obrir les escoles del vuit
del matí a les vuit del vespre per així organitzar la vida dels
pares i de les mares, paralitzar Son Espases -d’això en parlaré
més endavant-, pla d’escoletes de 0 a 3 anys que està a menys
de mig fer, construcció de milers d’habitatges -de 5.000
habitatges es va dir exactament en aquell moment-, prioritzar la
llei del sòl com a una qüestió immediata, ... que aquesta seria,
senyores i senyors diputats, la legislatura del transport públic,
llavors ja en parlarem. 

(Alguns aplaudiments)

Un pla d’inversions ferroviaris que duria el tren a Alcúdia,
Cala Ratjada; un tramvia que faria voltes per la badia de Palma;
la llei del paisatge. I proposava, Sr. President, inexcusablement
un pacte local, inexcusablement, es deia en el seu discurs
d’investidura. Moltes d’aquestes qüestions segurament tenen la
limitació del temps que ens ha tocat viure, del qual també
parlaré d’aquí una estona, però moltes no, moltes no tenen
limitacions econòmiques, són simplement són decisions,
empenta, ganes de fer coses, impulsar els projectes no
condicionats per la crisi econòmica. Què ha estat de tot això?

Així mateix varen comparèixer els consellers, com es fa
sempre a principi de legislatura, i també feren les seves
promeses, els seus compromisos de legislatura i, evidentment,
plantejaren d’una forma profunda, m’he llegit aquestes
setmanes passades les intervencions de tots els que varen
comparèixer, són ben interessants per molts de conceptes, per
cert, però no tenc temps de fer una anàlisi, com he dit abans,
succinta de tot el que es va dir en aquell moment. Faré només
unes pinzellades més endavant, però ara toca fer, ara toca posar
quin és el rerafons que jo no vull defugir, Sr. President, que és
el rerafons de la crisi econòmica de la qual, naturalment, vostè
no n’és el responsable. La crisi econòmica, s’ha dit aquí i jo no
perdré molt de temps en repetir-ho, és una crisi d’abast mundial,
és una crisi que copsa tota l’economia de tot el planeta, que té
un impacte molt gran en el conjunt europeu, molt especialment
a Espanya i també, com és lògic i evident, a les Illes Balears. No
entraré ara a analitzar, s’ha fet en aquest parlament moltes
vegades un seguiment molt acurat de la crisi, hi ha hagut molts
de debats que han parlat de la crisi. El Sr. Manera han tengut
aquí l’ocasió de parlar moltes vegades de la crisi, i jo també de

replicar alguns aspectes. Per tant, no dedicaré ara a descriure
tots els problemes de les contaminacions dels mercats financers
a través de les subprimes, tota la conseqüència que això ha
tengut perquè és prou conegut i perdria el poc temps de què
dispòs explicant una cosa que tots vostès, senyores i senyors
diputats, saben de sobres i, per tant, no hi dedicarem més temps.

M’interessa parlar de l’actitud davant la crisi, perquè aquesta
és la qüestió fonamental. Quina actitud hem tengut davant la
crisi? La crisi no la podíem intervenir, la crisi és la que és i
podrem tenir algunes reaccions davant d’aquesta. Quines
reaccions hem tengut davant aquesta crisi. La primera de totes,
Sr. President, fins a les eleccions generals del 2008 negar la
crisi, la crisi no existia i si algú deia que hi havia crisi era un
mal espanyol o qualque cosa així, era un insolidari, una persona
que volia boicotejar l’acció del Govern, no només del d’aquí
també parl, molt especialment, del Govern de Madrid i, per tant,
es tractava que el Sr. ZP aconseguís revitalitzar i tornar, en
definitiva, al Govern, continuar en el Govern, cosa que va
aconseguir.

Tots aquests que eren qualificats de catastròfics i anti
espanyols varen haver de veure, amb sorpresa, com llavors sí es
podia parlar de crisi, llavors s’acceptava la crisi. Em recorda  un
llibre, que estic segur que vostè coneix, d’Stefan Zweig que és
El temps d’ahir que conta d’una forma molt brillant, a més, que
mentre l’emperador es moria a Sarajevo n’hi havia que seguien
de festa i no s’havien assabentat de res. Qualque cosa d’això
passava també aquí. No va ser, Sr. President, fins dia 29 de
juliol del 2008 que vostè, 29 de juliol del 2008, només fa un any
i un poc més, que vostè va comparèixer aquí i va reconèixer que
hi havia una crisi. Hi ha una crisi i hem de fer algunes coses. 

Varen fer dues coses essencialment, primer, un decret, que
és l’1/2008, de mesures tributàries que va impulsar el Sr.
Manera i llavors va presentar vostè un pla de mesures, de
mesures de xoc, es va dir en aquell debat, pot ser que la data que
he dit no sigui exacta, ja em diran quin dia va ser, però aquell
dia vostè plantejà tretze mesures per sortir de la crisi, una
d’elles el decret, alguns amb certa malícia l’han anomenat
copito de nieve perquè que et toqués alguna ajuda havies de ser
albí, d’una mida determinada, haver anat no sé on, tornar de no
sé quants, al final ... 

(Alguns aplaudiments)

Són uns ajuts que realment s’arriben a qüestionar el seu
impacte. Però el president va presentar tretze mesures i a mi
m’interessa parlar d’aquestes mesures que va presentar el
president perquè algunes, segurament, s’han complides i per
això està ell, per explicar-ho.

Com comprendran jo parlaré de les que no s’han realitzades.
Aquí, es va dir que es faria un pla d’agilitació dels tràmits
administratius. Don per suposat que no es referien a l’article 6
o 9 del decret Nadal, estic segur que era una cosa més
ambiciosa. Creació d’una societat mixta per donar sortida als
estocs d’habitatges construïts. No tenc notícia que s’hagi
constituït aquesta societat. Pla de reactivació de l’ocupació,
s’han fet coses molt disperses. Aplicació de la Llei de
dependència. Actualment va dir el president aquell dia hi ha
12.000 solAlicituds de dependència de valoració de les quals
s’han resoltes 9.000. Bé, el president en el discurs del debat de
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la comunitat de l’any passat va dir: “l’objectiu per a l’any 2009
és que s’acabin les llistes d’espera i que tots els solAlicitants
tenguin l’ajuda corresponent”. Més tard els contaré com està, a
dia d’avui, el tema de la dependència. 

Mesures de xoc per a l’èxit escolar i perquè la formació
professional tengui un impacte a curt termini. Res no se sap
d’aquestes mesures i molt menys dels seus resultats. La mesa de
seguiment de l’economia balear sí que es va constituir i
naturalment es va organitzar de tal manera que el partit que
representa la majoria dels ciutadans, o una gran part dels
ciutadans, no fou convidat a participar d’aquesta mesa
d’economia. El Partit Popular no té veu en aquesta mesa
d’economia perquè vostès no volen que la veu del Partit Popular
sigui escoltada en aquesta mesa de seguiment de l’economia. 

Però hi havia una segona part amb la qual es podia fer feina
en aquesta qüestió que era la qüestió pressupostària, perquè
també l’actitud davant la crisi quedava reflectida en la qüestió
pressupostària. Naturalment el Govern va errar també, perquè
en el 2008 preveia un creixement del 2,8 i no varen arribar ni a
1,5 de PIB i va presentar un creixement expansiu d’un 15%
més. Això convé recordar-ho. El 2008 aquí varen fer un
pressupost d’un 15% de creixement amb una situació que ja es
mostrava de molta dificultat. Pel creixement del 2009, molt més
prudentment, ja només es parlava del 0,8, però veurem com
acabarà aquest any que ja estam per sota zero d’una forma molt
clara i també plantejava un creixement del pressupost, més
moderat que l’any anterior, però també de creixement.

És a dir, no encertàrem de cap manera la visió econòmica i
no vàrem actuar amb la prudència necessària. No creien vostès
que en aquells pressuposts hauria estat millor fer uns
pressuposts de contenció, fer uns pressuposts de prudència, fer
uns pressuposts d’estalvi per ja preparar-nos a la situació que
tenim avui que són els pressuposts del 2010 que, segons
s’anuncia en els mitjans de comunicació perquè no tenim altre
tipus d’informació, vénen dolços. Ja en parlarem i tendrem
ocasió de parlar-ne. El problema de rerafons és que el pacte això
no ho podia suportar, necessitava un equilibri i una estabilitat de
repartiment de llocs de feina que, per tant, no es podia resoldre.

Fa un any aquí, o un any i mig, encara es parlava de
tranquilAlitat institucional en els discursos públics o de -una
expressió que va fer fortuna- “suau aterratge del sector
immobiliari”. Tanta sort que l’aterratge del sector immobiliari
va ser suau perquè si no, no sé on haguéssim arribat. Per tant,
nosaltres creim que hi va haver una nulAla preocupació, una
nulAla previsió i que quan ja es va atacar amb algunes mesures,
creim que insuficients, la crisi era ja difícil de fer-hi qualque
cosa. 

Vull fer-hi també un apunt sobre la qüestió del finançament.
És aquesta una qüestió essencial i nosaltres hem estat al costat
del Govern i en el debat que vàrem tenir fa un mes jo li vaig dir
personalment que em semblava que les coses no havien anat tan
malament per a les Illes Balears perquè és veritat que havíem
avançat i havíem millorat, però començ a tenir molts de dubtes,
perquè clar, i no els tenc jo només perquè segons s’ha vist avui
horabaixa són dubtes compartits per membres molt ilAlustres i
molt rellevants dels partits del pacte que han expressat aquests
mateixos dubtes que jo no reproduiré i que faig meus, els del Sr.
Barceló i els del Sr. Melià, i que generen una gran preocupació.
No oblidem, només diré una cosa d’aquesta qüestió, que els
famosos 294 milions d’euros que han de venir d’afegitó
enguany estan sotmesos, com està sotmès tot el sistema, a un
creixement de recaptació impositiva d’un 3% constant. 

Ja ens explicaran vostès que això es produeixi en un context
on no hi ha creixement sinó el contrari, hi ha menys valoració,
es recapten menys, això és un dels drames econòmics que tenim
en aquests moments. Hi ha una caiguda espectacular dels
imposts directes i dels imposts indirectes, i això és un fet
inqüestionable. Això és un fet que condicionarà la nostra
economia i és un fet que condicionarà el pacte de finançament.
Per tant, això que ens vagi tan bé i que arribem a la mitjana em
sembra molts de dubtes i llavors, si tenc més temps, a la rèplica
podré tornar a parlar-ne.

L’impacte més gran de tot això, ja ho sabem, és sobre el
món del treball, el món del treball és el que més pateix. Només
d’agost a agost, d’agost del 2007 a agost del 2009, en dos anys,
hem passat de 39.900 aturats a 66.797 aturats i això és un
creixement d’un 716,16% en dos anys. Això és el creixement
que tenim en el nostre país, en la nostra comunitat, de l’atur.
Aquí tenim, naturalment, dues gràfiques ben explícites, la d’atur
registrat que veim que ja sempre partim de més davall, sempre
anam més davall, tenim una corba de creixement. I una que
parla amb molta crueltat de la destrucció de treball, que és la
mitjana mensual d’afiliats a la Seguretat Social, que també és un
indicador que com veuen marca sempre aquesta distància i
anam, per tant, ja molt per davall. Això és destrucció de feina.

Abans d’entrar, de totes formes, al que seria una anàlisi, el
temps que pugui, del que ha estat l’acció del Govern aquests dos
anys, departament per departament, deixin-me acabar que les
dates que tenim, la informació que tenim del PIB ens mostra
una caiguda de fins a 1,5 per a enguany i a Menorca
pràcticament de 2 punts, pràcticament Menorca és el territori
més colpejat indubtablement per la crisi i per la destrucció de
feina. Una cosa curiosa, aquest gràfic ho hauríem de divulgar
perquè aquest gràfic ho he fet jo, ho he fet jo de qualsevol
manera amb un bolígraf, ja els enviaré una còpia perquè ho paga
que ho tenguin. Aquest gràfic explica que quan vostès arriben
al Govern estam un punt més baix, aquí arribam nosaltres, el
Partit Popular, torna a anar per amunt i tornen a arribar vostès
i se’n va per davall. Això són els cicles econòmics.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)



3194 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / Fascicle 3 / 22, 23 i 24 de setembre del 2009 

 

Això són els cicles econòmics. Sap per què dic això? Sí, ja
en pot fer de gestos. Ara els diré una cosa. Escolti. Vostès. Sí,
ara els ho explic, pot fer tots els gestos que vulgui, però els vull
explicar una cosa que els interessa saber. Vostès, aquí,
expliquen amb molta freqüència que l’època anterior era una
època de desenvolupament, era una època que tot anava bé
perquè l’economia anava bé no perquè l’anterior govern ho fes
bé, naturalment, i que, per tant, no calia fer inversió, no calia fer
res, no calia fer mesures d’activar l’economia. Això no és
veritat. Quan vostès deixaren el Govern, Sr. Antich, l’anterior
vegada el creixement era un 0,5, no arribava, aquesta és la
realitat, i alguns sectors, com serveis, zero. No hi havia
creixement.

(Aplaudiments i aldarull)

Com poden dir això? Com poden dir això aquí?, i ho diuen
tots els dies, a això els he sentit dir a vostès com una veritat
oficial contínua, permanent. Doncs no, senyor. Quan vostès
deixaren el Govern la vegada anterior les coses estaven com els
he explicat, li agradi o no li agradi. 

Vegem el que ha estat l’acció de Govern d’una forma,
insistesc, un poquet ràpida i urgent perquè l’ocasió mereix que
sigui ràpida i urgent. 

A l’àrea de turisme nosaltres sempre hem volgut mantenir
una actitud de colAlaboració i de cooperació. Se’ns va convidar
a participar de la mesa de Turisme, i això s’ha d’agrair, però no
s’ha de deixar de dir que en grans temes com el decret Nadal no
vàrem ser convidats i no hi vàrem poder participar. Per cert, el
decret Nadal, el decret Nadal, això és una cosa insòlita, es va
acceptar que es tramitàs com a una llei, però després com que
hi ha una esmena que no agrada, una esmena que es diu Son
Baco, que no agrada a la majoria, doncs el Sr. Costa, que és el
president d’aquesta comissió, fa trucs i baldufes perquè la
comissió no es reuneixi i duim tres mesos pendents que es
reuneixi, una comissió que ha de veure unes senzilles esmenes.

(Remors de veus a la sala)

Què vol que li digui? Nosaltres donam suport a totes les
polítiques que siguin de millora del sector, de diàleg amb el
sector, de millora dels entorns, de projectes de la Platja de
Palma, de Sant Antoni, de la Platja d’En Bossa, que no sé molt
bé com està. 

Deixin-me que parli un moment del transport ferroviari.
Aquí, ho he dit abans, se n’ha parlat poc, però jo en vull parlar
d’aquesta qüestió perquè aquí hi havia un acord del tren
d’Alcúdia que ve de l’anterior legislatura i una planificació de
per on havia d’anar el tren d’Alcúdia. Ara, per fer-ho senzill,
resulta que es fa el difícil, i jo el felicit per això, president, el
felicit, es fa el difícil que és aconseguir un conveni, aconseguir
que hi hagi recursos, aconseguir que tenguem el compromís de
l’Estat que hi haurà un finançament, i llavors a l’hora de la
realitat perquè no es posen d’acord i perquè no accepten un
plantejament que coincideix amb el que diuen les tres forces
polítiques que hi ha a l’Ajuntament d’Alcúdia -PSOE, Unió
Mallorquina, Partit Popular-, que a més coincideixen amb la
planificació que havien fet vostès a l’anterior govern, idò bé,
perquè ara no va bé a una part del pacte això no es fa, perquè ha
d’anar per una altra banda i si no va per l’altra banda no es fa.

Idò, no es fa. És a dir, a Alcúdia han de saber que no tendran
tren, aquesta legislatura, perquè els doblers diuen que es
dedicaran a l’electrificació d’altres vies i a altres qüestions, però
que no es farà el tren per aquest motiu. Per tant, s’ha renunciat
a aquest tren.

Del tema de Manacor ja se’n va parlar aquí profusament
l’altre dia, però el cert és que el Pla de transports d’aquesta
comunitat, que és un reglament, preveu el soterrament del tren
de Manacor i modificar això té una tramitació reglamentària, no
basta que es reuneixin aquí quatre un dia i decideixin que s’ha
de fer d’una altra manera.

El tramvia de l’aeroport no sé si n’hem de parlar, els diré
que amb la política coneguda de decreixement del sector públic,
hem creat una empresa que es diu Tramvia de la Badia de
Palma, que és per tant una nova empresa, un nou gerent, una
nova administració, sí, sí, ...

(Remor de veus i cridòria a la sala)

..., sí, sí, ... sí, tenc per aquí els papers, llavors ho explicarem
si és necessari.

Vull recordar, per acabar aquesta qüestió del Conveni
Ferroviari, que és molt important, Sr. President, perquè jo el
felicit per aconseguir aquests recursos, que l’aplicació d’aquests
recursos està controlada per la Comissió Mixta que ha de seguir
el grau d’execució dels projectes, per tant convendria que els
projectes s’executassin.

El tema del transport aeri és un altre tema que se n’ha parlat
avui i preocupa, ens afecta d’una forma molt directa, ens ha
afectat la desaparició i tancament d’ALT, de Futura, el trasllat
d’Spanai i d’Airbal, la sortida cap a Catalunya, ja ho vaig
criticar a un moment determinar. A mi em dol que quan es va a
Barcelona, al pontet que uneix l’aeroport amb el tren, doncs hi
hagi una pancarta d’Spanair: volem apostar per Barcelona; això
a mi em dol, perquè aquesta és una companyia que era aquí, que
facturava aquí, que els IVA es recaptaven aquí i que no crec que
haguem fet massa perquè no se’n anàs d’aquí, sincerament ho
dic. Jo de vegades admir que altres comunitats, del signe que
siguin, hi ha una vertadera mobilització quan es vol tancar una
empresa que pertany a una altra comunitat o a una altra nació,
i si el Sr. Montilla se n’ha d’anar al Japó se’n va al Japó per
intentar impedir que tanquin una planta a Catalunya. Jo no sé si
aquests esforços s’han fet o ens hem limitat a contemporitzar,
o si realment no més se’ns aprecia quan hem de reconstituir
l’Institut Ramon Llull o quan hem de fer qualque cosa de caire
cultural, llavors comptam, llavors comptarem nosaltres.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Però tenc la sensació que això no és així.
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S’ha citat abans això d’Iberia, això de l’angar d’Iberia i, en
definitiva, som davant una situació de desindustrialització, de
pèrdua de llocs de feina; i és ver que el món del comerç i el món
de l’empresa funcionen com funcionen i que les capacitats dels
poders polítics són limitades, però l’altre dia el president de la
CAEB, precisament arran d’aquesta qüestió d’Iberia feia una
cita molt interessant, i deia: home, ja sabem que hi ha moltes
coses que no les podem intervenir ni impedir, però es poden
crear les condicions, hi ha maneres indirectes de fer que les
coses siguin d’una forma determinada. I això, la sensació que es
transmet és que no es fa, és que pareix com si fos igual, no vull
dir que ho sigui, però ho pareix, ho sembla que no ens preocupa
tot això. Ara, naturalment, les hosteses d’Air Berlin han de
parlar català, això sí que és una qüestió inelAludible, sinó les
coses es poden complicar molt.

Jo no sé ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Jo no sé si sabem, per no parlar de la famosa promesa de
Zapatero, de la declaració de servei públic des de la península,
que és una vella promesa, que si es produís ara salvaria la
situació que tenim, com passen els ciutadans de Menorca que,
a partir de les set doncs ja no hi ha un avió que vengui de
Barcelona, perquè les companyies, naturalment, quan acaba la
temporada d’estiu, doncs perden interès a fer les rutes, això és
lògic i és normal, però es podria corregir, s’hauria de corregir i
era una vella promesa de vostès corregir aquesta qüestió.

En qüestió d’habitatge es va passar originàriament dels
famosos 20.000, i llavors els 5.000 HPO, bé, no es diu per a
quan, no es diu de quina manera ni com. Aquí es va aprovar una
proposició de llei per incentivar el sector de la construcció, del
qual avui horabaixa s’ha parlat amb un menyspreu que a mi em
sorprèn; el sector de la construcció haurà d’estar limitat
naturalment a unes normatives urbanístiques, òbviament, i a
totes les normatives que vostès vulguin, però el sector de la
construcció no és posar totxos un damunt l’altre, és que hi ha
darrera tot això una indústria del vidre, de la fusta, de la pintura,
una indústria importantíssima de molta gent que es guanya la
vida amb un petit negoci de pintor o amb un petit negoci, tota
aquesta gent viu envoltant del sector de la construcció, no
podem dir les coses d’aquesta manera.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Em deixi també qualque cosa de l’agricultura. El pressupost
d’agricultura aquests dos anys ha davallat, hem dedicat menys
recursos a l’agricultura, això ho sabem tots, fa dos anys era de
162,3 milions d’euros i ha estat enguany de 114 milions
d’euros, i ha patit a base de les ajudes als agricultors, aquestes
són les que han patit. Es va donar l’excusa, inacceptable, de què
SEMILLA, el que passava és que s’havia d’arreglar el deute que
venia de temps enrera, però això queda desmentit quan el
capítol de despeses financeres creix cada any. Per tant, els
recursos hi són i es dediquen a altres coses. Però la realitat per
als pagesos quina és? Doncs, la realitat per als pagesos és que
no s’ha fet ni la convocatòria del Proagro per al 2009 encara i
no han cobrat alguns les del 2007, aquesta és la realitat que
viuen els pagesos i aquesta és la vertadera situació de les
famílies que viuen del camp.

Del Pla de desenvolupament rural, la joia de la corona del
departament, doncs encara hi ha una part important de la
normativa per desenvolupar, i ha escletat ahir, qualque cosa que
ja sabíem alguns, respecte de la recollida lletera de tota la
comarca de Campos, que és un problema que genera molta
preocupació.

Mentrestant, l’esmena al Decret Nadal, que pretén que les
explotacions agràries es puguin beneficiar igual que les
turístiques, dels avantatges que el Decret Nadal permet, dorm
dins el caixó del Sr. Costa, perquè no s’arriba a fer la reunión on
s’han de discutir aquestes coses.

No ho diem nosaltres, ho diu ni més ni menys que Unió de
Pagesos, Unió de Pagesos, poques bromes: que s’arrabassin les
brutals inspeccions a les explotacions; que es tracta per
l’administració als pagesos com si fossin delinqüents i que se’ls
imposen sancions sense to ni so -això ho diu Unió de Pagesos,
no ho dic jo.

De comerç i indústria tendríem molt a parlar, però no tenim
el temps necessari; què he de dir jo? Que les coses en el sector
van malament, que és un moment molt difícil per a la nostra
indústria, que les enquestes que fa PIMECO demostren que el
87% dels entrevistats consideren que les coses van pitjor que
mai, que les vendes d’aquest estiu, les rebaixes, han estat una
catàstrofe total, i que nosaltres ens trobam ara davant tot el tema
de la Llei de comerç. Nosaltres, en termes generals, tenim una
opinió favorable, ho sap la consellera, d’aquesta llei, i creim que
és important, encara que crec que qualque dia també hauríem de
fer una reflexió respecte de la bondat del Decret Bolkestein i no
viure-lo com a un obstacle per al nostre progrés, sinó com a una
obertura cap a Europa per als nostres botiguers, per als nostres
comerciants, per als nostres industrials. Aquesta cultura el
Govern ha de fer un esforç per impulsar-la i estic segur que ho
pot fer si ho vol fer.

Acció social. Tres qüestions, si em permetem, els
comentaré: la Llei de serveis socials, el suport a la crisi i la
dependència. Aquest és un tema d’una cabdal importància a un
moment de dificultat com aquest, hi ha molta gent que ho passa
malament, no en parlem dels dependents, però molt
especialment de gent que no arriba i necessita aquestes ajudes.

La Llei de serveis socials té algunes virtuts, però nosaltres
creim que té el defecte de la mancance d’una cartera de serveis
mínims des d’on es comenci a saber on som i una major
capacitació de funcionament pels ajuntaments.

Igual passa amb el suport a la crisi: els ajuntaments, o
almenys molts dels ajuntaments que jo he consultat no han
cobrat aquests recursos, han firmat el conveni en el febrer, però
no els han donat els doblers, els han hagut de treure de la
butxaca. I els ajuntaments van justs que no hi poden anar més.

Dependència. Bé, les darreres notícies que tenc jo de la
dependència, he dit abans que en parlaria, doncs és que hi havia
16.997 solAlicituds a dia 19 de març; que n’hi ha amb dictamen
13.220; persones reconegudes amb grau i nivell en vigor,
10.524, etcètera. Conclusió, només hi ha 3.454 persones ateses
de les quals més de la meitat encara no han cobrat ajuda. Miri
si som enfora del que se’ns va dir l’any passat, bé, si és que no
és així vostè ho diu, però jo recull informació bastant oficial i
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també d’un mitjà de comunicació on deia que vostè, Sra.
Consellera, ho fiava tot al nou model de finançació, i estam ben
arreglats si la qüestió de la dependència l’hem de resoldre a
través el conveni de finançació.

En educació vull dir, vull ser molt respectuós, nou conseller
a qui desig naturalment el millor i esper que ho faci millor que
la seva antecessora; vull dir que nosaltres vàrem trobar també
situacions molt complicades, jo voldria aquí parlar d’un acord
amb els sindicats, firmat pel conseller, pel meu antecessor, però
no acordat pel Consell de Govern, de més de 12 milions
d’euros, per contar coses del passat que de vegades interessen.

(Remor de veus)

I pens que els grans reptes que té, Sr. Conseller, són
combatre, efectivament, el fracàs escolar; intentar acabar el Pla
d’infraestructures, la seva antecessora no va poder inaugurar cap
obra que ella mateixa hagués començat, que jo sàpiga, tot eren
obres que ja va trobar començades, no és ver, va inaugurar aules
modulars, abans anomenades “barracones”, ara hem fet ja una
escola sencera d’aules modulars, això ja és un repte difícil de
superar.

En temes de cultura res diré perquè res no va dir el
president, no en va parlar; crec que és un tema, va fer bé de no
parlar-ne, perquè no hi havia res a dir, és a dir res no es va fer
en cultura, s’havia de crear el Consell de les Arts i la Cultura,
que era qui havia de dirigir i marcar les directrius i, com que no
es va constituir, doncs no es va fer res, i aquí som.

I d’I+D+I vull només subratllar la insòlita, insòlita, no es pot
dir altra paraula, adscripció d’aquest departament d’investigació
o de recerca, desenvolupament tecnològic a la Conselleria
d’Interior i Justícia, això és una cosa que no s’ha vist en lloc.
Hem mirat a veure si a qualque banda, hem trobat que hi ha
conselleries que ho tenen a educació a algunes comunitats,
altres que ho tenen a indústria, és veritat; Economia i Hisenda
és un clàssic que tengui aquestes competències, i se justifica
molt bé, però no hem acabat de saber per què ha anar a interior
-i no vull dir res en contra, Sr. Costa, a qui admir i desig també,
com és naturala, el mateix que a l’altre conseller, el millor-,
però algú ens hauria d’explicar, li deman, Sr. President que ens
ho expliqui, que tot això no és perquè les males llengües siguin
ver i diguin que com que el Sr. Pere Oliver no es du bé amb el
Sr. Conseller d’Economia, no podem estar junts i ho hem de dur
a una altra banda. I on ho duim? Home, ho podem dur a
Indústria, no, a Indústria no que és d’un altre partit, un moment!
Un del PSOE, la Sra. Costa, t’ha tocat.

(Alguns aplaudiments)

Que, per cert, sincerament vull dir que qualque dia s’haurà
de debatre en aquest Parlament, no avui, perquè jo no tenc
temps per fer-ho, però qualque dia ho farem, tots els aspectes
del Pla de Ciència i Tecnologia, els recursos que s’hi dediquen,
els projectes que abans es feien i ara no es fan, insòlitament;
convocatòries anunciades que després s’han retirat, com la de
Xarxa d’antenes tecnològiques o la de projectes d’I+D+I de
grups emergents que ara han quedat desaparegudes i es
dediquen essencialment, només que jo sàpiga, a la qüestió de
beques postdoctorals. Bé, potser que això tengui molts
avantatges, però qualcú, Sra. Costa, haurà de venir aquí un dia
a explicar tot això.

Sanitat. En fi, parlarem només dues paraules de Son
Espases, però em deixi dir que la percepció que tenim nosaltres
és que consultes externes i proves diagnòstiques els retards
s’han allargat, no van tant bé com haurien d’anar. Del decret del
català ja vàrem tenir un debat molt gran en aquest Parlament;
consideram que en aquests moments és un obstacle per
aconseguir gent millor i el fet que es fagi un punt i a part per a
determinats professionals, però no per a tots els professionals,
ens pareix que no és adequat. Altres comunitats on governa el
PSOE, com pugui ser el País Basc han fet un plantejament molt
distint del que fem en aquesta comunitat, per tant també crec
que hauríem de convocar a una reflexió.

En això de la grip A vostè sap, perquè els nostres portaveus
li han dit sempre i a més és així, que naturalment colAlaboram en
tot el que puguem fer i dir, crec que és poc, però no farem mai
una manifestació que comprometi els esforços de la conselleria,
que són molts i ben dirigits, per tant aquí no tindríem res a dir.

Hi ha el tema històric de la facultat de medicina, qualque dia
sabrem qualque cosa, perquè de moment no sabem res, demà hi
ha, per cert, una proposta de resolució sobre això.

I vull dir també que crec que el pes del conjunt de Sanitat
dins el conjunt de la despesa de la comunitat ha baixat, ha baixat
del 37,5% al 35 enguany. Per tant, el pes del conjunt de la
sanitat, el pes de la sanitat dins el conjunt del pressupost ha
baixat.

I llavors, vull fer un comentari breu sobre Son Espases ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, hauria d’anar resumint. Continuï, continuï, però
s’està passant pràcticament de cinc minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, per la seva generositat, Sra. Presidenta,
intentaré anar escurçant el màxim, clar, tenia moltes coses en
cartera i veig que no ho podré dir tot, tot el que em feia ganes de
dir, però per ventura alguna coses a la rèplica i, si no, doncs
quedaran a l’oblit.

Ahir va sortir la sentència del Tribunal Superior de Justícia,
que deia dues coses fonamentals: que el procediment seguit, de
modificació del PGOU, és millor que el sistema de declaració
d’interès general; per tant, aquesta sí que és bona, aquesta sí que
és bona, perquè no oblidin, per cert, aquí hi ha un decret sobre
l’hospital d’Eivissa, que l’hospital d’Eivissa no s’ha fet
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modificant el PGOU, s’ha fet amb un interès general, això ens
hauria de convidar, per ventura, a una reflexió.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

I segona, el tràmit per a la selecció del solar, diu, amb molta
raó, la sentència, que impepinablement no podia ser en sòl urbà
si no hi ha un sòl urbà de 200.000 metres quadrats a la ciutat de
Palma, naturalment que havia de ser en rústic, amb totes les
garanties que siguin necessàries. Per tant, aquí ara la pregunta
que hem de fer és aquesta desviació del pressupost, de 60
milions d’euros, realment preocupant, són 60 milions no damunt
el conjunt sinó damunt l’obra, pareix ser, i l’obra són 183
milions. Per tant, estam en una desviació d’un 30% del
pressupost de Son Espases durant el Govern que vostès han
executat, els convit per tant a una reflexió sobre aquesta qüestió,
-eh, alguns altres per molt menys armen unes escandaleres molt
més grosses.

Presidència i funció pública. Tenim la promesa del pacte
local, que no s’ha produït que nosaltres sapiguem, és una
promesa, dit pel propi president, inexcusable, inexcusable però
ja han passat dos anys; és ver que n’hi queden dos més i encara
és a temps a fer-ho i jo esper que pugi aquí i expliqui que ho
farà, però el conseller va un poquet retardat amb els
compliments legislatiu. Perquè vostè va explicar quatre lleis que
s’aprovarien, sí, llei d’associacionisme, publicitat institucional,
radiotelevisió pública, creació del consell audiovisual, cap de
les quatre s’ha aprovat encara. És ver que hem de dir que porfia,
perquè algunes ja són a les portes d’aquest Parlament i per tant
li donarem un poquet més de temps, però hi ha un cert retard
sobre això.

Igual que hi ha un retard molt gros amb el tema de les
transferències de Justícia, en què han creat una direcció general
i tot perquè tengui cura de les transferències de Justícia. Tan
díficil és, som una comunitat petita, no és una cosa desorbitada,
tan difícil és que ens donin el que ens mereixem i puguem tenir
la transferència de Justícia i adequar i posar en condicions
l’administració de justícia a les Illes Balears, que ho necessita
d’una forma molt evident i molt clara.

I a funció pública, doncs, la veritat és que la llista
d’incompliments, i a mi em sap greu perquè la consellera actual
no en té, naturalment, cap culpa; s’havien de fer, a Son Banya
s’havien d’instalAlar el Centre Operatiu de Seguretat Ciutadana,
la seu de la Policia Autonòmica, la seu de l’IBAP, de tot això
res no ha succeït. S’havia de fer la llei del joc, no s’ha fet;
s’havia de modificar la Llei de funció pública, no s’ha
modificat; s’havia de fer el Catàleg de túnels de la CAIB,
tampoc no s’ha fet; s’havia d’unificar el servei del 112 i del 061,
no s’ha fet; s’havia de fer el servei propi de meteorologia, no
s’ha fet; s’havia de fer la llei de policia autonòmica, incomplert;
s’havia de fer ..., no, s’havia de venir aquí a donar explicacions
de l’ús irregular de béns públics, però la Sra. Leciñena, en fi, li
desig naturalment el millor a la seva vida professional, va ser
expulsada d’aquest govern, segons confessió de part, també, no
ho dic jo, ho diu ella, per la Sra. Costa i pel Sr. Tarrés, que es
confabularen i varen dir que ella no havia de ser més temps
consellera.

(Remor de veus, rialles i alguns aplaudiments)

Escolti, això s’ha escrit, no sé si és ver ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, centri’s en el tema perquè du bastants de minuts del
seu corresponent.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Bé, no hi ha hagut una vertadera política, crec, cap als
estrangers, cap a la gent que ve de fora; no hi ha hagut
consideracions explícites cap als problemes de seguretat
ciutadana, que preocupen moltíssim, com preocupa el que ha
passat a Son Gotleu les passades setmanes.

Em deixin també que dins la política de medi ambient hi ha
qüestions que aquí s’han parlat avui horabaixa, com és el
Conveni de Torrents, bé, doncs on són els 15 milions que ni tan
sols estan pressupostats que corresponen enguany? Doncs
estava preocupat perquè aquests doblers no han arribat, no han
arribat president i som ja el setembre.

De les depuradores, hi ha un protocol de depuradoers, sí
senyor, i s’han de fer les depuradores de Palma II, Santa
Eulària, Port d’Addaia i Ca’n Picafort, però de moment no s’ha
tramitat ni l’interès general a nivell de l’Estat pel Consell de
Ministres perquè es puguin fer enguany, enguany no es faran,
això ja és una obvietat. Preocupa també això.

Hi havia el compromís del Pla de residus perillosos, que
naturalment no s’ha fet.

I ja s’ha dit, tot el tema dels espais de rellevància ambiental,
s’ha comprat Planícia, que és una gran notícia, però, segons el
propi document del pacte, doncs bé, queden 30 milions d’euros
per gastar i tenim dos anys, a veure si els gastam i Madrid ens
els dóna.

Resum de la gestió: nosaltres creim que no hi ha hagut el
lideratge corresponent perquè les coses sortissin endavant. Crec
que, en termes generals, ens hem trobat amb una situació de
certa incapacitat per resoldre els problemes; no hi ha una
vertadera agilitació administrativa que mereixem, hi ha
exemples tremends, si poguéssim desbloquejar el polígon
d’Inca, que està aturat i que està aturat per problemes
burocràtics, que no hi ha forma de treure’l endavant, només per
posar un exemple; o si poguéssim pagar el que devem a les
empreses proveïdores que no poden cobrar, o si celebràssim el
pacte local del qual ja n’he parlat abans, o si tenguéssim cura de
coses pendents a Menorca, com pugui ser l’Escola d’Hostaleria
o a Eivissa com les infraestructures, i la famosa depuradora de
Vila, que no ho hem d’oblidar, que es trobà ja el solar però el
solar no agradà i ara el que no agrada és on s’ha de posar la
depuradora dins el solar, i mentrestant així seguim. O de
Formentera, que vostè dóna una explicació que dubt que sigui
certa, el projecte existia, el projecte de centre de dia, i al meu
parer estava guardat dins el calaix del batle d’aquell moment,
perquè no li anava bé que l’executàs el Partit Popular, per no
parlar del centre cultura, que no sé com està, però que hi havia
recursos apropiats en el moment que jo me’n vaig anar.
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Nosaltres creim que hi ha una desviació respecte dels
objectius, crec que això és evident. Crec que hi ha també,
sincerament ho dic amb tots els respectes, una certa falta de
credibilitat; podem culpar naturalment la crisi d’algunes coses,
jo estic disposat també a assumir que la crisi és culpable de
moltes coses que han anat malament, bé, però moltes que jo he
contat avui horabaixa no tenen res a veure amb la crisi, són
qüestió de gestió, d’enteniment, de resolució, de fer que les
coses funcionin. No hi ha, per tant, no hi ha autoritat, no hi ha
lideratge, s’ha fet una minicrisi vertaderament insòlita, quan
aquí el que fa falta és una vertadera remodelació, no és
acceptable que demanem sacrificis a la gent quan nosaltres no
estam disposats a fer-ne, no pot engreixar més aquest govern,
aquest govern s’ha de reduir i no és possible que es digui que
això es farà a través d’una llei del sector públic. Això és un
decret que fa vostè amb un horabaixa, si el vol fer o si li deixen
fer, perquè, naturalment, per crear una direcció general, o per
descrear-la, o per fer-la desaparèixer o fins i tot una conselleria,
no fa falta cap llei, basta un decret del president del Govern,
però hi ha d’haver la voluntat de fer-ho, que això és el que no
tenim en aquests moments o no té vostè o no tenen vostès, per
tant els anim que si demanam sacrificis, si demanam a la gent
i explicam que les coses van malament, sapiguem també
explicar que les coses han d’anar un poquet més magres dins el
conjunt de l’Administració. I jo la promesa que vostè farà una
llei no la vull posar en dubte, però crec que té els mecanismes
suficients per disminuir el sector públic de manera clara.

Vostè ahir llançava la seva política de pactes, de possibles
pactes i demanava cooperació, la té des de sempre, des de
sempre, nosaltres sempre estam disposats a parlar i a negociar,
però si fa una reflexió seriosament, Sr. President, veurà que on
ha fallat una mica la balança és en aquest costat, ha fallat en
aquest costat, sí, jo he anat a diverses reunions, Sr. President, on
ho ha aclarit realment res. Es diu aquí, damunt la tribuna, que
se’ns convida, però a l’hora de la veritat no se’ns convida. De
totes formes, i acab, Sra. Presidenta, ara mateix, esper que
puguem colAlaborar en objectius com els que citava abans del
pacte per l’educació o qualsevol altra cosa que vostè consideri
rellevant o important, la farem. 

Li propòs que avanci una sèrie de línies -i acab, Sra.
Presidenta, li ho promet-, la productivitat és l’eix de qualsevol
recuperació, no el subsidi, la productivitat, hem de tenir més
austeritat i retallar despeses, contenció de l’ocupació pública,
clara simplificació dels procediments administratius, expedient
electrònic únic, reforma fiscal per no penalitzar els
emprenedors, suport a les pimes i poder pagar les factures que
tenen pendents, reforma de la sanitat i del sistema educatiu,
revisió de la normativa que dificulta el desenvolupament
empresarial dels poders de producció que necessitam.

Vull acabar, Sra. Presidenta, però deixi’m ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Fiol, ara ja ha d’acabar.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, acab en trenta segons. Vull, Sra. Presidenta, en trenta
segons, adreçar-me també a la gent que escolta aquest
programa, a la gent que segueix pels mitjans de comunicació o
seguirà demà o avui mateix les notícies d’aquest programa; vull
dir que nosaltres tenim una visió crítica i negativa de com estan
les coses, moltes coses van malament però tenim força i tenim
esperança en un futur millor. Som crítics perquè el treball que
ens correspon avui és ser crítics, però estam confiats i volem
treballar per un futur millor. Com diu Costa, “amunt ànima
forta!, traspassa la boirada i arrela dins l’altura com l’arbre els
penyals”. Sortirem endavant.

M’adreç així mateix a aquells ciutadans ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

M’adreç ..., si em deixa acabar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, du un quart d’hora passat de temps, no pot dir que
no hàgim estat generosos. Sr. Fiol, acabi, per favor.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat que és molta
i la valor en el que val, la hi agraesc moltíssim, sincerament ho
dic.

M’adreç així mateix a aquells ciutadans que sabem que els
governs del Partit Popular són els que han dut progrés i feina a
les Illes Balears, deixin-me dir que, malgrat tot el que ha passat,
superarem aquestes situacions, som, com deia al principi, a
l’equador, queda molt per fer, però nosaltres ho farem, com
demanava Maura, igualarem amb acció el pensament i
construirem un projecte polític manejat per les persones millors,
per les més capaces. Som a la meitat del camí, som encara a alta
mar, hem passat l’equador, però ja començam a veure algunes
aus que ens indiquen que arribarem a costa i ben aviat veurem
la costa amb les millors ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Gràcies, gràcies.

(Aplaudiments)
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Senyors diputats, ... si moderen el seu entusiasme, el Sr.
President del Govern podrà contestar al Sr. Fiol. Sr. President.

(Aldarull i remor de veus a la sala)

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

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors
diputats. Esper, Sr. Fiol, que aqueixes aus de la costa no siguin
gavines, perquè en aquesta comunitat autònoma, maldament
vostè aquí dalt ha dit el contrari, des del meu punt de vista no li
ha anat tan bé quan vostès hi han estat, Sr. Fiol, i li diré per què.

Miri, vostè ha començat dient, i ho he vist també avui pels
diaris, que jo m’havia limitat a contar l’actuació que havia fet el
Govern, i bé, li he de dir que vostè no ha fet una cosa molt
diferent, vostè ha vengut aquí també a fer un recompte dels
temes, no?, el que em diu, el que deia avui a la premsa és que jo
era una espècie de comptable, no?, que havia vengut a passar
comptes de les distintes coses que feia el Govern; i jo, Sr. Fiol,
el que li vull dir és que ja hagués anat bé que la legislatura
passada hi hagués hagut algun “comptable” en el seu govern.

(Aldarull a la sala) 

Ja hagués anat bé, perquè crec que, efectivament, ...jo he
estat callat tot el temps, eh?, Sr. Flaquer, jo he estat callat tot el
temps, no he interromput per a res a ningú, li demanaria que
tengués un poc de respecte ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, deixi parlar la persona que té l’ús de la
paraula, per favor. Una mica de silenci.

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

Per tant, en aquest sentit vostè em parlava dels pressuposts
i de si nosaltres havíem pujat el pressupost al primer pressupost
que aprovàrem, i jo li he de dir que ho férem perquè crèiem que
havíem de cobrir tota una sèrie de serveis i perquè, a més,
havien de fer front a tota una sèrie de circumstàncies que
teníem. Vostè recordarà que alguns temes, vostè diu que també
se’n va trobar, nosaltres també, i que alguns temes s’havien
d’arreglar i els hem hagut d’anar arreglant durant aquests dos
anys, per ventura precisament per aquesta força vital de dir jo
faig això i ho faig, em passi o passi per allà on passi per fer-ho,
però llavors resulta que de vegades aquestes coses que es fan tan
aviat tenen tota una sèrie de problemes i -repetesc- per ventura
val més pensar les coses i fer-les amb seny i no amb certes
presses que en aquesta comunitat autònoma s’ha demostrat que
no han estat gaire bones, encara ara tenim problemes per saber
com podrem treure l’aigua de les carreteres d’Eivissa, Sr. Fiol.
I no hi ha manera, tenim moltes dificultats per poder treure un
tub que vostès deixàrem dins un espai d’uns hotels o dins uns
terrenys qualssevol. Hi ha problemes seriosos per complir des
del punt de vista mediambiental i poder-los treure, ho dic perquè
de vegades les coses convé fer-les mesurades i ho dic perquè
vostè ha sortit aquí, ens ha donat tota una sèrie de lliçons de
com s’han de fer les coses i jo li puc assegurar que ... va
d’inundacions, el que també es va inundar va ser el metro, i són

30 milions d’euros que ens ha costat solucionar el metro, Sr.
Fiol.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, Sr. Diputat. Sr. Pastor, per favor. Sr. Pastor, una
mica de silenci.

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

Parlam, per tant, que crec que no estan en condicions de
poder donar lliçons amb totes aquestes coses, no? Jo no me’n
record, vostè em sembla que ha dit que jo havia dit que era el
quadrienni negre, jo no record d’haver-ho dit, perquè crec que
no és ... no ho record i, per tant, no crec jo que fos qui parlàs
d’això. Però sí que crec que haurien d’anar alerta a donar segons
quins tipus de lliçons, vostè em diu que jo he estat poc del pacte,
i jo el que li vull dir, Sr. Fiol, és que nosaltres els convidàrem a
parlar de temes de pressuposts, els hem convidat a parlar del
tema de les mesures, vàrem estar parlant de les mesures, de les
mesures que vàrem poder estudiar algunes entraren a les
mesures fiscals, se’n varen aprofitar algunes. És ver que hi va
have una convidada a la Mesa de Turisme i també han participat
a la Mesa de Turisme. És ver que el Sr. Flaquer té informació
directa de tota la feina que es fa a la Platja de Palma, també és
ver, perquè efectivament és un tema que creim que és de pacte,
i per tant en aquest sentit no sé si s’ha perdut per nosaltres.

Vostè ara em parla del pacte per l’educació i jo li vull
recordar que la primera vegada que jo em vaig seure amb el
Partit Popular en el Consolat, precisament aquest va ser un tema
que se’m va dir que no es podia pactar, perquè va ser el primer
tema que jo vaig proposar; perquè efectivament, crec que aquest
és el gran tema i per tant en aquest sentit el que vull deixar clar
és que no s’ha perdut per jo, perquè jo el dia que parlàrem de
com arribar a acords quant a la Llei d’habitatge i quant a
l’eliminació de les 1.600 hectàrees que férem a través
d’ordenació del territori, un dels temes que vaig proposar va ser,
precisament, un pacte per l’educació, i se’m va dir que en
aquesta qüestió no podíem, era molt difícil que poguéssim
arribar a acords. Per això jo avui rep amb molta alegria que
vostè em digui que, efectivament, en aquest tema podem arribar
a un acord, jo estic totalment d’acord que efectivament aquest
és un tema molt important.

Un altra cosa, perquè vostè ha fet un repàs de molts distints
temes, i una altra cosa que m’ha preocupat és que vostè surt
aquí i almenys jo hi vull dir la meva, i diu que s’ha parlat molt
malament del sector de la construcció; jo no.

(Remor de veus)
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No, jo no, no, jo no. No, miri, nosaltres, i el que he defensat
jo des del primer moment, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats.

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

... era que s’havia de redimensionar el sector de la
construcció, i això no és una cosa que la digui jo, la diuen tots
els agents socials i econòmics. Perquè, efectivament, tenim,
hem tengut un creixement totalment desmesurat i per tant hem
tengut un problema, i efectivament, aquest problema afecta la
bona salut del nostre sector de la construcció en aquest moment.
I des del meu punt de vista, i per això crec que val la pena que
ho debatem i que en parlem, sense cap idea de retreure res a
ningú, però crec que hi ha hagut una certa mala planificació en
relació amb aquest tema, perquè hi ha polítiques que empenyen
la desmesura del sector de la construcció i hi ha polítiques que
no l’empenyen la desmesura del sector de la construcció. Li
posaré un exemple, nosaltres arribàrem aquesta legislatura i el
primer que férem va ser llevar 1.600 hectàrees de noves
urbanitzacions, això va ser el primer que férem. I 2005, 2006 i
2007 hi va haver rècords de llicències d’obres, de permisos, de
projectes en aquest sentit, en el ColAlegi d’Aparelladors, això
sortien els aparelladors i ho deien, rècords en el 2005, 2006 i
2007 al mateix temps que hi havia una empenta molt grossa de
l’obra pública.

I miri, no bastaven els d’aquí per fer-ho, és que els
creixements, els creixements demogràfics es corresponen amb
les planificacions dels pobles, si un va sense cap tipus de
planificació va sense cap tipus de planificació. Si nosaltres som
un lloc que estiram molta mà d’obra i empreses de fora, perquè
venguin a treballar aquí a un sector que el desmesurant, cream
un problema quan aquest sector passa per dificultats. Per això
jo deia l’altre dia, és un tema, és un problema que té aquesta
economia, però no ho dic jo, també ho diuen tots els distints
analistes, que és que, escolti, cream riquesa amb molt baixa
productivitat i això ens fa perdre renta per càpita, perquè de
cada vegada per crear riquesa necessitam més gent. I quan
vénen mal dades, cream més atur. Per tant, qualcú va planificar
tot això, perquè, Sr. Fiol, en el 2005, 2006 i 2007 no bastaven
les empreses d’aquí, moltes eren subcontractades i hi havia
empreses que venien aquí, feien la feina i se’n duien els doblers
a l’altra banda, i duien gent perquè si no no bastava, i ara molts,
molta gent del sector de la construcció té aquesta problemàtica.

I jo crec que hi ha d’haver un sector de la construcció, fort
i de qualitat, però crec que hi ha certes polítiques que a aquest
sector l’han maltractat, i ara es veuen els efectes. Jo he dit en
diverses ocasions en aquesta tribuna, darrera un empatx ve un
còlAlic, i ara el còlAlic ens ho menjam nosaltres i s’ho menja
molta gent que és a l’atur, però és perquè hi va haver un empatx.
Jo reconec que s’han ajuntat dos temes, hi ha hagut un problema
immobiliari i hi ha hagut un problema financer i per tant de
crèdit, però amb una situació particular i especial de les Illes
Balears d’un creixement passat amb molta mà d’obra poc
qualificada i per tant amb poca competitivitat.

I jo voldria parlar d’aquest tema, voldria parlar a veure si
som capaços de posar-nos d’acord amb aquest tema, perquè
preferesc no retreure res a ningú i per tant no dir de qui depenen
aquestes polítiques, posem un vel i no un parlem, no, no, posem
un vel i no en parlem, el que vull saber, el que vull saber és què
proposen cap al futur, a veure si vostès -voldria que ho
debatéssim, som a l’estat del debat de la comunitat, per tant,
vostè em diu que era un comptable, anem a debatre els temes.
Què pensa vostè, vostè vol tornar a guanyar creixement
econòmic a través de tornar desmesurar el sector de la
construcció igual que feren abans? No? Perquè si és no, ja tenim
molt guanyat, perquè ens podem posar d’acord amb una altra
manera de creixement. Si vostè diu sí, parlam d’una altra
qüestió, perquè no ens entendrem, perquè aquesta comunitat
autònoma, efectivament, si vol guanyar en rendibilitat, en
competitivitat i en productivitat ha de fer canvis. I clar, els
canvis són així.

El que tampoc no puc entendre de cap de les maneres és que
vostè surtir amb un gràfic i després d’una crisi mundial ens
digui que nosaltres tenim la culpa del gràfic, perquè és que això
no s’ho creu ningú, Sr. Fiol. Ara, sí que és bo que el debat es
faci amb profunditat i per tant no només parlar de mesures
palAliatives, sinó efectivament de cap on anam; jo, l’any passat,
vaig dir a la Sra. Estaràs, després de la segona rèplica, que havia
aconseguit ser aquí no sé quant temps i no fer ni una sola
proposta, estic content que vostè avui n’hagi començat a fer
algunes i que ens digui que en té devers 300 de preparades,
perquè jo li assegur que ens les mirarem molt minuciosament,
però seria bo que en relació amb el tema de creixement, perquè
jo estic ben convençut que aquesta és una qüestió que preocupa
molts ciutadans i ciutadanes i les organitzacions i els agents
socials i econòmics, seria bo que efectivament parlàssim de cap
on volem anar. Jo ho sé cap on crec que hem d’anar, el que jo
voldria saber és si vostès pensen exactament igual o si pensen
que recuperar una altra vegada creixements significa anar al
model aquest que crec que haurien de deixar. Repetesc, crec que
hi ha d’haver un sector de la construcció perquè el necessitam.
El necessitam en temes de rehabilitació, el necessitam en temes
d’obra nova, el necessitam per reconvertir zones turístiques i és
clar que el necessitam i sé bé què significa el sector de la
construcció. Nosaltres hem pactat la Llei d’habitatge amb el
sector de la construcció, hi parlam cada dia, amb el sector de la
construcció i amb els promotors. És que dóna la impressió que
només hi parlaven vostès amb aquests sectors. Li puc
assegurar... No, no, és la impressió que tenc quan el sent parlar.

Li puc assegurar que nosaltres hem pactat tota una sèrie
d’actuacions en aquest sector perquè treballam amb ell, perquè
sabem que té problemes, perquè vostè surt aquí i diu que les
mesures semblen no res. És clar, les mesures... bé, les mesures,
una per una, és molt mal fer en aquest moment, Sr. Fiol, jo mir
les polítiques que fan a altres comunitats autònomes i les veig
i no veig miracles en les seves polítiques per allà on governen.
No en veig i estic analitzant quines són les polítiques que posen
en marxa i no veig que facin miracles. Per això li vull dir que,
si vostè mira i diu “no, és que una a una les mesures o aquesta
mesura no ha servit o aquesta no s’ha pogut...”. N’hi ha que no
s’han pogut posar en marxa. Ho vaig dir i hem creat una
comissió de seguiment on participa tota la societat. No, no, tota
la societat perquè allò altre, amb l’oposició venim a discutir
aquí i a parlar-ne i n’estam parlant, però allà hi ha tots els agents
socials i econòmics. 
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Li puc assegurar que hem valorat cada una de les mesures i
si alguna no ha tret resultats, el que hem fet, Sr. Fiol, ha estat
canviar-la, però a vostè, que diu que ens importa tan poc el
sector de la construcció, només li vull posar un petit exemple.
Una de les mesures era donar absolut i total suport al tema del
Pla Renove i que el Pla Renove, 400 milions primera fase, 600
milions segona fase que significaran per a aquesta comunitat
autònoma en inversió de millores hoteleres i d’establiments
hotelers 213 milions d’euros. Poca broma. 213 milions d’euros
per millorar la nostra principal activitat. 

Una mesura que va dirigida a millorar la nostra oferta i que
a la vegada va dirigida a donar feina al sector de la construcció.
Ho deia ahir. Un 21,30 i busques per cent dels 1.000 milions
se’ls ha duit Balears, només ens ha guanyat Catalunya que se
n’ha duit 5 dècimes més. Només ens ha guanyat Catalunya que
se n’ha duit 5 dècimes més, és a dir, hi ha tota una feina darrere,
vostè que diu que sembla que els d’aquí no feim res. 

Escolti, creàrem una oficina a través d’ISBA per ajudar
l’empresariat a tramitar les actuacions, els ajudam en el tema
dels interessos i a més ara en aquests moments parlam amb els
ajuntaments perquè no hi hagi problemes a l’hora d’executar-ho.
Per tant, hi estam darrere, tenim voluntat, una de millorar el
model i l’altra de donar feina a molta gent que no en té.

Vostè em treu algunes mesures, però escolti, ho he dit fa un
poc des d’aquesta tribuna, hi ha hagut també un greu problema
de crèdits i si no arriba a ser pels ICO i pels crèdits que venien
de l’institucional, molta gent i moltes empreses ho haguessin
passat malament. Molta gent i moltes empreses. Nosaltres hem
posat mesures des de Comerç i Indústria per circulant per a
empreses, hem posat... No, no, però és que llavors vostè surt, Sr.
Fiol, amb tots els respectes, no s’agafi... ahir, tothom diu que
estava massa adormit i ara avui no fos cosa em passàs per l’altra
banda, és que avui no tenc gens de mal de queixal, però no, ho
dic en el sentit que vostè surt aquí i em diu “és que hem de
donar suport a les pimes, etc.”. 

D’acord, molt bé, nosaltres ja n’hi donam perquè hem fet
préstecs de circulant, perquè tenim els ICO, perquè a ISBA hi
donam més suport mitjançant un equip per fer informes sobre
viabilitat que l’entitat financera ens ho demanaren, de donar
més empenta a ISBA perquè això les ajudava, les facilitava la
feina, això de donar crèdits, que era un dels grans problemes, la
Conselleria de Comerç i Indústria està en tota una sèrie de
línies.

Jo, si vostè em diu “i a més, creim que, a més de tot això que
vostès fan, ho haurien de millorar mitjançant aquestes tres
iniciatives”, passem a estudiar-les. Estic totalment disposat a
veure-les i a estudiar-les, però és clar, allò que no em sembla
just, fins i tot venint de l’oposició, és que es doni la impressió
que aquí no es fa res perquè miri, treballam amb molta gent i els
passam comptes. És a dir, hem fet un esforç de mantenir les
inversions públiques. No totes les comunitats autònomes ho han
fet i creim que el tema de mantenir les inversions és molt
important i ja ho sé que l’any que ve, ve un any molt difícil,
però sobretot a aquests moments que arribaven el temps de crisi
crèiem que era importantíssim, precisament per a tots aquests
sectors que estan malament. Parlam d’un gran esforç inversor.

Pla d’agilitació de les tramitacions administratives. Tal
vegada no hem fet totes les que vostè voldria. Miri, un dels
nuclis d’ús... i problemàtic era a la Comissió de Medi Ambient
i ho hem reforçat i segurament encara no basta, però ho hem
reforçat. Hi hem posat més gent, hem pres mesures, s’han
canviat temes de la comissió per tal que pogués fer més via i
poguessin treballar més. Hem creat un equip de feina amb la
Federació de municipis precisament per a tot el tema de
llicències i s’hi fa feina des de Presidència. 

Efectivament, hem fet el decret Nadal i el decret Grimalt,
precisament en aquest sentit també. Per què? Perquè hi hagués
tota una sèrie de línies que ajudassin a millorar la gestió a l’hora
d’oferir un millor servei a la gent. A més, li puc assegurar que
també estam en tot el que és el Pla de qualitat de
l’Administració.

Em diu que puguin cobrar. També m’he assegut amb les
entitats bancàries per veure de quina manera, quan tenim
problemes greus de manca d’ingressos, podem fer que aquests
problemes no vagin damunt l’esquena de la gent i de les
empreses i per tant, cercar fórmules. Per això, ens hem presentat
dues o tres vegades després d’haver arribat a acords amb les
entitats bancàries explicant que havien fet operacions de
liquiditat, és a dir, de confirming, etc., precisament per poder
atendre ajuntaments i poder atendre particulars, persones, etc.
És a dir, no és veritat això que diu vostè que aquest govern no
ha treballat directament amb totes aquestes problemàtiques. És
veritat, posar les mesures tributàries, a vostè li agradarà més o
menys, s’han posat un caramull en marxa de mesures en matèria
d’habitatge, mesures de reactivació, parlant en temes de
formació, els convenis que s’han fet amb els ajuntaments que
han tengut uns molt bons resultats, als ajuntaments tothom ha
expressat que estava contentíssim i tothom les vol tornar fer. 

Hem fet tota una sèrie d’iniciatives en matèria de garanties
bàsiques i per tant, crec que això vol dir estar en el terreny. Crec
que en temes d’innovació també es fa una feina molt important.
Precisament, una part de la remodelació va cap a aquí, és a dir,
a donar un impuls encara més gran a tot el tema d’innovació
perquè crec que innovació, recerca i noves tecnologies és un
element importantíssim a l’hora de modernitzar encara més tot
el nostre teixit productiu. 

Crec que és un element bàsic i, efectivament, hi ha coses que
no es poden solucionar en dos dies, ni vostè ni ningú. És així.
Per tant, el que no pot ser és que ens cansem perquè resulta que
no es poden solucionar en dos dies i no comencem mai a
solucionar-les i anem sempre al camí fàcil que era el vell model,
molta gent perquè hi hagi rendibilitat i a la vegada molta
especulació i poca competitivitat. Per tant, crec que hem de
parlar clar a la gent. Els hem d’explicar d’on vénen els
problemes, ho ha de saber la gent que després d’un empatx ve
un còlic i que el còlic ara l’hem d’aguantar no només aquest
govern perquè tengui problemes, sinó que l’aguanta la gent, al
còlic, i això, des del meu punt de vista, és en base a una mala
planificació econòmica. Per tant, en aquest sentit crec que
aquest és un tema molt a tenir en compte.
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Llavors, m’ha parlat de tota una sèrie de qüestions. Em parla
del tren i em parla d’Alcúdia i aquí diu que Alcúdia, a l’anterior
pacte anàvem per un lloc i ara anam per un altre, però l’altre dia
ja els vaig explicar que mentre passava això hi va haver una
sèrie de proteccions la legislatura passada de LIC, proteccions
que vénen d’Europa, que fan impossible passar per on es
passava, a no ser que passin per dins la muntanya o passin per
baix la carretera que hi ha i això val 50 milions més d’euros. 

Aquesta comunitat no pot passar per qualsevol lloc, les
coses no només és gastar-les, després les hem de mantenir i les
hem d’amortitzar. Convé que quan cream serveis no pensem
només a inaugurar. Després hem de pensar que això té unes
despeses i que això s’ha de gestionar. Per tant, no perquè ara
algú digui “no, hem de passar per aquí” hagi de costar 50 o 60
milions més d’euros, per un lloc que a més té uns problemes en
aquests moment que està devora zones protegides.

Per tant, efectivament no hi ha hagut acord i com no hi ha
hagut acord i no està madur, efectivament l’he aturat i el que
farem serà modernitzar maquinària. Li ho diré, per ventura era
la primera decisió que havíem d’haver pres. No, no, li ho dic
ben clarament. Per ventura era la primera decisió que havíem
d’haver pres perquè en aquests moments Serveis Ferroviaris
funciona amb uns trens que tenen un espai de vida ja bastant
breu i petit perquè ja no se’n fan de nous, d’aquests trens. Per
tant, és necessari modernitzar tota aquesta flota i és necessari
deixar els trens de gasoil i passar a tren electrificats i tenir un
sistema modern. Per tant, serà efectivament el que farem.

Quan a allò de Manacor, el batlle sap que li he ofert tot tipus
de possibilitats de parlar i  crec que ho he fet. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ara bé, també vull dir que al final es tracta de fer uns
mitjans que siguin útils per a la gent i crec que tant a un lloc
com a l’altre, efectivament s’ha fet una feina per part de la
conselleria cercant el millor lloc. Per tant, ja ho hem exposat
també a Manacor, quin creim que és el millor lloc, però és clar
alguna vegada quan un sent aquestes coses i sobretot aquestes
crítiques, a un li agradaria saber: i vostès, Sr. Fiol, per on el
volen? Per on el volen fer passar? Enlaire? No, no, ho dic
perquè aniria bé saber si realment a la zona d’Alcúdia està
protegit i si realment a Manacor sembla que el més ràpid és fer-
ho passar per dins Manacor, que no es tracta d’un tren, sinó
d’un tren tram i per tant, d’un tramvia i allò altre està analitzat
i sembla que costa, que té tota una sèrie de problemes,
m’agradaria saber també quina és la seva idea en aquest tema.
No només allò de dir “no, hi estic en contra per estar-hi en
contra”. Estaria bé que poguéssim tenir una idea del que pensen
vostès.

Em parla també d’Spanair i que està molt preocupat perquè
Spanair se’n va i perquè jo me’n vaig a no sé on a dir... i no sé
quantes històries. Miri, Sr. Fiol, crec que ja ho he explicat en
altres ocasions aquí. Ens vàrem asseure amb tothom, amb la
Cambra de Comerç, amb els empresaris perquè també li deman
una cosa, què és que volia que la fes pública, a Spanair? Perquè
crec que no, perquè és que resulta que tot d’una que parlam amb
Spanair ens crida Air Europa o ens crida Air Berlin i ens diu
“nosaltres també”.

És a dir, hem d’anar molt alerta, a veure si resultarà que són
vostès els que volen convertir en públic no sé quantes empreses
privades i els altres tal vegada hi tenim un cert respecte, però
no, no... Ho dic perquè el debat és important. El que vàrem fer
va ser precisament estar en contacte amb Catalunya, lluitar en
tot el tema dels treballadors, hem fet tot el que hem pogut en el
tema dels treballadors i a la vegada parlar amb l’empresariat
d’aquí i parlar amb la Cambra de Comerç i al final hi va haver
una conclusió, que és que la gent va trobar que a nivell
empresarial no s’havia de fer una aposta en aquests temes. Això
es va parlar i s’ha parlat amb l’empresariat d’aquí, hi va haver
una decisió i hi ha hagut una postura.

Per tant, hi tenc una certa confiança amb els empresaris
d’aquí, una certa i important confiança, si ells en aquell moment
trobaren que no havien de jugar a això, devia ser per algun tipus
de tema. Ho dic perquè alerta amb allò de fer semblar que els
que som aquí deçà no ens preocupam de les coses, no només no
ens preocupam de les coses, no és que ens preocupem, sinó que
a més parlam amb aquells amb els quals crec que hem de parlar
per veure què troben i a veure si estan disposats a fer inversions
en aquest terreny.

Per altra banda li vull dir que efectivament entrar en el joc
amb segons quina empresa posa en vermell, amb llum vermella,
altres empreses que també aquí tenen moltíssima importància
perquè vull recordar que Air Europa va venir de Madrid cap
aquí i es va traslladar cap aquí i fa feina aquí. Vull recordar que
Air Berlin és molt important també en aquesta comunitat
autònoma, no només per allò que vostè deia, sinó perquè mou
molts de milions de ciutadans alemanys que, efectivament, per
la relació amb Alemanya, per a nosaltres és importantíssim per
tot el que tots sabem. Per tant, no són senzilles a vegades les
coses. Crec que, li ho puc dir, la comunitat autònoma a nivell
pressupostari no s’ho pot permetre. 

Després em parla de Son Espases i em diu això que tot
estava bé i que el Tribunal Superior de Justícia ha dit el que ha
dit, no? Li puc assegurar que estic ben content que el Tribunal
Superior de Justícia hagi dit el que ha dit. Supòs que ho entén.
Ara bé, tampoc no li vull deixar de dir que jo, a Son Espases, no
l’hagués fet. Vull dir, que sàpiga que independentment que jo,
efectivament, a un moment donat vaig prendre la decisió que
creia que era millor per a la ciutadania d’aquest país i que no
hagués d’estar sis anys més sense poder tenir una instalAlació tan
important per als ciutadans i ciutadanes, i l’altra cosa és que,
efectivament, crec que allà no s’hi havia de fer. I com que no
s’hi havia de fer, hi havia un compromís, hi va haver un
compromís a l’hora de prendre la decisió que allà es farien una
sèrie de modificacions: es posaria soterrani l’edifici industrial,
es farien totes les prospeccions arqueològiques, es farien tota
una sèrie de qüestions; tota una sèrie de qüestions a les quals
s’hi han sumat tota una sèrie de temes que, des del meu punt de
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vista, són importants per a l’hospital, alguns obligatoris, perquè,
efectivament, que el nou hospital estigui adaptat al Codi Tècnic
d’Edificació pareix que és una cosa normal i lògica, i això tot
sol són un grapat de doblers perquè implica tota una sèrie de
mesures que no eren al projecte.

Que posem al nou hospital tota una sèrie de serveis que no
eren ben valorats a la planificació d’aquest hospital, crec que
també és bo: augmentar els serveis d’urgències, revisió i
ampliació del bloc quirúrgic, nova àrea de cures intensives i
cardiològiques, espais de recerca, psiquiatria infantil, etcètera.

Adaptar els projectes a les noves necessitats assistencials
acordades durant el 2008, fecundació in vitro, unitat de presos,
unitat d’urgència de pacients aïllats, canvi a la UCI pediàtrica,
és a dir que tot l’hospital sigui accessible pareix que en el 2009
és important. I sempre hi pot haver qualque error o alguns
projectes, però no era accessible per a tot, i que, a més, s’hagi
fet tota la feina de reubicació dins la mateixa parcelAla perquè,
des del nostre punt de vista, no fos tan impactant, també és ver
que s’ha fet, no? Però bé, hi haurà un percentatge que en la seva
gran majoria o són temes obligatoris o són millores que tendrà
l’hospital de referència, perquè el que segurament menys puja
és precisament el canvi que es va fer per protegir un poc tota la
situació que nosaltres vàrem dir en aquells moments. Per tant,
amb aquesta idea s’ha fet i la meva idea és que el més
ràpidament possible ho puguem donar a la gent.

Vostè em parla de la llei de dependència, em parla
d’educació, m’ha parlat d’un caramull de matèries i
efectivament en algunes segurament anam millor i en algunes
segurament tenim més problemes. La Llei de dependència no és
fàcil, ho vaig dir ahir al discurs, té tota una sèrie de dificultats,
no a l’hora d’afrontar-ho, però també vaig dir que fem molta
feina, és a dir, quan nosaltres arribàrem, ja ho he dit en distintes
ocasions, no hi havia una sola valoració feta i ara se n’han fetes
un caramull i fem un esforç per crear centres de dia i per crear
residències i per poder complir amb la gent. Reconec que
esperàvem en aquests temes més esforç per part de l’Estat; crec
que a les comunitats autònomes se’ns ha carregat massa en
aquest tema i és una de les qüestions que hem fet saber allà on
ho havíem de fer saber, i mentrestant fem tots els esforços
possibles per intentar complir al màxim en un moment de certes
dificultats.

De totes formes ningú no hauria de minimitzar les
dificultats, perquè, efectivament, ens canvien molts temes; vostè
em parla d’habitatge i efectivament estam emmarcats dins una
determinada situació del sector de la construcció; nosaltres ens
hem intentat adaptar a les circumstàncies, per això no només
parlam de construir sinó que també hem comparat habitatges
fets ja i per tant que només s’hauran d’entregar, i hem anat
canviant tot el tema de compravenda per passar-lo a lloguer o a
lloguer amb opció de compra, perquè les circumstàncies
sobrevingudes ens fan actuar en tots aquests temes. Però així i
tot, jo ahir deia que efectivament se n’han entregats 244 que els
varen iniciar vostès, nosaltres ara n’entregarem 392 que són els
que s’han adquirit; en tenim 500 i busques en execució i pensam
licitar-ne aviat uns 700 i busques. I llavors hi ha tot el que
deriva de la llei que en aquests moments es fa el planejament,
i per tant es tracta amb l’ajuntament perquè quedi tot un espai
que efectivament s’asseguri que en aquesta comunitat autònoma
hi pugui haver una política d’habitatge, perquè sense solars no

hi ha política d’habitatge. I el problema que ens trobàrem
nosaltres és que quan arribàrem no trobàrem solars, perquè no
n’hi havia, i per tant no es podia fer política d’habitatge.

Però així i tot, vostè entendrà que fem un esforç molt
important per crear polítiques que no existien, per tant no hi
devia haver molta sensibilitat amb els problemes d’habitatge de
la gent. És igual que àrees de rehabilitació integrada, que també
havien desaparegut, i tot l’esforç que es fa en aquests moments
en matèria de rehabilitació de barris i en matèria de rehabilitació
en general. Jo vull recordar que ni trobàrem solars, ni hi havia
cap tipus d’actuació en matèria d’ARI, a l’inrevés, s’aturaren,
totes aquestes famílies que ara es beneficien, famílies modestes
que es beneficien en el polígon de Llevant per les actuacions
que es fan a través de l’àrea de rehabilitació integrada i de
l’actuació que fa la conselleria, no es podien beneficiar abans
totes aquestes famílies modestes perquè vostès aturaren l’ARI
del polígon de Llevant. I això és així, això són polítiques, això
és triar a què donam prioritat uns i a què donen prioritat els
altres.

I potser que en algunes qüestions tal vegada no facem tota
la via que hauríem de fer, jo no me’n amagaré. A mi em
preocupa més la direcció de cap on anam, em preocupa, com se
suposa, acomplir els objectius que ens proposam, però em
preocupa més que errem de direcció, per això el debat que li
deia al començament crec que és un debat molt interessant per
a la ciutadania i per al futur d’aquest país. I això vol dir
efectivament apostar per tota una sèrie de temes de forma molt
important, tot allò que està basat en el coneixement i per tant
ajudant a la vegada al sector turístic que realment tengui la força
que li pertoca.

I no em vull estendre massa més, Sr. Fiol, però vostè em diu:
no hi ha lideratge. I jo li dic una cosa, Sr. Fiol, l’any passat
debatia amb la Sra. Estaràs, avui debat amb vostè i l’any que ve
em toca el Sr. Pastor, i el Sr. Pastor diu: no ho sabem.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

De totes formes, abans d’anar-me’n, una cosa sí que li he
d’agrair, que encara que vostè ha fet la feina que ha de fer,
almenys crec que amb to ho hem rebaixat un poc i crec que això
és bo, sense perjudici que tothom, que ho he dit aquí també, que
jo sempre vaig tenir totes les possibilitats, totes, de poder parlar
amb la Sra. Estaràs, però crec que vostè tranquilAlitza un poc
més el debat, i això és bo.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President és ver que a mi és el
debat que em correspon fer enguany i vostè ha donat per suposat
que també el farà vostè el debat de l’any que ve i  no ho sabem,
...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

El veig molt segur de la seva majoria. Però em deixi que li
digui una cosa, primer de tot que m’alegra que estigui millor
avui que ahir, li desig la millor salut, com a tots, com és natural.
Vostè s’ha molestat d’una cosa, i em sap greu que s’hagi
molestat, jo he dit, vaig dir ahir i per a mi ho he tornat dir avui,
i veig que això li sap greu, que vostè va ser com un comptable
que passa comptes d’una empresa que va malament; escolti, els
comptables són una gent molt honorable i, com vostè mateix,
per cert, molt honorable, ...

(Algunes rialles i remor de veus a la sala)

... i són gent que mereix tots els respectes del món i ningú no
es pot sentir ofès perquè li diguin comptable. Jo el que li vaig
voler dir, afinaré un poc més, el que vaig voler dir i dic ara, és
que el paper que li correspon a vostè, al meu parer, naturalment,
a un debat com aquest, no és venir aquí a explicar-nos com s’ha
desenvolupat el pressupost, que és el que va fer ahir
essencialment. Avui li he vist un altre to, amb uns altres temes
que s’han anat movent el matí i durant l’horabaixa, però
sincerament mantenc aquesta opinió d’ahir amb tots els
respectes per a vostè i també per als comptables.

Ha citat una sèrie de coses de les quals he parlat, quan he
parlat del món de la construcció, per ventura està molt bé la
intervenció correctora que ha fet vostè, però no correctora del
que jo he dit, correctora del que s’ha dit aquí avui horabaixa,
perquè aquí s’ha presentat com a un dels grans mals de la
civilització moderna, i molt especialment dels quatre anys
passats, dels quatre anys de l’anterior govern, la construcció
com a un element distorsionador de tot el bo. I això ha estat així,
i si no s’ha dit explícitament s’ha donat a entendre i s’ha donat
a entendre molt clarament o almenys el que jo he entès, i estic
segur que molta gent ha entès això; per tant està molt bé que
surti el president a dir que ell escolta molt el sector de la
construcció i comprèn que darrera el sector de la construcció hi
ha moltes indústries que hi viuen i que hi treballen i que és molt
important ajudar-les i a un moment tan difícil com aquest molt
especialment. Per tant, li lloo el gust d’aquest canvi d’opinió.

Vostè es presenta aquí, i d’això li he de fer un petit retret,
almenys en la part que jo puc explicar, i sí que qualque
company m’ha explicat ara mateix mentre l’escoltàvem; vostè
es presenta aquí com a un pactista i com a una persona que
arriba a acords i pretén arribar a acords amb l’oposició, això no
és ver, això no és així, a mi m’ha contat el Sr. Flaquer ara
mateix que a la primera reunió que hi va haver, hi era vostè i el
conseller de Presidència i hi havia la Sra. Estaràs i el Sr. Flaquer
i del pacte per l’educació ni se’n va parlar, i jo vull creure el que
em diu el Sr. Flaquer, per tant ni se’n va parlar. Per tant, no és
ver que ..., però, perdoni, és igual, encara que no ...

(S’escolta una veu de fons inaudible)

... escolti, ara, bé idò, ara suposarem, un moment,
suposarem, com que la cosa aquí està en dubte, ningú no sap si
no se’n va parlar o si se’n va parlar, bé, dia 17 de març en
aquest Parlament se’n parlar, perquè hi havia una PNL del Grup
Popular que demanava que es donàs suport a fer el pacte per
l’educació, i vostè va votar en contra.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Vostè va votar en contra, com tots els diputats de la majoria.

Per tant, a la part que a mi em correspon de reunions a les
quals he estat, he de dir amb sinceritat, perquè si no mentiria i
no vull mentir, i menys en aquesta cambra, que, doncs per
exemple el Sr. Manera, vaig ser convidat a assistir a una reunió
del seu departament abans de la presentació dels pressuposts, el
Sr. Manera convindrà amb mi que em va presentar els
pressuposts com a una cosa feta, això és la impressió i record
que jo tenc d’aquella reunió, pràcticament inalterable i com a
una cosa molt decidida, i a veure si nosaltres ho beneíem; home,
jo no és la idea que tenc d’una negociació. Si vostès tenen
aquesta d’una negociació és una idea un poquet perversa, és a
dir, la negociació és que els altres facin el que tu dius; no, no,
no, la negociació és que tothom digui la seva i vegem si podem
aproximar postures i fer qualque tipus d’acord, això és una
negociació.

Negociació no n’hi ha haguda cap, no s’ha fet mai una
negociació i esperam decidits a participar, almenys de les que
el president explica, cap de les que ha relacionat, i esperam que
ens convidi perquè hi participarem amb molt de gust en el que
puguem millorar de tot el funcionament d’aquesta comunitat.

Agilitació d’expedients. Jo no sé, estic segur que el Decret
Nadal en qualque cosa ha ajudat evidentment a l’agilitació de
determinats expedients, i també el Decret Grimalt i també que
vostès hagin dedicat més recursos a la Comissió de Medi
Ambient, jo tot això no ho discutesc i segur que han fet qualque
cosa bé, jo no venc aquí a discutir que vostès facin coses bé, don
per suposat que l’esforç del dia a dia de tot el Govern doncs
moltes coses segur que es fan bé i amb el màxim interès, però
moltes altres no s’hi fan. I jo li he posat qualque exemple, i he
citat el polígon d’Inca per un exemple, però per què he citat
aquest exemple?, perquè qüestions que podrien generar activitat
productiva, que vostè demana que hi ha d’haver economia
productiva, gent que muntaria una empresa per ventura o que
compraria un solar i posaria allà una indústria i avançaria, no ho
poden fer perquè estan dins un entrebanc de legalitzacions i de
paperassa que no n’arribam a sortir, i li he posat un exemple,
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però segur que si gratàssim en trobaríem cinquanta de qüestions
que fent tots un esforç, fent tots no, fent tots els que són a
l’administració que són els que tenen la competència per fer-ho,
aconseguir alleugerar tots aquests problemes, i això sí que
genera activitat i genera economia.

Llavors vostè ha fet una referència un poc genèrica a tot el
tema del territori i de la construcció i de l’abús del territori. Bé,
jo li he de dir, perquè vostè ho sàpiga, ho sap de totes maneres,
però perquè hi hagi constància explícita, que el Partit Popular
els darrers 14 anys, parlaré només de Mallorca en aquest cas, no
ha presidit la Comissió d’Urbanisme del Consell Insular de
Mallorca, els darrers 14 anys, són molts 14 anys, es prenen
moltes decisions urbanístiques a un consell insular en 14 anys.
Bé, idò, cap, quatre legislatures, cap la presa un president de la
Comissió d’Urbanisme del Partit Popular. Per tant, convé que
facem respecte d’això també una reflexió.

D’Spanair i de tot el desastre del sector aeri respecte de les
Balears, jo només tenc la preocupació que tenc, jo som un
defensor també, com vostè pel que veig, de la lliure empresa i
que tothom pugui comprar i vendre i anar allà on vulgui i la
deslocalització, fins i tot interior, com ha passat en aquest cas,
és un fenomen inevitable. Jo del que estic en contra, ho he dit
diverses vegades, però no se m’entén, és que siguin els poders
públics qui patrocinin aquestes deslocalitzacions; a mi que
venguin uns empresaris de Catalunya i se’n duguin Spanair a
Catalunya, doncs no puc dir res, està bé, tenen dret a fer-ho,
com si se l’enduen a l’altra punta del món, ho poden fer, el
mercat és així i nosaltres hem de crear l’escenari perquè ells no
se’n vulguin anar probablement; el que me molesta i molesta
una gran part de l’opinió pública i me molesta a mi és que sigui
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya que muntin un consorci per finançar
fins a un 35% l’operació i donin tot tipus de suport a tots els
nivells perquè això es faci.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Jo no sé si vostè ho pot evitar, jo no li exigiria a vostè que
ho evitàs, perquè per ventura vostè no ho pot evitar, però el que
no sé és, és a dir, vostè la resposta que dóna és sorprenent, vostè
la resposta que dóna és que, com que això és una qüestió
d’empresa jo no hi puc entrar, o això és el que jo he entès,
perdoni, jo he entès que vostè deia que en aquest tema no hi pot
entrar perquè hem de respectar el lliure mercat, per tant si uns
senyors se’n volen anar d’aquí se n’han de poder anar, hi estic
totalment d’acord, però no em respon respecte del problema que
siguin els poders públics els que financiïn, promoguin,
empenguin i aconsegueixin aquesta operació, això és el que jo
li he dit. I vostè diu: és que nosaltres no hi podem entrar; potser
que no hi puguem entrar, però els altres hi han pogut entrar.

Per això he citat abans el president de la CAEB, que jo crec
que, molt encertadament, deia: per ventura no podrem entrar
dins aquestes coses, però hem de ser capaços de crear incentius
indirectament, de crear espais on això s’eviti. Això és el que li
deman, que s’intenti que s’evitin aquest tipus de situacions.
Com els d’Iberia que han passat aquests darrers dies, doncs
naturalment, Iberia s'endú l’hangar a una altra banda i se l'endú
perquè qualcú ha creat un escenari millor perquè se l’endugui,
aquesta és la realitat en la qual ens movem i vivim i hem de ser
competitius i hem de ser capaços de competir per aquestes
coses.

Bé, de l’aspecte de la inundació de les carreteres d’Eivissa,
no sé jo a qui corresponia fer els drenatges, si les obres no
estaven acabades, perquè per ventura resulta que els drenatges
eren als projectes i no es feren. Per tant, això és una cosa que
anirem esbrinant i anirem aclarint.

De Son Espases, em deixi que li digui només dues coses: de
Son Espases, estic ben segur que a vostè el fa feliç aquesta
sentència, no en tenc el més mínim dubte que el fa feliç i que li
resol un bon problema, per tant no crec que tengui cap
entrebanc, però el sorprenent, ho subratll, perquè ho he dit abans
i ho paga dir-ho, és que el camí que dóna per bo i per vàlid és el
de la modificació del PGOU, que és el que es va seguir i no el
de l’interès general. Aquesta és una qüestió que no hauríem de
perdre de vista.

Respecte de la Llei de dependència, ja ho sabem que és
difícil aplicar la Llei de dependència, que hi ha pocs recursos,
que els recursos no arriben i fer les valoracions és complicat,
però jo m’he limitat a, un poquet l’esforç que he fet avui, que
esper que no els hagi molestat, posar un mirall davant vostès; el
problema aquí és que deim farem això, farem allò, resoldrem i
llavors la realitat és la que és. I per tant jo els convit a ser més
realistes, a ser capaços de definir millor els projectes, i no dir,
com va dir vostè, que enguany el que es faria seria resoldre tots
els diagnòstics i tenir ja tot el tema aclarit de la dependència.

Jo acab, Sra. Presidenta, perquè abans he abusat de tal
manera que he estat a punt de ser expulsat d’aquesta tribuna per
la Vicepresidenta, per tant acab.

(Algunes rialles i remor de veus)

No, és una broma, afectuosa a més, perquè sé que m’ha
suportat molt més del que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Serem generosos, no es preocupi.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No, acab, Sra. Presidenta. Jo els he proposat unes línies en
les quals avançar, unes idees, eixos, a més de les 300 o més de
300 proposicions que avui vespre mateix entrarem en el
Parlament perquè demà siguin discutides, que són la prova
vertadera de l’esforç que fa el Grup Parlamentari Popular per
donar respostes, per donar solucions, per contribuir que aquest
govern recuperi el bon camí, que és vertaderament
imprescindible per anar endavant, una sèrie de línies que són:
suportam la productivitat, els subsidis poden ser necessaris a un
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moment determinat, però l’eix del progrés no està en el subsidi
ni en una economia subsidiada, està en una economia
productiva.

Austeritat i retall de despeses, no n’ha parlat ni una paraula
d’això, Sr. President, i jo li deman que en parli d’aquesta
qüestió, perquè aquesta és una qüestió que tothom entén, l’entén
tothom aquesta qüestió. Ningú no creu, ningú no creu que sigui
necessària una llei del sector públic per reduir el volum del
Govern, això no ho creu ningú, ningú, és que és increïble
realment. Per tant, jo el convit que expliqui per què no ha
aprofitat aquesta remodelació que va fer aquesta setmana
passada per fer, d’una forma més àmplia, una revisió del
conjunt del Govern; jo no sé si s’ha de llevar una conselleria o
se n’han de llevar dues, o si s’han de llevar direccions generals,
però vostè és qui ha reconegut que el sector públic està molt
sobredimensionat, culpa del pèrfid i malvat govern anterior
segurament, però no ha fet res durant dos anys per reduir-lo,
sinó tot el contrari, el fa créixer, com he explicat fa un moment,
amb la constitució de noves empreses ben recentment.

Per tant, jo, Sr. President, li deman que doni resposta a
aquestes coses i acab dient-li que, com sempre, aquest grup, el
grup que en aquests moments som el seu portaveu, està sempre
a disposició per a les coses que siguin bones per al país, per als
projectes que ens sembli que paga impulsar i ens tendrà sempre
disponibles, encara que, com he dit abans, dubtam de la
credibilitat que pugui tenir vostè quan ens convoca a reunions,
perquè, efectivament, fins a aquest dos anys, almenys a les que
jo he assistit, no han servit per a res, però no desesperam.
Seguim a disposició per poder colAlaborar en el que sigui millor
per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i diputades. No, jo,
Sr. Fiol, jo no tenc absolutament res en contra dels comptables,
li puc assegurar, no, no; si jo li he contestat així és perquè jo
crec que, efectivament, en el discurs, a més de fer un repàs de
tota una sèrie d’actuacions que jo creia que era important fer,
també es parlava d’altres coses que crec que no eren només de
comptabilitat d’accions dutes a terme.

De totes formes, vostè em torna parlar de la construcció, i jo
crec que és un tema que és interessant, sobretot per veure un poc
quines són, perquè clar a les Illes Balears ens ha passat una
mica, però a la resta d’Espanya ho està passant molt malament
i li passa factura a moltes comunitats autònomes, i fins que no
hi ha un canvi de polítiques en aquests temes, la planificació i
segons quines decisions donen lloc a uns determinats resultats.
Vostè se’n recorda de la famosa llei del Sr. Aznar, que tot era
construïble menys allò que fos exactament rústic, és a dir que
tot era construïble, aquella idea de donar un gran impuls a tot
aquest sector, que va tenir precisament una empenta molt grossa

a tota Espanya i ara hi ha moltes comunitats autònomes
d’Espanya que pateixen aquesta situació, cosa que ja es va anar
modificant durant l’anterior legislatura.

Per això deia de la importància del model, jo crec que aquest
és un dels temes interessants, perquè al final vostè no m’ha
contestat; vostè m’ha dit: és que hi ha hagut que ha parlat
malament del sector de la construcció; escolti, si jo som fill de
picapedrer, jo som fill de picapedrer, jo els estius em pagava els
estudis fent de manobre, per tant no em conti si jo puc estar en
contra del sector de la construcció, el conec de prop el sector de
la construcció, no hi estic en contra del sector de la construcció,
del que estic en contra és d’una desmesura d’aquest sector que
al final ens creï problemes a una gran generalitat de gent. I ho
tenim així, l’únic que jo li he demanat és: ja no vull passar, ja no
es tracta de passar factures de qui ha empès aquestes polítiques
o qui no les ha empès, es tracta de saber d’aquí al futur vostès
què pensen en relació amb aquests temes, a veure si hi pot haver
un gran acord. Perquè és un gran tema aquest a nivell econòmic,
això dóna seguretat a molts empresaris, a molts emprenedors i
a molts treballadors i treballadores, aquest és un tema molt
interessant, perquè dóna seguretat de saber que efectivament hi
haurà continuïtat en les polítiques que van dirigides a crear
economia productiva i competitiva i que, efectivament, parlam
de temes alternatius per no anar espenyant territori que, a la
vegada, ens és un contrari total i absolut a un turisme de
qualitat, és un tema que no és banal, és una qüestió que està bé
que vostès la deixin clara, o veure si realment volen tornar al
que feien quan eren al govern.

A mi em preocupa també això del polígon d’Inca i em diuen
que, efectivament, hi ha tota una sèrie d’entrebancs, em pareix
que en aquests moments és a Medi Ambient, si no vaig
malament, em diuen que no, per tant deu ser entre Medi
Ambient i Consell. Sé que hi havia tota una sèrie d’entrebancs
i que hi havia tota una sèrie de problemes de compliment de la
legalitat i tal vegada s’han d’adequar algunes coses que no estan
bé. Jo sé que el batle d’Inca me n’ha parlat en qualque ocasió,
i bé, igual que la resta de temes, intentam seguir-los perquè se
solucionin el més ràpidament.

Però el que li vull dir és que ens hem segut amb la Federació
de Municipis per cercar fórmules i maneres per poder vèncer
totes aquestes situacions, vull dir que ja estam seguts amb ells
per tal d’agilitar tots i cadascun dels temes.

Llavors vostè em torna parlar d’Spanair i al final em diu: i
si els altres ho fan perquè no ho fem nosaltres? He entès això;
però clar, és que jo crec que hem de ser coherents, és que crec
que nosaltres no ho hem de fer, perquè si nosaltres ho fem, com
ho explicam a la resta que són aquí, que inverteixen aquí i que
tenen interessos aquí, que nosaltres a uns perquè no se’n vagin
els fem coses rares i a la resta no. Escolti, jo és que crec que no.
Crec que coincidim tots dos que aquest és un tema empresarial,
per tant el govern es va moure i es va seure amb la Cambra de
Comerç i intentàrem veure si hi podria haver qualque tipus de
sortida i no n’hi va haver, i no n’hi va haver, per tant ens
moguérem i férem actuacions en aquest sentit i això és el que
férem en aquesta qüestió. Perquè, clar, a mi no em val que vostè
em digui és que com pot ser, el que em pareix una cosa
totalment imperdonable és que vengui algú d’allò públic de
fora, es mescli amb el privat i venguin a prendre’ns una
determinada cosa, i llavors em digui: això és una cosa que no
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s’hauria de fer mai, i em diu: i per defensar-nos per què no ho
fem nosaltres? Miri, escolti, jo crec que aquesta no és la solució,
jo crec que el Govern de les Illes Balears va fer el que havia de
fer, que era seure-se amb els empresaris i per tant intentar que
fos el sector empresarial el que prengués una decisió.

Miri, vostè em diu: no ha parlat d’austeritat. Escolti, jo vaig
venir aquí i vaig dir que llevaríem 15 milions d’euros de coses
que no eren importants i que els destinaríem a polítiques socials
i ho hem fet. I escolti, i miri, la televisió la vàrem rebre amb 100
milions i ara ja l’hem baixada un 40 i busques per cent, miri si
n’hi ha de directors generals sumats amb aquest 40%, de 100
milions un 40% menys que costava, miri si n’hi ha de directors
generals. És a dir, escolti, és que des del primer dia hem fet,
hem intentat posar més cura a tots i cadascun d’aquests temes.

Sense perjudici d’això, crec que, efectivament, hi ha
d’haver, hem de racionalitzar l’estructura del sector públic i va
ser el que vaig proposar ahir, i vaig proposar que efectivament,
és a dir, ja ho sé que amb un decret ho puc fer abans que no fer
una llei, és que l’esperarem la llei, començarem a actuar en totes
aquelles coses que puguem actuar; però, a la vegada, crec que
és bo que hi hagi una llei pel que vaig dir ahir, una cosa és, la
llei no arreglarà l’estructura, la llei és per posar, per estudiar,
exposar alguns controls dins l’actuació del sector públic, perquè
es demostra, per desgràcia s’ha demostrat, i jo crec que la
ciutadania ens demana en aquest tema no només austeritat, sinó
que facem tots els possibles perquè les institucions funcionin el
més transparents i més bé possible. I l’únic que s’ha demostrat
fins ara és que, efectivament, qualque problema hi deu haver
hagut, perquè no pot ser tenir només la informació massa tard,
no, perquè llavors ens adonam que si hi ha qualque persona que
vol actuar malament ens assabentam molt tard que ha actuat
malament, per tant qualque tipus de garanties i de controls hi
hauria d’haver. I això que ja hi és dins la institució i dins les
conselleries, dins el sector públic hi ha més dificultat perquè hi
sigui; jo l’únic que he demanat és que, efectivament, és a dir,
escolti, que legislem, ja sé jo que això no té res a veure que
eliminen tres empreses o n’ajuntem quatre o eliminen dos
consorcis o una fundació, jo ho tenc ben clar que no hi té res a
veure. És a dir, per tant, no passi pena que també en aquesta
línia també hi fem feina, però no dubti que en moltes coses des
de principis de legislatura, abans que arribàs la crisi de ver,
alguns ja fem més austeritat que no feien el temps que hi eren
vostès, i no pensàvem si venia la crisi o no i li podria posar un
parell d’exemples, que no els hi posaré perquè no sol posar
exemples quan ja vostè no pot tornar sortir, perquè sol ser la
meva manera d’actuar, però n’hi podria posar un parell, no ho
dubti.

Per tant, en aquest sentit, alerta amb el tema de les lliçons
d’austeritat, que n’hi ha que ja hi partírem austers, n’hi ha que
ja hi partírem austers, independentment abans que arribàs la
crisi.

De totes formes, Sr. Fiol, miri, li vull agrair el to, li vull
agrair que hagi mostrat la disposició que ha mostrat en temes
com l’educació, per tant ens seurem en el tema de l’educació, jo
crec que és important intentar que hi hagi un gran acord en
temes d’educació i pot estar segur que la meva voluntat, igual
que la feina que hem fet amb els sindicats i empresaris, la meva
voluntat és que en tots aquells temes que són de primer ordre i
prioritaris i per tant importantíssims és que hi pugui haver un
màxim d’acord.

Un altre tema on creim que també ha de tenir continuïtat,
perquè serà un tema llarg i és un tema molt important a nivell de
la nostra principal activitat, que és el turisme, és també la Platja
de Palma i per tant crec que també és una qüestió on també
valdria la pena poder-se seure.

L’únic que vull dir per acabar és que crec que tothom entén
que som davant uns moments que no són fàcils, que hi ha
moltes famílies i molta gent que passa per moltes dificultats,
que les institucions també patim els efectes d’aquesta crisi, però
que maldament patim els efectes d’aquesta crisi farem tota la
nostra força, tota la feina possible per anar i per treballar en
dues direccions molt clares: una, que la gent més dèbil no pagui
la crisi, i l’altra, la reactivació econòmica i per tant que puguem
sortir el més aviat possible amb un model millor que el que hi
ha ara.

En aquest sentit, vull dir que això no ho podem aconseguir
només les institucions, aquesta és una tasca que l’haurem de fer
institucions i societat, i és una tasca que necessita confiança i
l’única manera que hi hagi confiança és que les institucions
siguem el més transparents possible i demostrem que gastam bé
els doblers de la ciutadania. I l’única manera que hi hagi
confiança és que siguem capaços de compartir el projecte amb
tots aquells que també empenyen fort perquè aquesta societat
vagi bé i em referesc a empresaris, sindicats i per tant als agents
socials i econòmics. Estic convençut que si sabem fer feina en
aquesta línia donarem la confiança suficient a la gent per sortir
d’aquesta, com n’hem sortit de moltes altres en aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Acte seguit els grups
parlamentaris podran presentar les propostes de resolució davant
la Mesa de la Cambra, serà fins a les 19.55. Després la Mesa es
reunirà per qualificar la congruència amb la matèria objecte del
debat, comprovar que no es tracta de mocions de censura o
qüestions de confiança, i serà a les 20.00 hores.
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Després, les propostes de resolució, un cop admeses, seran
transmeses, amb caràcter immediat, a tots els grups
parlamentaris.

Se suspèn la sessió, fins demà, que continuarà a les 11.00
hores.
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