
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2010 Núm. 87/Fascicle 1
 

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

Sessió celebrada dia 18 de febrer del 2010 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat general sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 453/10, presentat pel Grup
Parlamentari Popular). 3998



3998 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 87 / Fascicle 1 / 18 de febrer del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

Debat general sobre l'acció política i de govern del
Govern de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 453/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular).

A continuació passarem a tractar el punt de l'ordre del dia
d'avui, relatiu al debat general sobre l’acció política del Govern
de les Illes Balears, i té la paraula el Molt Hble. Sr. President de
les Illes Balears.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Comparesc a petició del Parlament, a instàncies del Grup
Popular. El format és el de debat general sobre l’acció política
del Govern. 

Sóc aquí perquè la meva decisió d’apartar UM del Govern
de les Illes Balears suposa canvis a tenir en compte. La decisió,
com ja he explicat, la vaig prendre per la situació límit que
significava que els casos de presumpta corrupció s’estenguessin
al meu govern.

Vull deixar ben clar que aquesta decisió no implica cap
judici de valor sobre les moltes persones que conformen aquest
partit. I, en aquesta nova situació, vull manifestar la meva
voluntat de fer-los propostes d’acord, i escoltar les seves, com
ja he començat a fer amb ells i amb la resta de grups.

També coneixen la meva decisió de continuar governant.
Estic convençut que és el que espera la ciutadania en uns
moments en què necessita, més que mai, tranquilAlitat
institucional. Això sí, sóc ben conscient que els canvis que
s’han introduït exigeixen del meu govern un sobreesforç
d’enteniment amb els grups de l’oposició, cosa que oferesc des
de ja, una actitud de mà oberta, posant per damunt de tot els
interessos de la gent de les Illes Balears.

Vivim moments difícils i singulars que ens obliguen a tots,
el Govern el primer, a actuar amb total responsabilitat i a posar,
per sobre de tot, les necessitats de les persones. La feina feta en
aquests dos anys ens facilita la important tasca a dur a terme.
Sense cap dubte, poder comptar amb un gran acord amb els
agents econòmics i socials és el que ens permet actuar amb el
suport de la societat, un fet que estic segur que facilita l’acord
amb els grups polítics.

Durant gran part del seu mandat el Govern de les Illes
Balears ha dedicat la major part dels seus esforços a la lluita
contra la crisi econòmica, una crisi que, com la resta del món,
les Illes Balears han patit amb virulència i amb conseqüències
greus, sobretot pel que fa als nivells d’atur i al deteriorament de
la capacitat econòmica de moltes de les famílies de la nostra
comunitat. Molta gent ho està passant malament. La  crisi no
només ha afectat els segments més desfavorits sinó també una
certa franja de les classes mitjanes, la qual cosa és especialment
problemàtica per al conjunt del país, perquè són les que donen
estabilitat, seguretat i garanties de progrés. I quan la capacitat

econòmica i l’energia civil de les classes mitjanes es deteriora,
vol dir que el deteriorament arriba al país en el seu conjunt.

La casualitat cronològica va fer que els primers indicis de la
crisi econòmica global sobrevinguessin a Balears, precisament,
quan el Govern es trobava en ple procés d’elaboració d’una de
les eines cabdals i definitòries de l’actual legislatura: el Pacte
per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social.
L’instrument, pactat amb tots els agents socials i econòmics,
marca el nou rumb de model econòmic i també social. Aporta
referències per a l’economia, essencialment la turística, però
també per a l’habitatge, la salut i la formació, les tecnologies de
la informació i la comunicació, i tots els altres espais que
conformen el nucli central de la nostra comunitat i la seva
aposta de futur. A la pràctica, és un cop de timó imprescindible
després de l’esgotament d’un model de desenvolupisme intensiu
que ens ha duit al límit i ha provocat notables desequilibris,
alguns dels quals encara ara ens passen factura. 

Aquest full de ruta que és el Pacte per la competitivitat,
configura un model de creixement que, per dir-ho en dues
paraules, substitueix l’excés per la moderació, la modernitat i el
seny. Prosperitat per a avui, però també per a demà; en certa
manera, un  compromís amb les generacions futures a les quals
estam obligats a llegar un país almanco amb les mateixes
oportunitats que nosaltres vàrem rebre. 

No m’entretendré explicant els detalls d’aquest pacte, inèdit
fins aquesta legislatura a la nostra comunitat, però no vull deixar
d'esmentar els valors que representa. 

Mirin, senyores i senyors diputats, una part important de
l’acció política és la gestió, però no n’hi ha prou amb la gestió
per la gestió. Si no va acompanyada de valors cívics i socials, la
gestió pot ser pura rutina administrativa sense massa sentit.
Això, ho he tengut clar i ho ha practicat el nostre govern des
dels seus inicis. El Pacte per la competitivitat encarna i defineix
la nostra manera de fer política. 

A les democràcies que volen ser avançades, un projecte no
s’ha de concebre des de despatxos aïllats sinó que s’ha de
compartir amb la ciutadania i amb els seus colAlectius
organitzats des dels inicis fins a l’aplicació i el seguiment.
D’això en diuen avui “governança”, un dels valors que en el
segle XXI es presenta com a indispensable per fer avançar
qualsevol comunitat. És un valor moral, com són tots els valors,
però resulta que du afegit un alt component d’eficàcia perquè
les coses, si són assumides i participades per tots, funcionen
millor i són més transparents.

Aquest pacte amb els sectors econòmics i socials ens ha
permès dues coses que al meu entendre són claus: encarar la
superació de la crisi en el mateix sentit del nou model productiu
i, al mateix temps, pitjar fort amb les mesures preses per a la
reactivació econòmica des de la convicció que tenen un suport
social molt sòlid. 
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Des de la modèstia, però també des de l’objectivitat, em
permetran que digui que aquesta feina, per si sola, ja és un
element identificador de tota una legislatura. I els diré per què.
Perquè podem constatar amb orgull colAlectiu que el valor del
creixement sostenible i mesurat, el valor de la moderació, es va
imposant de cada vegada més entre amples sectors de la
ciutadania. Es consolida amb fermesa quan fa només un any no
estava assumit socialment com ho està ara. Avui ja quasi ningú
no defensa un creixement a qualsevol preu. Avui tothom sap
que créixer a preu de malbaratar territori i paisatge no és només
un valor negatiu sinó també una mala aposta econòmica. Avui
gairebé tothom aposta pel seny, per avançar, però passa a passa
i sense ensurts ni excessos. I aquest valor té una importància
històrica perquè significa una transformació important en el
sentir i la percepció social de la gran majoria dels ciutadans.
Estic segur que aquesta assumpció de la moderació és un avanç,
una transformació social que, governi qui governi,  ja no té volta
enrere. La societat no ho permetrà, és una victòria de la societat
balear.

Tampoc no m’entretendré, perquè ja ho vaig fer fa quatre
mesos, amb els detalls que es deriven dels nous recursos
econòmics que han arribat a la nostra comunitat com a
conseqüència del nou sistema de finançament i les inversions de
l’Estat. No entraré en relats de xifres i de percentatges. Però
això ens ha permès, durant els dos darrers anys, una inversió
global a les Illes Balears de 1.550 milions d’euros, i no estic
parlant de promeses, sinó de pressuposts executats, feina
acabada. Estam parlant d’unes xifres que han mantingut milers
de llocs de feina. Tant és així que les Illes Balears s’ha situat al
capdavant –exactament en segon lloc- de les desset comunitats
autònomes de l’Estat espanyol pel que fa a la licitació d’obra
pública. 

Ja sé que no n’hi ha prou, que no hem de davallar la guàrdia
i que hem de lluitar contra la bèstia de l’atur amb totes les
nostres forces i des de totes direccions. Però convendran amb mi
que aquesta empenta inversora, en uns temps de crisi com els
actuals, ha estat tremendament útil per als ciutadans de la nostra
comunitat. Com he dit abans en referència al Pacte per la
competitivitat, l’augment dels recursos econòmics aconseguits
per a les Illes Balears justifiquen igualment una legislatura.  

I també aquí he de dir que no n’hi ha prou. Mai no n’hi
haurà prou perquè les necessitats mai no tenen fi. Per tant,
continuarem negociant amb l’Estat tot tipus d’aportacions
suplementàries. Però queda registrat, i això ho haurem de
reconèixer tots, un avanç sense comparança amb cap època del
passat.

En tot cas, vull remarcar que la recuperació econòmica, la
lluita contra l’atur i la protecció dels més afectats ha suposat la
mobilització total de totes les esferes del Govern, mobilització
que hem abordat amb el valor de la solidaritat i la dignitat ben
a l’enfront, perquè, a més dels grans paquets de mesures
econòmiques i laborals conjunturals, quan es fan escoletes
també es lluita contra la crisi i l’atur. I el mateix passa quan
construïm centres de salut o impulsam el Pla Renove i Future
sobre el turisme, una iniciativa on els nostres emprenedors han
solAlicitat més crèdits de l’Estat, amb la important xifra de 286
milions d’euros. 

Quan aplicam la política d’habitatge, també es lluita contra
la crisi i l’atur. Per cert, vull aprofitar per dir que en el 2009
s’han rehabilitat 3.464 habitatges, que representa un 160% de
compliment del Pla estatal de l’habitatge. D’aquesta manera les
Illes Balears també som al capdavant en política d’habitatge. Ja
sé que el que hem fet encara no és suficient, però anam al
capdavant.

Quan s’executen més de 7 milions d’euros en polítiques
públiques dirigides a l’estímul del comerç no vol dir que s’acabi
amb la crisi del sector, però ajuda a trobar la sortida. 

Com els deia, la lluita contra la crisi i l’atur ha concentrat
tota l’energia política i de gestió del Govern. En conseqüència,
és hora de deixar de costat el partidisme, els interessos interns
i particulars dels partits polítics, i de treballar en comunitat i
cooperació tots els grups d’aquesta cambra per aconseguir les
mesures que interessen i necessita la nostra gent. Assumesc la
responsabilitat de tirar endavant aquesta comunitat en favor de
les persones. 

I voldria que d’aquesta voluntat surti la proposta d’acord que
he formulat personalment a tots els partits i que avui vull
reproduir en seu parlamentària.

Abans de procedir al relat dels principals continguts de la
proposta de pacte, deixin-me que els digui un parell de coses del
seu context. 

Aquest pacte, que podem anomenar pacte contra la crisi, és
una oferta lleial, concreta, oberta a les seves consideracions, i
amb l’únic objectiu de treballar per a les persones d’aquesta
comunitat. És un pacte possible sobre un conjunt d’àmbits
essencials. És un pacte que té un gran suport dels agents
econòmics i socials perquè el gruix del seu contingut emana de
l’acord per a la competitivitat. Totes les propostes que hi figuren
estan sostingudes per una feina prèvia seriosa, exhaustiva, amb
documents elaborats i texts legals a punt de ser debatuts. 

És una oferta oberta que vull que sigui participada i que
pugui ser enriquida per la participació dels grups. És una oferta
amb propostes que marquen unes línies de feina que
sobrepassen en alguns casos una legislatura. És una oferta
d’acords que vol aconseguir el suport d’aquesta cambra més
enllà del moment de conjuntura política que travessam. Obeeix
a un tarannà d’acord que sempre ha caracteritzat aquest govern.
De fet, en el balanç parlamentari d’aquesta legislatura constatam
que mai fins ara no s’havien assolit els nivells d’unanimitat de
les propostes presentades pels diversos grups. Govern i oposició
han fet, amb les diferències òbvies, una feina útil en aquest
parlament. El que jo els propòs va en el mateix sentit, amb un
afegitó: la demanda de sentit de la responsabilitat en la defensa
dels interessos globals de la comunitat és avui més present i més
necessària que mai. La ciutadania ens ho demana així, i el
Govern n’és ben conscient.
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Formulats aquests aspectes a l’entorn de la proposta, passaré
a descriure els continguts del pacte contra la crisi. Al detall, ja
tothom hi ha tengut accés. Els vaig presentar tretze propostes
per poder intensificar acords, unes propostes que tenen tres
espais d’actuació: la configuració d’una administració més
transparent, més eficaç i amb més mecanismes de control.
Necessitam donar confiança a la ciutadania amb la creació
d’instruments i normatives que assegurin comportaments ètics
i transparents en la gestió pública. 

El segon bloc es refereix a una sèrie de punts de caràcter
conjuntural per fer front a la crisi. Hem posat en marxa 30
mesures immediates per combatre la crisi, mesures que varen
ser treballades a la  Mesa de seguiment de l’economia balear, a
la qual són presents les administracions publiques, les
organitzacions sindicals i les patronals, i moltes d’altres entitats
i organitzacions. Han  estat mesures rellevants: hem fet un gran
esforç inversor avaluat en 1.550 milions d’euros en 2008 i 2009,
hem facilitat el crèdit a empreses i particulars, hem injectat
liquiditat al sistema, hem establert mesures fiscals, hem fixat
ajuts per a l’accés a l’habitatge i per facilitar el pagament de les
hipoteques, hem proporcionat contractes i ajudes en metàlAlic a
per a persones en atur. 

Totes aquestes mesures han tengut un impacte positiu. I les
pos damunt la taula, amb informes satisfactoris del seu grau de
compliment. Així podran  ser objecte d’una nova reflexió
conjunta i, per suposat, abordar l'eventual inclusió de les
iniciatives de l'oposició en un marc de consens, o la revisió de
les que hagin pogut tenir menys impacte. 

I, en tercer lloc, un conjunt de mesures estructurals que
esdevenen estratègiques per articular un nou model de
creixement. La idea és donar més prosperitat i més protecció.
Això implica reforçar la nostra economia en tres eixos bàsics:
educació i formació, sostenibilitat i innovació i noves
tecnologies. Aquesta aposta ha d’anar acompanyada dels
instruments que donen cohesió social.

En relació amb els sectors, és imprescindible reforçar el
turisme com a activitat, a més, potenciadora de la diversificació
del sector serveis, un sector, el turisme, que demana apostar pel
transport en un sentit ampli. Per altra banda, la indústria i el
sector agrari necessiten modernitzar-se, i cal mesurar el sector
de la construcció reforçant l’aposta per la rehabilitació. Són uns
eixos en els quals venim fent feina des de fa temps, i en molts
dels quals comptam amb la participació important de tots els
agents socials i econòmics.

Aquestes propostes, els les vaig posar damunt la taula a
principis d’aquesta setmana per intentar arribar a punts d’acord.
Molts de vostès em varen demanar concreció. 

Idò passem a concretar. De les tretze mesures especificaré
les que són prioritàries i donen lloc a actuacions ja immediates.
Ara mateix els propòs desset iniciatives concretes i definides,
degudament "calendaritzades", que es poden començar a parlar
des de demà mateix; perquè tenint clar d’on partim, podem
continuar treballant de forma immediata. Les enumeraré d’una
en una.

Primer. Llei del sector públic. Demà duré aquesta llei per a
la seva aprovació al Consell de Govern. Per tant, de forma
immediata podem asseure’ns per començar a abordar-la.

Segon. La Llei de publicitat institucional. El projecte ja ha
estat aprovat pel Consell de Govern i ja ha entrat al Parlament.
Està, doncs, preparada per a les seves aportacions.

Tercer. Llei del Consell Audiovisual. També ja ha entrat al
Parlament. Estam oberts a les propostes que puguin servir per
enriquir-la. 

Així, doncs, a partir de la setmana que ve ja ens podem
asseure per parlar d’aquestes tres lleis.

Quart. La Llei de l’Ens Públic de la Radio i Televisió de les
Illes Balears. La meva intenció és aprovar-la en dues setmanes
al Consell de Govern. Des de l’inici hem pensat que aquesta llei
s’ha d’aprovar per unanimitat, i amb aquest esperit s’ha redactat
i amb aquesta intenció la presentarem a la cambra. Amb les
dues altres lleis restants, hi continuarem fent feina per dur-les al
Parlament el més aviat possible, amb la clara voluntat
d’aconseguir el més alt nivell de consens.

Cinquè. Promoció turística. Els oferesc asseure’ns de forma
immediata per acordar mesures per intensificar les polítiques de
promoció turística.

Sisè. Reconversió, amb especial incidència a la Llei de
reconversió de la Platja de Palma. El mes de maig tendrem el
Màster Plan i la proposta de reforma legislativa i normativa per
acordar, amb plena seguretat jurídica i ple acord institucional,
la reconversió de les zones madures. En tres mesos ho tendran,
doncs, enllestit, un projecte en el qual ja invertim i que necessita
d’un gran acord perquè tengui el màxim impuls.

Setè. Els oferesc acordar un pla especial de
desestacionalització per a cada una de les illes. Volem que es
comenci a implementar el mes d’octubre, i ha de contenir
mesures incentivadores per allargar la temporada en diversos
àmbits, i que impliqui polítiques a tots els nivells. En aquest
sentit també vull manifestar la meva intenció de dedicar gran
part de les inversions estatutàries a infraestructures i accions que
ajudin a reforçar la nostra indústria productiva. Suposarà un
esforç molt important per al turisme en el seu sentit ample. 

Un altre dels acords que els vaig proposar va ser un pla de
xoc d’ocupació per a la gent jove. Fins ara hem desenvolupat
mesures en el marc del Pla d’ocupació, que l’any 2009 han
suposat 16 milions d’euros, i que al 2010 suposaran 22 milions
d’euros. Propòs, no obstant això, per a enguany fer un
sobreesforç per a un dels segments més castigats per l’atur: la
gent jove. Per tant, vuitè: els deman aportacions i participació
per a aquest pla de xoc a partir de les següents línies
estratègiques: incentius a la contractació de joves, formació amb
alternança, programa de segona oportunitat i programa de
pràctiques en empreses. Aquestes mesures, que han de ser
debatudes en el marc del diàleg social, poden començar a
treballar-se la setmana que ve.
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Novè. Pla estratègic pel transport i el sector aeronàutic.
Volem garantir des de la cogestió la suficiència i la qualitat del
transport aeri. Volem que els aeroports siguin centres
generadors d’activitat econòmica i d’ocupació. Ja hem
començat a fer feina amb algunes de les companyies aèries més
arrelades a la nostra comunitat autònoma i, en breu, comptarem
amb un pla d’actuació que esperam que pugui ser enriquit amb
les seves propostes. Quant al transport terrestre, són molts els
projectes que estan en marxa, els quals pos a la seva disposició
per compartir criteris.

Desè. Pla d’impuls a les noves tecnologies. Hem impulsat
una política de clústers, en això coincidim amb vostès. Aquest
govern ha estat fent feina amb els segments sanitari,
audiovisual, marítim i turístic. Estic disposat a negociar amb
vostès les eventuals aportacions sobre aquests temes. El Govern
compta amb un pla d’impuls a les noves tecnologies que hem
redactat conjuntament amb les patronals balears en la matèria.
Estic disposat a parlar d’aquest pla des de ja.

Onzè. Pla industrial. Volem establir plans específics per
sectors i territoris, especialment en el calçat, la bijuteria i el
moble. Ho tenim avançat. Podem tenir l’esborrany en un termini
de quatre mesos, però també el podem parlar amb vostès des de
ja.

Dotzè. Pacte agrari. Tenim un document elaborat i en
aquests moments el sector ja té la proposta per al seu debat.
Estam disposats a parlar-ne amb vostès des de ja.

Tretzè. Carta de Drets Socials. En el termini d’un mes
tendrem el document enllestit, obert a la seva participació.

Catorzè. Llei d’igualtat entre homes i dones. Ja la tenim
redactada, ja la tenen tots els grups parlamentaris i les entitats
socials per avançar en el text definitiu.

Quinzè. Pla de mesures de sostenibilitat del sistema sanitari.
En quinze dies haurem enllestit la proposta.

Setzè. Llei del règim especial. El Govern està en disposició
de comparèixer abans de l’estiu en comissió parlamentària per
explicar els principals eixos del projecte.

Dissetè. Tal com ja venia a la proposta, crec que en el sector
de la construcció cal fer un esforç en rehabilitació. Hem fet
molta feina amb la Llei de barris i amb la declaració d’ARIS.
Podem continuar aquesta feina amb tots els municipis, i més
concretament desenvolupant dues accions importants a la Platja
de Palma. Per tant, la reconversió de les zones turístiques també
proporcionarà llocs de feina al sector de la construcció en
matèria de rehabilitació.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, les propostes que
concreten encara més el pacte contra la crisi, un pacte obert que
estic disposat que sigui debatut proposta a proposta. Vostès
tenen ara la paraula. 

Permetin-me, però, una consideració final.

L’actual situació política a les Illes Balears condueix el
Govern a una  reformulació de la política d’aliances i a un
exercici de pacte constant, a la contínua recerca d’espais
d’enteniment. La meva experiència política m’ha conduït
sempre a la recerca d’acords. Per tant no és que faci de la
necessitat virtut sinó que, la virtut, ja l’he exhibida sense tanta
necessitat. L’obligació de pactar forma part de la meva manera
d’entendre la política, i l’aplic amb la intensitat que demana
cada situació.

Els anys d’exercici de responsabilitats polítiques m’han fet
ben conscient que ningú no té el monopoli de la raó al cent per
cent, i només en una tasca de cooperació, inclusió i concertació
entre tots podem arribar al percentatge esmentat. I mirar cap a
les democràcies més avançades m’ha fet veure que aquest és un
dels seus valors principals.  

Davant de la situació de crisi el que els propòs és que
pactem els fonaments d’allò que ens permeti continuar avançant
atenent les necessitats de la nostra gent, i treballant per canviar
el model de creixement i aconseguir la major cohesió social. 

Jo els propòs fer un pacte d’aquestes característiques no
només entre les forces aquí representades, sinó un pacte amb la
societat, amb els agents econòmics i socials i representants del
colAlectius més dinàmics. Des del Govern ja fa tres anys que hi
treballam. Ara tenim l'oportunitat que tot l’arc parlamentari
s’impliqui en aquesta tasca que ens reclama la ciutadania. 

El moment és delicat i singular. Vivim, a les Illes Balears,
una conjunció de tres crisis. La crisi econòmica, la crisi de
model i una crisi de confiança de la ciutadania. Cal, doncs,  que
actuem amb el nivell de responsabilitat que correspon a les
dificultats d’aquest moment. Hem de demostrar als ciutadans
que la classe política balear té com a únic objectiu el de treballar
de valent pel benestar de la comunitat. Hem de demostrar a tots
els ciutadans que, més enllà de les diferències ideològiques, els
representants del poble de les Illes Balears poden treballar junts
a l’hora de resoldre situacions complicades. Estic segur que, si
ho feim així, haurem escurçat un bon tros de la distància que
actualment separa la ciutadania de les institucions. 

Senyores i senyors, tenim tots una gran responsabilitat, el
Govern el que més i en som ben conscient. Per això estenc la
mà a ajuntar esforços i a pensar en els interessos generals de la
ciutadania.
 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn la sessió fins demà a les 12,30 hores.
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