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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

Començarem amb la intervenció dels diferents grups
parlamentaris. El primer que intervendrà serà el Grup
Parlamentari Mixt i té la paraula el Sr. Mayans. Té la paraula.

Divisió en tres intervencions de deu minuts. Molt bé.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. A un
dels debats que el president va mantenir amb el Grup
Parlamentari Popular deia el següent: “a mi ningú no m’ha de
donar lliçons de pactar”, textual. Miri per on, Sr. President,
aquella afirmació que feia desgraciadament se li ha tornat en
contra. Crec, i m’ho aplic sempre a mi mateix, que un no pot
donar lliçons de res ni sap més que ningú de cap tema.

Al debat d’investidura, juliol de 2007, li vaig dir:
“començam bé si ja pateix inconscientment per l’estabilitat del
Govern”. Precisament d’això, o almenys és el que ens pensàvem
tots, se’l va convocar ahir a aquesta tribuna per parlar de pactes
i per parlar de la ruptura d’aquest pacte de govern. Quan un
escolta un discurs es fixa en certs aspectes que són diferents dels
que aprecia quan un el pot llegir en tranquilAlitat. Vostè ahir va
dedicar dotze línies a parlar del tema pel qual se l’havia
convocat, dotze línies que eren vint segons, després ja va ser tot
un debat d’investidura o un debat de política general dels
primers anys de legislatura. Sobre això, Sr. President, en parlaré
més tard.

Ara m’agradaria saber, per què va prendre la decisió que va
prendre? Si calibrava, Sr. President, les seves conseqüències. Jo
crec que poca gent s’explica per què havent dimitit el diputat
amb el qual vostè va aprovar els pressuposts del 2010, va
decidir rompre aquest pacte; per què no s’aplicava el famós codi
ètic que tanta feina els va costar elaborar? Estaven crec que
contents quan varen aprovar-lo, però crec que només els va
servir per tancar la penúltima crisi de Govern o per ventura no,
per ventura m’equivoc, per ventura va servir per aprovar els
pressuposts del 2010 i han de reconèixer que per això sí que va
anar bé, per això sí que varen ser prou hàbils.

Per tant, on ens trobam ara? Ens trobam davant un govern
que no té majoria al Parlament i que confia la seva tasca
parlamentària a possibles pactes amb els grups que no formen
part d’aquest govern, un govern que ha dit públicament que amb
el Consell de Govern té molt de marge per actuar i té molt de
recorregut. Crec sincerament que un govern s’ha de sotmetre a
aquest parlament que és d’on emana el seu president. Vostè ahir
va dir: “estic convençut que és el que espera la ciutadania en
uns moments en què es necessita més que mai estabilitat
institucional”. Sincerament crec que vostè els ha donat el
contrari, és com si s’hagués posat sal a una ferida.

Sr. President, qui ha de procurar l’estabilitat institucional és
vostè, que per alguna cosa és president, tots els altres grups,
tots, l’ajudarem, si ens deixa, l’ajudarem, li don la meva
paraula, però qui ha de manar ha de ser vostè. No és normal que
en tres anys de legislatura s’hagin fet tants de canvis a totes les
conselleries o almenys a les més importants, quatre consellers

de Turisme: el Sr. Buils, el Sr. Nadal, el Sr. Ferrer i la Sra.
Barceló; tres consellers de Treball: la Sra. Nájera, la Sra.
Barceló i el Sr. Aguiló; dos d’Educació; dos d’Interior; dos de
Medi Ambient i dos d’Esports i Joventut. A tot això s’ha
d’afegir que tots els càrrecs d’Esquerra Republicana de
Catalunya varen sortir de totes les conselleries l’any passat. Que
desapareixi enguany la Conselleria de Medi Ambient absorbida
per Mobilitat i Territori, per tant, hi ha hagut una dispersió de la
Conselleria de Medi Ambient, encara que es conservin les
direccions generals eminentment tècniques, no hi ha direcció
política específica, està compartida amb política mediambiental.
Jo no vull pensar si això ho hagués fet un govern d’un altre
color.

Per acabar aquesta part del discurs i abans de passar a
analitzar el pacte ofert pel president li recordaré una frase que
vostè deia ahir just abans d’acabar: “vivim a les Illes Balears
una conjunció de tres crisis: econòmica, de model i una crisi de
confiança de la ciutadania”. Crec, Sr. President, -honestament
li ho dic- que se’n va oblidar una, la crisi institucional. És
evident que si no s’assumeix que existeix és difícil posar-hi
remei. 

Passant a analitzar el pacte que vostè ens va oferir a tots el
que més destaca d’aquest pacte és el nom, “pacte contra la
crisi”. O sigui, que quan hi ha països que tenen un PIB positiu
i que per tant fa temps que apliquen mesures anticrisi, nosaltres
hem de consensuar un document fet en uns dies fruit d’una crisi
institucional greu per sortir d’aquesta crisi. El pacte, com li vaig
dir ahir personalment o abans d’ahir, em semblava molt general,
abstracte i poc concret, basta llegir una frase que fa referència
a agricultura, perquè d’agricultura i sector primari només en el
pacte hi ha tres línies, diu: “pacte agrari per tal d’assegurar la
viabilitat de les explotacions, la seva rendibilitat com a sector
econòmic, productiu i també de contribució mediambiental i
cultural”. Jo crec que si algun agricultor o ramader ens escolta
li demano disculpes perquè la frase sembla per posar a un resum
de programa electoral i poca cosa més.

Sr. President, facem feina i a concretem, posem damunt la
taula solucions concretes per a la gent, li ofereixo, per segona
vegada, la meva modesta ajuda, crec que li he demostrat moltes
vegades aquests anys que si falta colAlaborar ho faig, exemples
en té. Li vaig ajudar a aprovar part dels pressuposts del 2009, a
canvi de l’aprovació d’algunes esmenes; o del 2010; o la
convalidació del decret Nadal o Grimalt i donant suport a les
lleis que ha presentat. Tampoc, Sr. President, i li he de dir, no
estaria del tot malament que els pactes, ara ja no hi som a temps,
els hagués fet o la feina en comú s’hagués ofert quan tenia en
majoria i sobretot que és el més important, no només oferir sinó
acceptar propostes dels grups que no eren al Govern, jo crec que
resultarien bastant més creïbles.

Per acabar, analitzaré breument els disset punts que vostè va
derivar dels tretze punts que ens havia donat al pacte que ens va
enviar. 
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Punt 1, Llei del sector públic, va dir que demà la duria,
supòs que ja haurà estat avui al matí; Llei de publicitat
institucional, ja està aprovada pel Consell de Govern; Llei de
consell audiovisual, ja ha entrada al Parlament; Llei de l’Ens
Públic de la Radiotelevisió, intenció d’aprovar-la en dues
setmanes; promoció turística, ofereix asseure’ns de forma
immediata; Platja de Palma, en el mes de maig tendrem pla de
desestacionalització per a cada illa, volem que comenci el mes
d’octubre.

 Aquí he de fer un incís, hi ha un pla de màrqueting per a
cada illa on s’inclou això que vostè ens va dir ahir i hi ha un pla
de màrqueting a nivell de Govern que va aprovar l’anterior
conseller, el Sr. Miquel Nadal. 

Vuit, mesures pla de xoc, començar a treballar la setmana
que ve. 

Pla estratègic de transport, hem començat a fer feina; Pla
impuls noves tecnologies, disposat a parlar-ne des de ja; Pla
industrial, esborrany en quatre mesos; Pacte agrari, parlar-ne
des de ja. Per cert, hi ha associacions agràries que encara no
tenen aquest pacte agrari. 

Carta de drets socials, en el termini d’un mes; Llei
d’igualtat, estan avançant en el text definitiu; Pla de mesures
sostenibilitat, en quinze dies: i la Llei de règim especial abans
de l’estiu. I llavors hi ha la disset que és l’esforç en
rehabilitació.

Sr. President, no sé qui li va escriure el discurs, però no sé
si es va adonar que tot és a partir de ja, tot és d’aquí uns mesos,
tot és en breu, etc. Crec que abans d’avui, abans d’ara, abans
d’aquesta setmana la gent es demana què ha passat, quina feina
s’ha fet. 

Per acabar, i vull acabar així perquè així tenia intenció de
fer-ho, li repeteixo per tercera vegada que estic completament
disposat a treballar amb vostè des de la meva humil posició de
diputat per Formentera perquè Balears surti prompte i surti
reforçada d’aquesta crisi, però han de deixar-se ajudar, i com
deia vostè ahir ningú no té el monopoli de la raó al cent per
cent. Crec que tots ens ho hem d’aplicar i a la rèplica li diré les
mesures i el pacte que li ofereixo amb mesures concretes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern, Sr. Antich, supòs que se’n recorda de (...)
i de Montesquieu, foren aquells que varen dir que per al bon
funcionament de l’Estat era necessària la separació dels poders,
el poder judicial, l’executiu i el legislatiu. Fa anys un company
seu de partit, actualment president de la Comissió
Constitucional del Congrés, va dir que Montesquieu havia mort,

i vostè, Sr. Antich, ha ajudat a emetre el certificat d’aquesta
defunció i hi ha ajudat perquè, per una banda, ha permès que
factors externs especialment relacionats amb el quart poder no
només influïssin sinó que determinassin decisions del poder
executiu. 

S’ha deixat, ha deixat que els seus companys d’aquí i de
Ferraz es deixassin arrossegar per una alarma social, certament
existent, però que hem de saber contextualitzar. I per una altra
banda perquè el màxim responsable del poder executiu, vostè,
Sr. Antich, s’ha arrogat funcions pròpies del poder judicial tot
determinant responsabilitats i assenyalant culpables; perquè
diguem-ho clar, no és a l’executiu a qui li pertoca sentenciar si
la corrupció s’ha estès o no, si ha existit o no. Aquesta no és ni
la seva feina ni la seva competència, vostè no ha de jutjar, ha de
resoldre els problemes dels ciutadans, deixem la justícia en
mans dels jutges. 

La seva decisió, aquesta sí que és seva, de destituir tots els
càrrecs executius d’Unió Mallorquina ha provocat una crisi
institucional, una crisi institucional que neix d’una decisió
personal que nosaltres consideram injusta i equivocada. És
injusta per dos motius bàsics, per un costat perquè xoca
frontalment amb un principi essencial de l’Estat de dret i de la
democràcia, la presumpció d’innocència. Persones innocents,
fins que no es demostri el contrari, han estat gairebé
condemnades sense cap tipus de possibilitat de defensa, tant és
així que en aquests moments hi ha gent que en el seu partit i
dels seus socis que insten Unió Mallorquina a demanar
disculpes.

Sr. Antich, Unió Mallorquina és un partit amb trenta anys
d’història i 4.000 afiliats, amb representació a les màximes
institucions, amb més de 100 regidors i que tendrà més de 20
batles aquesta legislatura. De disculpes individuals o
colAlectives, d’anada o de tornada, quan els tribunals dictaminin,
perquè girar l’ordre lògic de les coses i del sistema suposa la
perversió de les regles de convivència que s’han donat entre
tots. 

Per un altre costat, la seva decisió és injusta perquè suposa
l’estigmatització, la persecució, la dimonització de tot un partit
quan la responsabilitat d’existir en tot cas sempre seran de les
persones individuals i no del grup. Expulsar tot un partit, dir que
s’han de fer auditories a les àrees gestionades per aquest partit
és donar un missatge, subliminal o no, però sí insidiós que tot
aquest partit està empestat, i això, Sr. Antich, és inacceptable i
intolerable.

Quines sospites hi havia sobre els consellers Grimalt, Ferrer
o Cañellas amb relació a aquesta legislatura que justifiquin la
seva expulsió? Té això lògica quan tothom a valorat
positivament la seva tasca?, fins i tot vostè no es cansa de lloar-
la. La seva decisió de trencar el pacte de governabilitat no
només és injusta sinó també equivocada perquè com vostè va
afirmar ahir, el principal repte que té plantejat la societat balear
és superar la crisi econòmica i per superar la crisi econòmica
l’estabilitat institucional pot ajudar, són paraules seves, Sr.
Antich.
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Qui ha renunciat a l’estabilitat és vostè i per tant és vostè el
màxim responsable de tirar endavant l’acció de govern en
aquesta difícil conjuntura que vostè mateix ha generat. Al nostre
entendre li ha faltat perspectiva en aquesta decisió, l’alarmisme
i els judicis de valor infundats els ha emboirat l’enteniment i la
determinació ponderada i assenyada que es requeria, però
malgrat tot som on som i així i tot Unió Mallorquina té la ferma
voluntat, en aquests moments, d’exercir d’oposició responsable,
tot i que no deixa de ser un contrasentit que alguns partits
només siguin bons per a pactes d’estat, però no per governar;
una oposició responsable que lògicament s’articula a través del
nostre principal compromís que és el nostre programa i el nostre
ideari. 

Tenim la voluntat de fer propostes en positiu, d’intentar des
de l’oposició posar damunt la taula mesures que reactivin la
nostra economia tot generant riquesa i ocupació. Tenim voluntat
de donar suport a totes aquelles iniciatives que considerem que
van en aquesta línia, som un partit responsable, som un partit
amb vocació de govern, de centralitat i per tant qualsevol
proposta, vengui d’on vengui, que ajudi a fer avançar Mallorca
i les Illes Balears tendrà el nostre suport. 

Però per exercir aquesta responsabilitat necessitam
concreció, no necessitam fer volar coloms, som a la fase final de
la legislatura i per tant és hora de realitzacions i no tant de plans
i bones intencions. Vostè ahir va anunciar disset iniciatives que
encara avui no sabem què volen dir exactament. 

Cogestió aèria, quina? El Govern de les Illes Balears serà
determinant en les decisions que afectin aquestes
infraestructures bàsica per a la nostra competitivitat i per al
nostre turisme o serem uns convidats de pedra en participació
necessària en un reduït nombre de qüestions? 

Més promoció turística, com? Amb quins recursos
suplementaris si el Govern central acaba de retallar a aquest
departament 400 milions d’euros?, al turisme l’ajudam o el
perjudicam quan el Govern central puja l’IVA d’aquesta
activitat? 

Pla de desestacionalització per a illes i reconversió, amb
quin pressupost? Amb quines prioritats? Amb quin termini
d’execució? En la determinació de les inversions estatutàries per
a turisme, es compromet a seguir els criteris que marqui aquesta
cambra? Parla d’una nova llei general turística, vostè, i nosaltres
ens demanem el contingut d’aquesta norma, serà valenta i
atacarà el principal problema de la nostra indústria, la
rendibilitat? S’autoritzaran els condohotels com ha vengut
defensant Unió Mallorquina? 

Règim econòmic especial, pel juny -va dir vostè-
començarem a tenir les línies estratègiques, quan arribaran? És
conscient que en el passat debat de política general de setembre
del 2009 aquest parlament va acordar per unanimitat que aquest
règim fos efectiu l’any 2010? 

La gent d’Unió Mallorquina s’ha romput les banyes perquè
aquest govern i aquest país anassin endavant, de fet vostè ahir
va poder parlar de moltes realitzacions que han estat possibles
gràcies a l’esforç de la gent d’Unió Mallorquina en el Govern,
el que passa és que vostè ha volgut o no ha impedit que les
circumstàncies canviassin, ara tenim un govern més escorat a
l’esquerra, un govern on els màxims dirigents diuen que el
nostre model econòmic és caduc, injust i insostenible o parlen
que l’explotació capitalista és l’explotació de les persones i del
medi. On miram? Miram al segle XXI o al segle XIX? És
aquesta l’actitud per obtenir èxit davant la crisi?

Miri, Sr. Antich, per acabar, les Illes Balears som un país
capdavanter turísticament on el sol i la platja són fonamental, i
s’ha de mantenir aquest conreu turístic, aquest sol i platja,
aquest model, tenint en compte la realitat dels nostres
competidors. Hem d’engegar, hem de mantenir processos de
reconversió, de diversificació, de modernització, tenim
problemes i els hem d’afrontar amb determinació i seny. Unió
Mallorquina no renega d’aquest model, l’assumeix, el valora i
considera que hi hem de fer correccions i reformes necessàries
perquè continuï generant riquesa, llocs de feina i qualitat de vida
per a tothom. 

Que quedi clar, Unió Mallorquina sempre donarà suport a
tot allò que sigui beneficiós per als sectors productius del país.
Si els de la cultura del no, aquells que guanyen pes en el Govern
són els que han de donar respostes i empènyer el carro, estam
arreglats perquè ara més que mai el que hem de menester és
imaginació i capacitat, el que hem de menester és confiança en
el nostre poble i en els nostres emprenedors, si les coses van per
aquí Unió Mallorquina hi serà i donarem suport a aquestes
iniciatives en favor del país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Marí del
Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, esperem que
efectivament les adversitats ens facin forts i que de tota aquesta
situació de crisi de govern que s’ha produït a les Illes Balears i
de crisi econòmica en puguem treure elements positius.
Certament, però hem de començar parlant de la crisi de govern
a les Illes Balears. 

Hem passat per etapes en què l’administració tenia
enquistats massa elements que hi eren no per servir al comú, no
per servir a la societat sinó per servir-se a ells mateixos o per
servir alguns tipus d’interessos particulars.

La corrupció, d’altra banda, no és o no ha estat pròpia d’una
etapa ni d’una època. De corrupció, n’hi ha hagut en totes les
etapes de la història i sembla que encara que no volguda
consubstancial amb la mateixa humanitat, però també és veritat
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que els governs han de lluitar contra la corrupció i oferir una
gestió transparent i honesta. 

Per tant, crec que aquest és l’aspecte positiu, la situació que
hem viscut i que vivim ha de servir per fer front a la corrupció,
per netejar la vida pública de les Illes Balears i per dissuadir els
corruptibles de deixar-se corrompre. Sigui el que sigui el que
passi d’ara endavant segur que tothom anirà més alerta a l’hora
de tractar amb fons públics, a l’hora de gestionar els fons de tots
els ciutadans. 

Dit això, crec que ni la corrupció és el mal més gran de la
humanitat, personatges històrics com Benjamin Franklin,
Jonathan Swift, els pares fundadors de la Gran Bretanya
moderna, o el mateix Winston Churchill varen ser condemnats
per afers de corrupció en algun moment de la seva vida i, per
descomptat, ara ningú no se’n recorda perquè varen fer moltes
coses positives que esborraren aquesta taca.

Tampoc no enfocam totes les formes de corrupció, inflant
administració o associacions amb personal poc productiu, per
exemple, és una forma de corrupció que mai no es discuteix i
que tothom troba d’allò és normal. Sigui com sigui, però atacar
la corrupció és bàsic perquè els ciutadans tornin confiar en la
política. La nova llei del sector públic instrumental serà una
eina molt útil en aquest sentit. 

S’han generat dubtes, emperò, sobre com s’ha atacat la
corrupció des del Govern que presidiu, Sr. Antich, certament hi
ha càrrecs públics imputats per suposats casos de corrupció.
Entenc que aquests càrrecs públics han d’assumir aquesta
situació i que han d’actuar d’acord amb el codi ètic que vàrem
firmar i amb la pròpia consciència, però fer-ho extensiu a un
partit, a tot un partit, és arriscat. També és cert que l’estat
d’opinió que s’havia general tal vegada abocava cap a aquesta
situació i feia impossible una altra actuació. Tot apuntava que
s’havien de prendre mesures contundents perquè tota l’opinió
pública havia estat encausada cap a aquesta direcció. Dic això
no només per qüestions morals i ètiques, que per a mi són
rellevants i no es poden deixar de banda, sinó també per
qüestions estrictament pràctiques. 

Quin és el nostre panorama polític i quin serà previsiblement
en el futur? Certament vivim en una etapa molt complicada en
què la crisi econòmica constitueix la gran preocupació de la
majoria de la gent.

Qui te dificultats per arribar a finals de mes, qui se les veu
negres per pagar la hipoteca, qui ha quedat sense feina vol
solucions. Qui es troba en aquestes circumstàncies i a les Illes
Balears hi ha molta gent que s’hi troba necessita una reacció,
necessita una actuació proactiva per part del Govern de les Illes
Balears i per part de la resta de les institucions amb
responsabilitats de planificació econòmica.

Hem de passar a l’acció i s’han de donar respostes a tantes
preguntes que es formules els ciutadans i s’han de dur a terme
accions de caire pràctic perquè serveixin per fer disminuir
l’atur, per augmentar la seguretat dels treballadors i per
reactivar la nostra economia. D’aquí la valoració positiva del
Pacte contra la crisi i les seves mesures tant en l’àmbit
conjuntural com estructural. Per això, és necessari i fer pinya al
voltant del Govern, però el Govern també ha de facilitar aquesta

responsabilitat, també ha de facilitar que tothom vulgui fer
pinya al seu voltant per fer front a la situació, per això el
Govern ha de tractar exquisidament les diverses forces
polítiques, per això ha de millorar sensiblement les seves
maneres a l’hora de tractar tant amb els socis com amb els
partits de l’oposició en aquesta cambra. Hi ha d’haver un diàleg
fluid. S’ha d’actuar amb humilitat i sense prepotència i s’ha
d’escoltar tothom que tengui coses a dir. Hauria estat bé, Sr.
President, que s’hagués discutit més la situació i que, per
exemple, Eivissa pel Canvi hagués estat més escoltada.

També forma part de la nostra preocupació com es duran
d’ara endavant les relacions entre les diverses forces polítiques
d’aquesta cambra, com es podran gestionar aquestes relacions.
Hi haurà prou acords puntuals perquè es pugui funcionar de
manera adequada? Serem capaços entre tots de generar
dinàmiques de consens en els grans temes de país? Aquest és el
repte més important que hem d’afrontar i des d’Eivissa pel
Canvi treballarem amb el Govern per aconseguir aquestes
polítiques de consens.

Cal buscar consensos en els grans temes, com el
finançament, la gestió dels nostres ports i aeroports o el règim
especial, però també en el programa legislatiu ordinari, és el que
correspon a un parlament plural com el nostre, que ho és, i no
seria bo que ho deixàs de ser. Amplis sectors d’aquestes illes no
acceptaran mai diluir-se dins el maresma de les autonomies
hispàniques caracteritzades per l’empobridora picabaralla
bipartidista que té el seu epicentre a Madrid. No dubto que hi ha
qui ens voldria així, sense personalitat, sense un sistema de
partits propi, autònom, sense els partits nacionalistes que
defensen els interessos i la personalitat nacional d’aquestes illes,
però aquest no és el nostre camí, senyores diputades i senyors
diputats.

El nostre model és el plural, el que representa la realitat del
nostre país i aquest és el model que voldríem que el president
assumís i defensàs. És aquí on els grans polítics es distingeixen
precisament perquè sempre posen el país per davant, fins i tot
quan això no és el que afavoreix més el seu partit. Per això pens
que ara efectivament s’ha de fer pinya al voltant del Govern i no
crear més inestabilitat. És el moment de la responsabilitat
encara que no tothom es mostri igualment responsable. És el
moment de la responsabilitat perquè patim una crisi econòmica
ala qual hem de fer front i per això fa falta un mínim
d’estabilitat política. Aprofitam l’ocasió per fer caure el Govern
seria negatiu i des del meu punt de vista passaria factura a qui
ho provocàs. Ho hem comentat altres vegades, dimarts passat
sense anar més lluny. La gent castiga més la inestabilitat que
molts altres elements problemàtics, la gent vol -com deia abans-
solucions per als seus problemes quotidians. 

Eivissa pel Canvi ha fet costat durant tota la legislatura al
Govern de les Illes Balears i ho continuarà fent. Entenem que
hem de treballar perquè els plans per afrontar la crisi que ens
planteja el Govern per boca del seu president es puguin dur a
terme i entenem que tothom ha de ser responsable i ho ha de ser
l’oposició i que ho ha de ser també i en primer lloc el mateix
govern. 
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El Partit Popular podria tenir la temptació en les actuals
circumstàncies de sembrar inestabilitat al voltant de l’acció de
govern amb la finalitat de treure’n rèdits electorals, dubtem
però, dubtem però que la jugada els sortís rodona, crec que avui
la gent valorarà bàsicament allò que pugui contribuir a
solucionar els seus problemes de cada dia i la desestabilització
del Govern o la lluita per aconseguir eleccions anticipades no
operen precisament en aquesta direcció. Unes eleccions
anticipades que no necessàriament han de garantir un escenari
polític diferent, però allò que es valorarà al cap i a la fi -i vaig
acabant- de l’acció de govern no seran les intencions, sinó el
resultats.

Eivissa pel Canvi se sent compromesa amb aquests resultats
i farà tot el que estigui en les seves mans, que no és gaire, en
som ben conscient, perquè aquests resultats siguin els millors
possibles, ara, el Govern ha de ser resolutiu de cara a dur
endavant els seus projectes seguint el full de ruta que ens ha
exposat el president, però a l’hora ha de ser flexible en tractar
tant amb els partits que li donen suport com, per descomptat,
amb l’oposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Marí. Vol contestar el president o...? 

Passem doncs a la intervenció del BLOC per Mallorca, Sr.
Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, l’incompliment per part d’Unió Mallorquina del
Pacte de govern pel que fa a l’assumpció de responsabilitats
polítiques i l’obertura d’investigacions judicials que afecten
actuacions d’aquesta legislatura, que se sumen al seguit de casos
judicials per corrupció de l’anterior legislatura que sacsegen PP
i UM, han provocat l’adopció d’una decisió difícil, però
necessària per recuperar la credibilitat institucional. Sí, per
sorprenent que sembli, per recuperar la governabilitat perquè la
situació que vivíem resultava insostenible. 

Des del nostre grup no defugirem el debat sobre els motius
del cessament d’UM i les conseqüències que comporta, però
també vull dir de bon principi que al nostre parer, en haver-hi
donat les voltes que calgui, hem de superar aviat aquesta mena
de debats que poc aporten als interessos dels ciutadans i tractar
sobre les accions de govern. 

També vull deixar clar de bon principi que el nostre grup
parlamentari no caurà en la temptació de seguir el camí fàcil,
però estèril, de la grolleria, de la desqualificació, de l’atac per
l’atac perquè per sobre de les posicions de partit la
responsabilitat ens obliga a fer tot el possible perquè aquest
debat no generi més confusió i més desconfiança entre la
ciutadania.

Per això, no es llançarem a una espiral de retrets i retrets i
atacs que convertiria la discussió política en una brega de carrer,
sinó que procurarem remuntar el vol i analitzar la situació
política amb seriositat confrontant parers des de la legítima
discrepància. Dit això, analitzem aleshores amb serenor i
equanimitat el moment polític actual. 

És evident que la situació no és senzilla, gens senzilla, no ho
és la situació del Govern i no ho és la situació econòmica i
social del nostre país. Aquesta doble vessant del problema, no
l’hem d’oblidar en cap moment. No podem parlar del Govern
com una entitat separada de la realitat, ni hem d’oblidar la
realitat ciutadana a l’hora de parlar del Govern. Això també és
un exercici de responsabilitat. El Govern ha quedat en minoria.
Des de fa uns dies el Govern no compta amb el suport majoritari
explícit d’aquesta cambra. 

Em poden creure, senyores diputades i senyors diputats, que
aquest no és un escenari desitjat. Tots sabem els fets que
provocaren els cessament dels consellers pertanyents a Unió
Mallorquina i ja els he apuntat al principi de la meva
intervenció. No em recrearé amb detalls o amb valoracions
gratuïtes, però sí vull insistir que, a les forces polítiques a les
quals represent, no els ha estat senzill ni fàcil conviure durant
aquesta legislatura amb tants i tants presumptes casos de
corrupció que han enterbolit, embrutat la vida política i sobretot
han degradat la credibilitat de les institucions del país. No ens
satisfà, creguin-me, aquest degotís d’escàndols, malgrat cap no
afecti el nostre grup polític i no ens satisfà perquè, per sobre
dels rèdits polítics, el nostre grup parlamentari hi posa el sentit
de país. Un sentit de país que en massa ocasions hem trobat a
faltar en altres forces de l’arc parlamentari. 

Sí, senyores diputades i senyors diputats, hem fet bandera
ara i sempre de la lluita contra la corrupció; hem exigit
responsabilitats polítiques; hem plantejat límits ètics; hem
denunciat per activa i per passiva tot allò que suposi un
malbaratament dels recursos públics, i hem reclamat als
responsables que tornassin els doblers malbaratats. Per això
precisament, estam més que legitimats per dir sense embuts que
no podríem acceptar estar dins un govern que estigués sota
sospita. 

En els tres anys que duim de legislatura hem assistit a una
autèntica desfilada d’escàndols de corrupció, fins fa poc, tots
succeïts a la passada legislatura en què presidia el Govern el Sr.
Matas, escàndols pels quals hem demanat que s’assumissin
responsabilitats polítiques en el sí del Partit Popular i perquè
som coherents, perquè hem fet de l’ètica i l’honestedat un tret
d’identitat, perquè no hem canviat el discurs quan l’ombra ha
caigut sobre el Govern del qual formam part i al qual donam
suport, vàrem exigir decisions ràpides i fermes respecte d’això.
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No acuso ningú. No vull prejutjar res ni a ningú, però avui
més que mai és d’aplicació -deixant de banda per ventura el seu
regust masclista- la famosa frase que la dona del Cèsar no tan
sols ha de ser honrada, sinó que també ho ha de semblar. No
estàvem ni estam disposats a contemporitzar ni a cercar
subterfugis i excuses. Per això férem pública la nostra posició,
immediatament, quan sabérem de les detencions d’alts càrrecs
de la Conselleria de Turisme de l’actual govern. No ens va
tremolar la veu a l’hora de demanar cessament i donàrem públic
suport al president Antich quan prengué aquesta decisió, que
només ell podia prendre. 

Sí, un govern en minoria, és cert, un govern que només
compta amb el suport de 27 diputats en aquesta cambra, un
govern que de ben segur com ja es pot veure haurà de patir
entrebancs i perdre algunes votacions, però un govern que no ha
dubtat a posar l’ètica per sobre de la conveniència política. 

Hem sentit des de les files del Partit Popular criticar aquesta
decisió, fins i tot se’ns ha acusat de massa dràstics i radicals. La
crítica és lliure, però em deman, que hauria dit el Partit Popular
si s’haguessin mantingut els consellers cessats? Què estaria
dient ara el Partit Popular si el pacte es mantingués com si res?
Ens ho podem imaginar, entre altres coses perquè ja ho feien,
s’haguessin estripat les vestidures, ens haguessin acusat de
còmplices, ja ho feien, totes les plagues d’Egipte s’haurien
invocat en contra nostre, però tan fa. 

Des del nostre grup parlamentari no hem actuat per càlcul
partidista, ni molt menys!, en funció de les reaccions que pugui
tenir el Partit Popular, sobretot quan afecta temes de corrupció.
Hem de convenir que és difícil tenir-los de referència en aquesta
matèria.

Hem actuat pensant en una ciutadania farta de corruptelAles
i d’escàndols i que es mereix un govern que pren decisions
valentes i coherents malgrat el cost polític que li pot suposar.
Un dels grans estudiosos del fet polític que ha donar la història,
Marx Weber, afirmava en una de les seves obres que un polític
ha de tenir amor per la seva causa, ètica de la seva
responsabilitat, mesura en les seves actuacions.

Senyores diputades i senyors diputats, des del nostre grup
parlamentari estam convençuts que malgrat els errors que el
Govern hagi pogut cometre ha demostrat fet honor a la frase de
Marx Weber. S’ha mantingut fidel al seu projecte polític en tot
moment, sense defallir quan les circumstàncies eren
desfavorables, ha actuat amb l’ètica de la responsabilitat i ha
sabut mesurar les seves actuacions prenen les decisions només
quan el desenvolupament dels fets ho ha fet inevitable.

Fet aquí llavors, senyores diputades i senyors diputats,
l’anàlisi de les causes que ens han portat a la situació actual;
anàlisi feta naturalment des del prisma del nostre grup
parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

Cal ara parlar de les conseqüències, la primera és òbvia, ja
l’he esmentada, el Govern ha quedat en minoria, però permetin-
me que ho digui clar i català, un govern amb minoria
absolutament legítim. Absolutament legítim perquè malgrat no
tenir ja el suport majoritari de la Cambra no té al davant avui
per avui una majoria alternativa. No és cap cas insòlit.
Legítimament va ser elegit aquest govern i només des de la

legitimitat d’una nova majoria parlamentària se’l pot
desqualificar.

El Partit Popular -i en especial el seu president- no sé si per
estratègia o per ignorància ha tramés a la ciutadania missatges
confosos, si no directament equivocats, mirant de confondre la
gent tot mesclant conceptes i amagant la realitat dels processos
parlamentaris i posaré exemples. Fixem-nos en la qüestió de
confiança que reiteradament el Partit Popular reclama. He sentit
dir al líder o aspirant a líder d’aquesta força política que, cito
textualment, “el Sr. Antich s’ha de sotmetre a una qüestió de
confiança i si la perd ha de convocar eleccions”. 

Sincerament aquesta afirmació és una barbaritat. Si el
president del Govern presentés qüestió de confiança i la perdés
hauria de dimitir. Això és el que diu l’Estatut i la lògica més
elemental. Llavors la presidència del Parlament, després d’una
roda de consultes hauria d’encarregar formar govern
presumiblement al Partit Popular. El Sr. Antich no podria
convocar eleccions avançades per tant, perquè ja no seria
president i qui hauria de formar govern seria el Partit Popular.

Una altra cosa és que aquest partit no pugui o no tengui la
voluntat o el coratge d’assumir el Govern i per això, agita
l’espantall de les eleccions avançades que només serien possible
si el Partit Popular es negués a governar i després de 60 dies,
però és que a més a més la decisió de presentar qüestió de
confiança és prerrogativa exclusiva del president del Govern,
que podrà presentar-la segons diu l’Estatut sobre el seu
programa o una declaració de política general, un programa que
no ha variat i que, malgrat la pèrdua de suport parlamentari, és
el mateix que vàrem signar el 2007 les forces polítiques que
conformàrem inicialment la majoria de govern. Aquesta
continuïtat del programa de govern pel qual es conformà
aquesta majoria també referma la legitimitat del Govern actual,
però l’oposició sí que té una prerrogativa: la moció de censura.

És l’arma que té l’oposició. La pot emprar lliurament, en
voler. Certament no proposaran el candidat a president que es
va presentar a les eleccions, que recordem-ho era el Sr. Jaume
Matas i Palau, però pot ser qualsevol altre, perquè si, com s’han
cansat de dir els dirigents del Partit Popular, consideren
ilAlegítim aquest govern no només tenen la capacitat, sinó
gairebé l’obligació de presentar-la. El resultat final, si
obtinguessin els vots necessaris podria ser el mateix que el de
la qüestió de confiança: un nou govern del Partit Popular, però
pel que sembla això, tan lògic i legítim, tampoc no els va bé. 

Una vegada més semblen remisos davant la possibilitat de
formar govern. Per això el Partit Popular ha plantejat la
barbaritat més grossa. No descarten presentar moció de censura
per, acte seguit, convocar eleccions avançades. Això sí que és
insòlit! Això sí que és inaudit!

(Remor de veus)
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Mirin, si amb 29 diputats no es veuen amb coratge de
governar, deixin que aquest Govern amb 27 continuï fent la seva
feina...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

O assumeixin el Govern, o deixin de governar. O presentin
la moció de censura, si així ho creuen oportú, o deixin l’actitud
de “hooliganisme” polític desestabilitzador amb contínues
amenaces. Senyores i senyors diputats, aquest discurs del Partit
Popular ja voreja la irresponsabilitat, precisament en uns
moments en què la situació econòmica i social requereix un
especial esforç de responsabilitat. La responsabilitat de tots, o
assumeixen la responsabilitat de govern, o assumeixen la
responsabilitat de deixar governar. El moment social i econòmic
que vivim amb 100.000 desocupats no està per jocs. 

Estic convençut que també la societat ho veu així. Qualsevol
dirigent polític té l’obligació d’intentar sintonitzar amb les
demandes socials i a més si aspira a presidir-la. Cal escoltar les
opinions i inquietuds dels sectors econòmics i socials, dels
empresaris i treballadors, del teixit associatiu ciutadà. En
definitiva, intentar anar més enllà dels propis interessos
partidistes. I ara per ara, senyores diputades i senyors diputats,
la societat balear s’expressa majoritàriament contrària a unes
eleccions avançades. I això s’ha de tenir en compte.

Ara bé, des del nostre grup parlamentari no tenim cap temor
en anar a les urnes. Som conscients que hem actuat amb eficàcia
i honestedat i no tenim cap temor a afrontar-les. Senzillament
creim que no és la millor solució. Primer cal exhaurir totes les
possibilitats de tirar endavant l’acció de govern, però arribat el
cas, no hi ha d’haver cap por en aquest sentit. 

A banda d’aquestes propostes confuses i poc fonamentades,
s’ha de dir que el Partit Popular sí que ha fet al PSOE una
proposta clara i concreta, un pacte entre els dos partits estatals,
que passaria per desallotjar els membres del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds del Govern...

(Remor de veus)

Venint del Partit Popular, la proposta és comprensible, ja
que els partits integrants del BLOC representam les antípodes
de les polítiques defensades pel partit conservador. Com també
s’entén que el PSOE no hagi acceptat l’envit llançat pel Partit
Popular, perquè com podria explicar a la ciutadania que va
prendre una decisió per reaccionar políticament en els casos de
corrupció i que la solució passava per pactar amb el PP? 

En qualsevol cas des del nostre grup som conscients que
més enllà dels càlculs polítics ha de prevaler la responsabilitat
davant la societat. Com deia un ilAlustre conservador, Winston
Churchill, el preu de la grandesa és la responsabilitat.

Caldria llavors que anàssim més enllà dels interessos
partidistes per assumir la responsabilitat compartida de fer front
als problemes reals i molt greus que pateix la nostra societat.
Deixem llavors ja de transitar per debats estèrils de les crisis
polítiques i parlem sobre la crisi que afecta de ple els ciutadans.
Estam en un moment econòmic d’especial dificultat, immersos
en una greu crisi que el nostre grup parlamentari mai no ha
negat, i hem de ser ben conscients que d’allò que facem

enguany i el proper any en depèn en gran part el futur proper del
nostre país. No veim encara el final d’aquest llarg túnel, ni tan
sols sabem on és aquest final. Però si més no els puc assegurar,
senyores diputades i senyors diputats, que almanco ja caminam,
ni que sigui lentament, cap a la sortida. 

Els esforços ingents d’aquest govern per remuntar la caiguda
de la despesa turística de cara a la propera temporada, les
expectatives que genera la recentment estrenada Llei del
comerç, l’arribada finalment d’algunes de les inversions estatals
tan esperades ens fan albirar una esperança. Però una esperança
que només es pot concretar si defugim d’aventures i ens
centram en el treball i en la generació de confiança. Als
ciutadans que estan patint durament la crisi, als desocupats que
viuen situacions complicades no els valen de res els minuets
retòric que alguns volen ballar en aquesta cambra. 

Ens ha tocat viure una època difícil i a aquest govern li ha
tocat enfrontar-se a la pitjor situació econòmica en molts
d’anys. Aquest pacte segur que s’haurà equivocat en moltes
coses, però els assegur que fa tot el possible per trobar
solucions, establir mesures, suplir mancances. Hem hagut de
prendre decisions doloroses, retalls pressupostaris, ajornament
de compromisos, congelació de programes. Però no ens ha
tremolat el pols a l’hora de posar com a principal i gairebé única
prioritat la reactivació de la nostra economia. Ahir mateix, per
exemple, el Govern anunciava la licitació d’importants
inversions en infraestructures sanitàries, per valor de més de 50
milions d’euros, i d’inversions ferroviàries per valor de més de
90 milions d’euros, que a més d’avançar en el model de
transport públic que defensam, suposaran una important
reactivació per a la nostra economia. I fa uns dies, i des d’aquest
ferm sentit de la responsabilitat, el president proposava, amb el
suport i consens del BLOC per Mallorca i PSM-Verds, un pacte
contra la crisi econòmica. Un pacte per des de la colAlaboració
i la mútua cessió, afrontar conjuntament allò que veritablement
preocupa a la ciutadania de les Illes Balears. 

Ara és l’hora de demostrar on és el sentit de la
responsabilitat de totes i cada una de les formacions polítiques
que conformen aquesta cambra. Ara és l’hora de demostrar si
pesen més les necessitats dels ciutadans o els càlculs partidistes.
Ara és l’hora en definitiva de fer palès que les grans paraules
són qualque cosa més que això, paraules. 

No detallaré les propostes del document que assenyalava les
mesures que des del Govern es proposen, no és la meva tasca
fer-ho com a portaveu d’un grup parlamentari, ja ho va fer el
president. Però sí és el meu deure comprometre l’esforç i el
treball del BLOC per Mallorca i PSM-Verds, dels nostres
consellers, diputats i diputades, consellers insulars, batles,
regidors i regidores en aquesta tasca comuna que va o hauria
d’anar més enllà de l’enfrontament partidista.
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Al cap i a la fi, hauríem de tenir ben present un pensament
genial de Noam Chomsky, “si suposes que no hi ha esperança,
llavors garanteixes que no hi ha esperança”. De nosaltres depèn
no matar aquesta esperança.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. No hi ha resposta, doncs, Sr.
Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Como
pueden observar los cántaros, cuanto más vacíos más ruido
hacen, o al menos eso decía Alfonso X a quien por algo le
llamaban El Sabio.

Empecemos y entremos en el tema del debate. Este debate
se ha pedido, y leo textualmente la propuesta que se ha hecho
por parte del Grupo Parlamentario Popular, “sobre la acción
política y de gobierno del Govern de les Illes Balears”. Por eso
se ha pedido y el texto de la propuesta ha sido hecho por el
Partido Popular. Se ha hecho esa petición, atendidas las
circunstancias especiales de crisis de gobierno que en los
últimos días han afectado al ejecutivo autonómico. Es decir que
lo que se solicita es un debate de política general por parte del
Grupo Parlamentario Popular, fundamentado en las especiales
circunstancias que han afectado al Gobierno. 

Pero no se pide un debate sobre dichas circunstancias, sino
que se pide un debate sobre la acción política y de gobierno,
atendiendo a lo que ha pasado. Observando lo que parecía un
error parlamentario del Partido Popular, se le dijo en la Junta de
Portavoces que si lo que querían era una comparecencia del
presidente para que explicara la crisis de gobierno, hubiéramos
podido hacer el pasado 17 de febrero una comparecencia del
presidente para explicar la crisis de gobierno. El Grupo
Parlamentario Popular se negó y pidió que fuera un debate de
política general. Es decir, el error es consciente, porque
tratamos de sacarlos de ese error y no quisieron.

Se rechazó que se hiciera una comparecencia y se prefirió un
debate de política general, y aquí estamos. Un debate que se
pide por parte del Grupo Parlamentario Popular sobre acción
política y de gobierno. 

Su comparecencia ayer, Sr. Presidente, respondió
exactamente a la petición del Grupo Parlamentario Popular. Y
diré más todavía, todos ustedes saben que el Sr. Antich convocó
al Consolat al presidente del Partido Popular para tratar
precisamente sobre este tema, sobre la acción política y de
gobierno de cara al inmediato futuro. La respuesta fue que se
hicieran las propuestas políticas en el Parlamento, y eso es
exactamente lo que se ha hecho, sin abstracciones, de forma
concreta y detallada. Se ha pedido aquí un completo pacto
contra la crisis de trece puntos, con diecisiete medidas
concretas, con aspiraciones de ir incluso más allà de los límites
temporales de la presente legislatura. Esto es lo que se pidió,
todo el mundo lo recordará, públicamente el presidente del

Partido Popular dijo “que se traiga al Parlamento”. Y aquí se
trae, a ver quién hace caso a lo que se ha pedido que se traiga a
este parlamento.

Miren, no es nada nuevo en este parlamento y debe quedar
perfectamente claro, que se hable de diálogo y consenso pro
parte de nuestro grupo, no es nada nuevo. No es una novedad
que nos dirijamos a unos y a otros pidiendo diálogo y consenso.
Me remitiré al 4 de junio de 2007, debate de investidura. En
nuestra intervención decíamos textualmente: “el diálogo y la
transparencia conseguirán que en Baleares podamos volver a
escribir la palabra política con mayúsculas. Los socialistas
siempre hemos creído que la discrepancia nos enriquece y por
eso hemos sido siempre más partidarios de una epistemología
basada en la dialéctica que en la lógica aristotélica. El que
piensa absolutamente lo mismo que nosotros, no nos aporta
nada, por muy gratificante que sea la coincidencia. El que es
capaz de hacernos dudar de nuestras convicciones o proyectos
nos mejora, bien porque consigue que cambiemos, o porque nos
sirve para encontrar más argumentos que refuercen nuestra
posición. Por eso -concluía- nosotros no cantamos el gori-gori
a nuestros adversarios -como otros sí que lo hacían-, sino que
les estamos agradecidos porque de su discrepancia aprendemos
mejor el camino correcto”.

Transparencia y diálogo, es lo que decíamos desde el primer
día y ahí estamos, exactamente igual que el primer día. ¿Y el
balance? El balance no puede ser mejor, fuera de este
parlamento el Govern ha conseguido algo sin precedentes, un
pacto por la competitivitat con todos los sectores de relevancia
socioeconómica de nuestra comunidad autónoma. Se ha
priorizado, más allá de las diferencias, la cooperación por el
bien común. Este pacto nos demuestra que podemos confiar
tranquilamente en el sentido de país de los principales actores
de nuestra economía y de nuestra sociedad. 

¿Y dentro de este parlamento? Un tanto de lo mismo, les
pondré un ejemplo concreto antes de pasar a las cifras. Miren,
hubo una ley que se presentó por parte del Gobierno, era la Ley
de medidas urgentes para la obtención de suelo para edificación
de vivienda protegida, que tuvo una enmienda a la totalidad por
parte del Grupo Parlamentario Popular. Es decir, no se trataba
de un tema pacífico y no polémico, ni mucho menos, y hubo
unas posturas muy confrontadas entre unas partes y otras. Pasó
de ser un proyecto de ley del Gobierno a una proposición de ley
firmada por unanimidad por todos los grupos políticos. Yo no
conozco otro caso igual y no digo aquí, en derecho comparado,
no conozco un caso igual y si lo hay, que se me indique. 

Puede que haya habido leyes que hayan obtenido la
unanimidad de la cámara, pero eso sucede normalmente con
leyes que tienen poco contenido polémico y sobre dicha ley -
insisto-, hubo hasta una enmienda a la totalidad. Y aún recuerdo
como en una rueda de prensa sobre esa ley, los representantes
de medios de comunicación se mostraban totalmente escépticos
cuando aseguraban que dicha ley se aprobaría por unanimidad
y exactamente el día en que se produciría. Todo el mundo
recordará que ese día no es que estuviera todo atado, porque
estuvimos reunidos en el Grupo Parlamentario Socialista
incluso con gente, con representantes del Partido Popular para
discutir esa ley hasta la misma hora en punto hasta que se
consiguió un consenso sobre las seis, seis y media de la tarde en
que bajamos a una de las salas de este parlamento para firmar
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este acuerdo. Es decir, hubo un gran esfuerzo y ahí están los
hechos. ¿Discutimos unos y otros? Naturalmente, ¿a quién le da
miedo la discusión? A nosotros no, a nosotros no, lo hemos
dicho claramente, diálogo y discusión lo que haga falta y llegar
a acuerdos, como se llegó. 

No quiero patrimonializar las virtudes de los acuerdos, no
quiero decir que el haber alcanzado un acuerdo sea una virtud
exclusivamente nuestra, porque cuando se produce un acuerdo
es gracias a todas las partes que intervienen. Pero lo que sí
quiero patrimonializar es la virtud de la iniciativa en el acuerdo,
porque sin iniciativa no hay consenso y esa actitud ha presidido
la actuación del Govern. Y esa iniciativa se tiene que valorar
muy positivamente.

Éste es un ejemplo concreto, pero vayamos más allá. Esta
legislatura ha sido la legislatura que más iniciativas
parlamentarias se han aprobado por consenso desde que
tenemos autonomía en esta comunidad autónoma. Proyectos de
ley: 5, proposiciones de ley: 3, decretos ley: 3. Proposiciones no
de ley que suelen ser normalmente iniciativas de la oposición,
se han tramitado 306, aprobadas por consenso: 158, el 51,46%,
salvo error u omisión, naturalmente. Más de la mitad de las
proposiciones no de ley sustanciadas en esta cámara han sido
aprobadas por consenso. ¿Quién puede decir que acabamos de
descubrir el diálogo? ¿Quién puede decir una cosa así? Y ahora
estamos en lo mismo de siempre. No es nada nuevo para
nosotros el diálogo como fórmula de solución de controversias,
estando tanto en mayoría como en minoría, nos da igual. 

Vayamos sentando la primera conclusión después de esta
larga introducción. El diálogo con los sectores socioeconómicos
y grupos políticos ha sido una constante en esta legislatura, con
independencia de las distintas coyunturas por las que se ha
pasado. Y acabamos de pasar una coyuntura difícil y traumática,
como es el cese de tres consellers y con ello una nueva situación
en este parlamento, en la que no hay ninguna fuerza política que
disponga por sí o en alianza con otras de escaños suficientes
para asegurar las votaciones. Pondremos un par de ejemplos. La
semana pasada, el martes 9 de febrero, los partidos que daban
apoyo al Gobierno perdíamos una votación, y el martes 17, esta
semana, era el Grupo Parlamentario Popular el que perdía la
votación. Y si nos remontamos hacía atrás, el Partido Popular
llegó incluso a evitar la convalidación de un decreto y aprobar
enmiendas a la Ley del comercio con apoyos fuera de su grupo
parlamentario. Que este diputado sepa, a fecha de hoy no existe
ninguna coalición, pacto o acuerdo que disponga de mayoría
absoluta, y si la hay que se diga. 

Así que se puede hacer una de dos cosas, intentar bloquear
la acción de gobierno en lo que sea posible, o ponernos de
acuerdo en hacer algo. Miren, los perros no suelen ser
vegetarianos, es decir, no comen mayoritariamente verduras, así
que por esa razón son un buen guardián de huerto, ya que no se
comerán los productos que en él se cultivan. Y tampoco dejarán
que otros animales, que sí son vegetarianos, se acerquen para
comerse la producción del huerto. Por eso se dice que el perro
del hortelano ni come (porque no se come las verduras de su
amo), ni deja comer (porque no deja que otros se las coman
tampoco). Y gracias a Lope De Vega que en su obra El perro
del hortelano usaba el símil de este animal, este hecho se ha
extendido a las personas para cuando ni hacen una cosa, ni dejan
que las demás la hagan tampoco. ¿Vamos a dejar que ese can
literario sea la estrella de aquí al final de legislatura? ¿Nos
espera el año del perro del hortelano? 

Sr. Presidente, usted no se ha resignado, se ha presentado en
este parlamento con los deberes hechos. Hay dos esferas de
actuación del Gobierno, la primera, que no debemos olvidar por
su gran importancia, es la gestión del presupuesto aprobado en
su día y que si bien no es ajena a este parlamento, obviamente,
sí se desarrollo de forma externa al mismo. Ser la segunda
comunidad autónoma del Estado español con lo respecta a la
licitación de obra pública nos da una idea de la importante
actividad de este gobierno hasta la fecha. El Sr. Presidente nos
dio la cifra de 1.550 millones de euros invertidos en los últimos
años, ¿a quién le puede caber duda de que un gobierno en
funcionamiento puede suponer muchos puestos de trabajo? Un
gobierno que se para, pérdida de puestos de trabajo. Un
gobierno que hasta la fecha ha sobrepasado en un 160% los
objetivos de rehabilitación del Plan estatal de vivienda, y así
podría seguir repitiendo las cifras que se han dado aquí. Se ha
hecho mucho trabajo.

Hace dos semanas, mientras otros grupos deshojaban
cuestiones de confianza y mociones de censura, para luego
perder la confianza en la censura y se avanzaban engendros
novedosos como la moción de censura para convocar
elecciones, usted, Sr. Presidente, firmaba convenios con el
Gobierno central por cerca de 200 millones de euros. ¿Qué
significa eso? , pues que con las dificultades existentes, el
Gobierno no pierde ni el pulso, ni el sentido de las prioridades.

En el discurso de ayer, se nos presentó un pacto contra la
crisis con tres espacios de actuación: configurar una
administración más transparente y eficaz, con mecanismos de
control, acciones concretas para combatir la crisis y medidas
estructurales para articular un nuevo modelo de crecimiento y
trece medidas concretas para actuaciones inmediatas. Respondía
así al presidente del Partido Popular que le pidió que trajera a
esta cámara los puntos concretos de su propuesta para debate.
Aquí están, ahora les toca a ustedes, para eso es un debate de
política general. Ahora toca a los demás, a quienes no apoyan al
Gobierno, decir si van a aprobar las leyes para configurar una
administración más transparente y eficaz, si van a aprobar la
Ley de reconversión de la playa de Palma y los planes de
desestacionalización por islas, si harán aportaciones al Plan de
choque contra el desempleo juvenil, a las mejoras en
transportes, en nuevas tecnologías, ... Esto es lo que queremos
oír hoy. 
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No se trata de un programa de gobierno para el que se pida
apoyo por parte de la cámara. Se trata de un abanico de
realizaciones que un gobierno en marcha y a velocidad de
crucero pone encima de la mesa, no para la adhesión, sino para
la discusión. No nos cabe duda, de que éste es el camino
correcto, ése es el más productivo para los ciudadanos, el que
asegura una mejor respuesta contra la crisis. Y además, no es
necesario que ningún partido renuncie a lo irrenunciable, la
propuesta del presidente está pensada para que cualquier partido
le pueda dar su apoyo, porque su objetivo es la transparencia de
la administración pública y la lucha contra el desempleo, que
entendemos que son ampliamente respaldados por todos.

Hay otros caminos, otros hay, si existe mayoría suficiente
para ello quien tenga una alternativa de gobierno puede
presentar una moción de censura en este parlamento y cambiar
el Gobierno. Y quien crea que dispone de esa mayoría y que es
capaz de llevar un proyecto mejor, que lo haga. Pero mientras
esa circunstancia no se dé, estamos obligados a no quedarnos de
brazos cruzados, discutiendo sobre lo que pudiera haber sido y
no fue. Y el que no acepte la oferta tendrá que explicar por qué,
que para eso estamos en un debate de política general, insisto
una vez más.

Entendemos las dificultades que supone para el Partido
Popular marcar una línea clara de actuación en una fase
precongresual. No se trata de una crítica, sino la constatación de
un hecho, que para cualquier partido político, especialmente
cuando hay confrontación de candidatos, genera incertidumbre,
esto es así, pero en estos momentos los ciudadanos nos
demandan mensajes claros e inequívocos, y para que no quepan
dudas quisiera dejar claro nuestro posicionamiento sobre una
alternativa que se ha estado planteando: elecciones anticipadas.

Nos han oído decir, a nuestro grupo parlamentario
Socialista, que consideramos que las elecciones anticipadas en
este momento puede que sean una buena solución para algunos
problemas de los políticos, pero que son una mala solución para
los problemas de los ciudadanos. Elecciones anticipadas
supondría que la intensa labor que se ha hecho para conseguir
un volumen enorme de inversiones en esta comunidad
autónoma, muchas de ellas bajo el paraguas del Gobierno de
España, tenga dificultades para traducirse en la realidad en el
momento en que más se necesitan, que se ahora. Por cierto,
permítanme este breve paréntesis: vaya desde aquí nuestro más
profundo rechazo al discurso del Sr. Rajoy en el Congreso de
los Diputados pidiendo la retirada del sistema de financiación
autonómica. Nos agradaría que se despejaran las dudas al
respecto.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

¿Está el Grupo Parlamentario Popular de acuerdo con lo que
dice el Sr. Rajoy de retirar el sistema de financiación
autonómica en un momento de crisis como el que estamos
viviendo en nuestra comunidad autónoma? ¿Se está de acuerdo
sí o no? Es un debate de política general, se tiene que hablar de
eso; es una preocupación que salió ayer y que creo que hace que
todos estemos intranquilos ante el tema. Recordemos que habrá
unas elecciones generales en el Gobierno de España dentro de
muy poco, dentro de un par de años habrá unas elecciones, y el
hecho de que se plantee por uno de los candidatos y con
posibilidades de alcanzar el gobierno, que se quiera retirar el

sistema de financiación autonómica, creemos que los
ciudadanos de Baleares tienen derecho a saber cuál es la
posición de los suyos aquí, sea la del Partido Socialista -
naturalmente lo rechazamos-, sea la del Partido Popular, que es
quien lleva esta iniciativa. 

Pues bien, estando como está bajo mínimos la inversión
privada, todo el mundo sabe que la inversión pública es
indispensable, como decía, para mantener el empleo en nuestra
comunidad autónoma. Por eso nuestro grupo parlamentario es
contrario a un adelanto electoral. Y no estamos solos en esa
idea; como bien saben, cuando el presidente del Partido Popular
el pasado 9 de febrero, tras una cita en el Consolat planteó la
posibilidad de una moción de censura con la finalidad de
anticipar elecciones, la reacción de los sectores económicos y
sociales fue contundente: absolutamente nadie, ni patronales ni
sindicatos ni organizaciones sociales, nadie apoyó la idea. La
misma noche del 9 un antiguo diputado y actual senador del
Partido Popular, el Sr. Huguet, declaraba justo en el momento
en que su presidente estaba reunido en el Consolat de la Mar:
“Las elecciones anticipadas son una temeridad”, y creo que lo
decía con buen criterio. Así pues esa noche del 9 de febrero se
quedaba solo el actual líder del Partido Popular a la salida del
Consolat de la Mar, bajo la atenta mirada de sus tres
acompañantes, sosteniendo la paradoja de moción de censura
para convocar elecciones, eso sí, desprendiendo un cierto olor
a quemado.

Pero hoy estamos en un debate de política general, y cada
grupo puede y debe expresar su opinión. La nuestra, Sr.
Presidente, es que las elecciones anticipadas son el último
remedio, aunque seamos en estos momentos el único partido
que está totalmente preparado para ir a las urnas en cualquier
momento, unidos y con líderes claros e indiscutidos. Nuestro
grupo ha expuesto su posición al respecto de manera clara i
contundente, no es momento para elecciones anticipadas. Me
gustaría oír lo que otros grupos tienen que decir al respecto. Si
nadie en este parlamento quiere que haya elecciones anticipadas
no las habrá. Por eso creemos que todos los grupos
parlamentarios, y especialmente el Grupo Parlamentario
Popular, que tiene una mayoría importante en esta cámara, diga
si quiere o no quiere unas elecciones anticipadas. Naturalmente
no aceptados el sofisma “si no hay más remedio”; si no hay más
remedio uno también se muero y no es lo que quiere.
Entendemos que se nos tiene que decir volitivamente cuál es su
elección, cuál es la elección.

Si es interés común, entonces, acabar la legislatura, la
siguiente decisión que se ha de tomar es si hemos de finalizarla
de modo productivo o en constantes intrigas. Si optamos por
finalizar de modo productivo el Gobierno, cumpliendo las
obligaciones de su liderazgo, ha expuesto una propuesta
completa y detallada. Si alguien tiene una alternativa, para eso
es este debate de política general, que la presente, que diga “de
las diecisiete éstas cinco sí, éstas seis no, y además aportamos
estas cuatro”. Si nadie presenta alternativa y no se acepta,
aunque sea en parte, la propuesta del Govern, serán los
ciudadanos los que valoren quien ha estado por construir y
quien ha estado por poner palos en las ruedas, quien ejerce
responsabilidad y quien actúa como el perro del hortelano.

Nada más, Sra. Presidenta.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies..., moltes gràcies, Sr. Diéguez. 

Sr. Fiol, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
puj a aquesta tribuna per participar a un debat que ha hagut de
promoure l’oposició donada la falta de coratge polític del
Govern per demanar la seva compareixença davant la greu
situació de crisi política que ell mateix havia generat. Això és
una qüestió que cal subratllar com a primera providència perquè
no es ve aquí perquè el Govern vulgui venir aquí; el Govern ve
aquí perquè l’oposició més el Grup d’Unió Mallorquina, li
exigeix que vengui aquí.

I la veritat és que he de dir que em sent -no només jo, sinó
molts dels meus companys i estic segur que una gran part de
l’opinió pública- decebut, defraudat, Sr. President, per la seva
compareixença. Ho vaig dir als mitjans i ho repetesc ara. Vàrem
assistir ahir a un discurs d’investidura sense investidura. El
president va venir aquí, a un any i mesos de les eleccions
autonòmiques, i ens va presentar un programa, un programa
amb molta més modèstia política perquè no té la majoria per
dur-lo endavant, per tant reclamant suports a la dreta i a
l’esquerra, però en definitiva un programa polític, que pot estar
molt bé, pot estar molt bé però aquest no és, crec, del debat i el
motiu de la discussió. El motiu de la discussió era aclarir quina
és la situació política que s’ha generat, que ha generat vostè, Sr.
President, la setmana passada o l’altra, fent cessar diversos
consellers del Govern, nomenant nous consellers, reorganitzant
gran part de l’estructura de govern sense parlar amb l’oposició,
sense parlar amb ningú, i venir aquí quan tot ja ho té
reorganitzat a presentar un programa de govern i a solAlicitar de
qualque manera, amb el truc que no hi ha votació, perquè la
perdria, una investidura.

Ahir, Sr. President, per als creients començava la Quaresma,
que és un temps de renovació, de perdó..., sí, sí, dimecres, però
ahir era el primer dia després de dimecres de cendra. No em
corregeixi, Sr. Moragues, que, d’això, jo en sé un poc.
Començava la Quaresma, que és temps de perdó i de
misericòrdia. Bé, Chesterton era el que explicava amb molta
claredat a la seva autobiografia de quina manera la gràcia del
perdó és el gran element que tanta gent ha fet passar de la
religió anglicana al catolicisme, per exemple, com el seu cas, o
en el de Tony Blair, per exemple. Per tant la gràcia del perdó és
un element fonamental a la vida humana, i molt especialment a
la vida política. Jo, Sr. President, sentint el discurs d’ahir li he
de dir que no crec que bastin 40 dies de perdó i 40 dies de
penitència i de càstigs morals i corporals, sinó que li augur, per
desgràcia, un any de penitència, un any de dificultats si no
modifica l’actitud amb la qual va comparèixer ahir a la Cambra.

De tot això que nosaltres ens hem interessat a saber, no en
va dir ni una paraula. Res no se’n va dir. Es va parlar uns pocs
segons, com qualcú ja ha apuntat, a parlar de la destitució dels
consellers, de la crisi del Govern, però, com insistesc, es va
venir aquí a explicar un programa i a demanar una majoria per
treure endavant aquest programa. Però els fets mereixen ser
recordats, els fets mereixen ser recordats perquè allò important
són els fets, i els fets són que s’ha de corroborar que el president
va destituir un grup de persones del seu soci de govern, Unió
Mallorquina; però no només consellers, la cosa va anar grossa:
consellers, directors generals, agregats, associats..., tot tipus de
responsables. Em pareix que avui matí els afusellaments
continuaven durant el Consell de Govern i encara deu haver
caigut qualcú més avui, i encara divendres que ve, qualcú que
encara s’havia salvat, també el destituirem. És a dir, hi ha hagut
una decisió clara, rotunda i ferma de rompre el Govern, de
desmuntar el Govern, i a més això ha estat per confessió de part
també recorregut.

Per tant s’ha produït i s’ha pretès, i ho ha explicat molt bé el
representant d’Unió Mallorquina, una estigmatització del soci
Unió Mallorquina, una conversió del soci en l’empestat, en
aquell amb el qual no podem estar; no un que estat detingut, o
un que ha estat imputat o un que ha estat processat o un que ha
estat condemnat, no, tots, “no ens podem entendre amb aquesta
gent perquè poden corrompre el conjunt del Govern”, s’ha
arribat a dir aquí. Bé, això és una decisió que a mi em pareix un
poc exagerada però no hi entr, vostè podia prendre aquesta
decisió, ha decidit extingir el Govern i ha fet un nou govern, ha
fet com va fer Arnaud Amaury amb els càtars. Els càtars
estaven perseguits perquè era la gran heretgia dels segles X i
XII en el centre de França o en el sud de França i estaven
perseguits, i els càtars es varen refugiar a Beziers, es varen
amagar a la catedral, tots replegats, homes, dones, nins, tots
replegats, i les ordres eren que havien d’acabar amb els càtars,
i es va demanar a aquest personatge: “Però com sabrem quins
són els càtars, de tots aquests, i quins no ho són?”, i aquest
personatge va dir: “Els matau tots, que Déu ja sabrà quins són
els bons, i quins són els nostres i quins no ho són”. Per tant...

(Algunes rialles)

...aquesta és la política que vostè ha seguit amb els d’Unió
Mallorquina com si fossin...

(Alguns aplaudiments)

...els càtars, com si fossin aquelles persones que mereixien
sortir del Govern. Tots, tots, no n’hi ha ni un que es pugui
salvar, ja Déu dirà quins eren bons i quins mereixen la salvació
i quins no.
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Clar, quin és el paisatge després de la batalla? El paisatge
després de la batalla és que vostè queda amb un govern en
minoria. Ho ha reconegut i és així i no pot ser d’altra manera, i
al nostre parer..., llavors parlaré sobre aquest particular perquè
s’estan dient moltes coses que no s’ajusten, almenys al meu
parer i a la manera meva, nostra, de veure les coses, a la realitat
parlamentària i a les exigències que el Parlament té. Nosaltres
pensam que vénen obligats a presentar la qüestió de confiança.
Per què?, perquè aquesta no és la força majoritària dins les
minories. La suma de tots vostès, dels que configuren el
Govern, no és la majoria dins aquest parlament, no són la
majoria minoritària, i això ens fa pensar que allò que la doctrina
ha dit en quin moment és adequada la moció de confiança, idò
aquesta és una expressió d’una exigència racionalitzada de la
forma de govern. Què vol dir això?, que naturalment els governs
s’han de correspondre a una estabilitat institucional i a un reflex
d’unes votacions, i si vostè tenia una legitimitat nascuda de la
votació de 30 diputats, de 30 diputats en aquest parlament, que
a nosaltres ens podia semblar malament perquè en
representàvem 29 i es tractava d’ajuntar tothom perquè vostè fos
president, això és legítim, es podia fer, l’aritmètica
parlamentària, de la qual a vegada es parla amb un cert
menyspreu, és una cosa important, així mateix és important que
comptem els vots i sapiguem quants són a un costat i quants són
a l’altre. Molt bé, idò aquest procés aritmètic li va donar, a
vostè, la majoria i va permetre que vostè governàs.

Però vostè amb la seva acció, insistesc, i no la jutj, però
vostè ha pres una decisió que és rompre aquesta majoria.
Aquesta majoria no existeix. Jo voldria que fóssim un poquet
conscients perquè aquí es pretén que entrem en el debat de les
coses que vostè ens proposa. Està molt bé, però nosaltres volem
parlar de la situació en què ens trobam, de la majoria que ja no
existeix, que fins fa 15 dies existia en aquesta cambra i avui ja
no existeix. Per tant aquella legitimitat que vostè tenia, jo crec
que ja no la té. Crec que ens trobam, Sr. President, davant una
anomalia democràtica, estam davant una greu anomalia
democràtica, que és una anomalia que significa que la força que
no és majoritària, la força miniminoritària, és la que governa i
dirigeix l’acció de govern dins un parlament en el qual no té ni
una majoria, i per tant crec que aquesta és una severa anomalia
democràtica. 

Tots recordarem, Sr. President, senyores i senyors diputats,
que existia un programa de televisió quan érem nins, almenys
quan jo era nin, alguns de vostès potser no havien nascut, que es
deia Un, dos, tres, i anaves allà i et feien preguntes; vostè anava
allà i deien: “El Sr. Antich y la Sra. Armengol, vecinos y
residentes en Mallorca”; aquesta era la fórmula, i et feien
preguntes i tu havies d’anar dient respostes coherents amb la
pregunta que t’havien fet. Bé, si vostè anàs a aquest programa
i li demanassin: “Digui’m institucions democràtiques,
institucions democràtiques”, aquestes que vostè anomena aquí
habitualment democràcies avançades, bé, ens conformam amb
les democràcies del món occidental, eh?, no val parlar de
Zanzíbar, ni del Turkistan oriental, ni de països..., no,
democràcies organitzades. Digui’m una institució on no governa
la majoria. Vostè diria “Gobierno balear”, i la Sra. Armengol
diria “Consell Insular de Mallorca”, i vostè diria “Ayuntamiento
de Palma”, i s’haurien acabat les respostes. No n’hi ha més, no
hi ha més respostes...

(Aplaudiments)

No hi ha més respostes, no hi ha més respostes, Sr.
President, no hi ha més respostes.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

El ret a pujar aquí..., bé, idò tendria un euro més,
Ajuntament de Ciutadella, però n’ha de dir alguna més...

(Algunes rialles i remor de veus)

Surti de les Illes Balears, digui qualque cosa que sigui fora
de les Illes Balears, però està bé, està ben duit, està ben duit.
Molt bé.

Per tant...

(Continua la remor de veus)

Per tant..., Sr. President..., Sr. President, a més de
l’Ajuntament de Ciutadella, com s’ha dit, i a més del Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Palma, i el Govern balear, està vostè
tot sol en aquesta qüestió. Jo el convid perquè m’expliqui
institucions on això és així. No importa que ho digui avui, li don
una setmana, 15 dies, si vol cada dimarts farem una pregunta
sobre aquesta qüestió.

(Més remor de veus)

I llavors, Sr. President, aquí es ve i vénen diversos dels
intervinents, i vostè mateix, a explicar una cosa -ahir no ho va
dir, em pareix, però li ho sentit dir en els mitjans diverses
vegades en un to valent- sobre la moció de censura. S’ha
d’abordar aquest tema, perquè aquí es diu: “Si els que estan en
aquest costat pensen que són més, que presentin una moció de
censura, a veure si guanyen, però nosaltres que som aquí i som
menys no presentarem una moció de confiança”. És a dir, vostè
demana als altres molt més del que està disposat a exigir per a
vostè?

(Aplaudiments)

Però què m’està dient?! Clar! És a dir, vostè exigeix aquí
que s’estableixi una majoria absoluta a la Cambra, però si li
demanen que... Sí, o els seus portaveus, o vostè mateix. Jo l’he
vist treure pit pels diaris, “que presentin una moció de censura
si són capaços”. Això vostè ho ha dit. Molt bé. Sí que ho ha dit,
home! Sí que ho ha dit.

(Remor de veus)

És igual. Si no ho ha dit vostè ho han dit tots els que estan
amb vostè, què té més? Home, jo crec que això... És a dir,
nosaltres hem d’exhibir una majoria que no tenim, que no
tenim, per tant no sé per què ens ho demana, no tenim majoria
absoluta, per tant no pot prosperar una moció de censura, és
obvi i aquí ho ha dit, no pot prosperar una moció de censura,
però vostè ens exigeix això i no està disposat a plantejar-se una
moció de confiança, que exigeix menys vots, que exigeix menys
vots, perquè vull subratllar que així com la moció de censura
exigeix majoria absoluta, la moció de confiança no, exigeix una
majoria simple suficient per poder anar endavant. Per tant vostè
demana per als altres el que no vol per a vostè.



4018 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 87 / Fascicle 2 / 19 de febrer del 2010 

 

(Més remor de veus)

A nosaltres ens pareix, i ho dic en termes polítics i no
morals, sincerament ho vull, de qualque manera un poquet
indecent que es pretengui donar lliçons, com s’han donat avui,
per cert, Sr. Barceló, d’ètica, d’honestedat política, però no ens
podem posar a prova a veure si tenim majoria o no en tenim,
que venguin els altres a veure si són... Això em pareix molt poc
seriós.

Clar, llavors s’ha de dir una altra cosa, intentant centrar el
seu plantejament de fons, Sr. President. És dir, i va emprar per
a això al sempre hàbil -ara ja ha arribat al funambulisme, però-
Diéguez, que va explicar a un debat davant la sorpresa general
-me corriges si no es así- davant la sorpresa general, que allò
que s’havia investit fa dos anys no era un president, exactament,
sinó un programa de govern; va dir..., no, no anirem al
Reglament perquè el Reglament diu molt clarament què
s’investeix; és igual, és igual, perquè estic disposat a acceptar el
plantejament del Sr. Diéguez. Acepto, se invistió un programa.
Molt bé. Per tant, ara, clar, esto yo lo acepto como una cuestión
de laboratorio, je, je! Perquè, clar, ara vegem..., vegem...

(Alguns aplaudiments)

Vegem la vigència d’aquell programa, la vigència d’aquell
programa, perquè si deim que està viu ho hem de demostrar
també, que està viu, hem de veure què va dir el president fa dos
anys quan va venir aquí, quines coses ens va contar dia 3 de
juliol concretament, i ho paga repassar algunes de les cites que
fonamentaren aquella investidura de la qual du causa el present
govern. Es pretenia assegurar no només el més alt nivell
d’ocupació, sinó la millora de la qualitat d’aquesta feina; es
referia a la feina, llocs de feina fixos per als treballadors. “Quan
parl de seguretat econòmica parl d’importants inversions en
educació i formació dels nostres joves. El full de ruta del nostre
projecte econòmic i social neix precisament en una economia
consolidada, passa per una formació de qualitat, continua amb
un lloc de feina estable, acaba en la seguretat de les economies
empresarials i familiars i en les persones”. Als 120.000 aturats,
segurament es referia. “El nostre projecte és de mirada llarga i
seny, créixer un 5% com l’any 90 sobre la base de la
construcció no ha de ser mai un camí de futur. A les Illes
Balears -a les Illes Balears, senyors diputats- el problema no és
la manca de feina. El nostre objectiu és el treball estable, feina
fixa per als nostres treballadors i treballadores. Ja vaig dir en
campanya que primer les persones, i les persones aniran
primer”. A l’atur, aniran primer. “Per tant necessitam actuar
amb rapidesa, perquè la conseqüència del dèficit en educació no
és altre que el dèficit de futur a la nostra societat”. Per això, Sr.
Conseller, li han davallat la finançació de l’educació a les Illes
Balears. “Com la millora del finançament de la universitat”, per
això l’hem congelada. “El meu govern prioritzarà -Sr.
President- la Llei del sòl”, la Llei del sòl!, per això dos anys i
mig després no està aprovada. Molt bé. Del tren d’Alcúdia i
totes aquestes coses val més no parlar-ne.

Però l’altre gran tema, Sr. President, que va motivar aquesta
investidura, que segons els seus propis portaveus és la que
sustenta l’acció de govern i la legitimitat de continuar ara encara
que estiguin en minoria, era el pacte local, la política
institucional: “És el final que els ajuntaments deixin de ser els
oblidats de la nostra administració -recit de memòria, però és
més o menys així, ho tenc aquí escrit- el municipalisme, el pacte
local i la finançació dels governs locals i dels ajuntaments, com
diuen alguns de Menorca, fum de formatjada, perquè res de tot
això s’ha fet ni s’ha parlat. Per tant, Sr. President, fan un flac
favor els que sustenten que aquell pacte d’investidura és vigent,
té vida i té viabilitat.

Però podria ser, fent una concessió més a les
argumentacions de l’esquerra, podria ser, que el pacte hagués
estat un cúmul de promeses i al final les coses han anat com han
anat i per tant el Govern llavors ha tengut una capacitat de
rectificar i de fer les coses millor, i ho paga fer una petita
reflexió a la gestió d’aquests dos anys i mig de govern, ho paga,
ja la vàrem fer en el debat de l’estat de la comunitat, però
naturalment voldria subratllar algunes coses que han passat
durant aquests dos anys. 

Durant aquests dos anys i mig de govern, Sr. President, més
d’un de cada quatre treballadors ha perdut la seva feina des del
juny del 2007, tenim 137.537 afiliats menys a la Seguretat
Social. Cada dia laborable durant el seu govern, cada dia
laborable, 204 persones s’afegeixen al SOIB cercant feina;
durant aquest període, la CAIB, la comunitat autònoma més
l’ib-salut, el principal ens institucional de la nostra comunitat,
ha crescut al capítol 1 un 13,4, Sr. President; restriccions cap,
cada dia laborable del seu govern, Sr. Antich, han tancat 16
empreses a les Illes Balears, hem passat de 48.000 empreses a
37.000; s’han destruït 10.598 empreses. I les persones que
oficialment volen treballar sumen 146.000, són 106.000 més
que quan vostè va arribar al poder.

Cada dia que vostè governa ens trobam que ha crescut, s’ha
incrementat la xifra d’aturats. I podria exhibir, perquè sé que és
una cosa que els molesta un poc, però per ventura no ho faré, ho
mostraré cap allà, la gràfica del PIB, la situació del PIB, el
creixement del PIB corresponent amb els anys de govern del
Partit Popular i amb els anys que vostè governa en aquesta
cambra, ja li hem mostrat qualque altra vegada i no ho paga
explicar els detalls, quan la fletxa va per amunt és govern del
Partit Popular i quan la fletxa va per avall és perquè governen
vostès.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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Amb tots els respectes, Sr. President, nosaltres creim que
aquest govern pot venir aquí a explicar que pretén que el pacte
de competitivitat s’estengui ara a l’oposició, no ens ha cridat
mai per a res, no hem estat convocats mai a res, ni tan sols a la
Mesa de seguiment de l’economia, ni tan sols a la Mesa de
seguiment de l’economia, i a les poques reunions que ens han
convocat he de dir, sincerament, perquè a alguna hi he estat, que
no han estat reunions profitoses ni han estat reunions
intencionades a aconseguir pactes per dur les coses endavant.

Nosaltres creim, i ja li vaig dir en el debat de l’estat de la
comunitat, que el govern que vostè presideix és un govern que
no té capacitat per treure endavant els problemes de les nostres
illes, i l’opinió pública es demana, molt legítimament: si tot això
era així tenint majoria, què no serà ara que està en minoria, què
podrà fer aquest govern? Per tant, sorprèn que vostè vengui
aquí, com va fer ahir, i faci qualque, per ventura també ho farà
avui, no ho sé, m’és igual, faci el que vulgui, en termes taurins
es diu una larga cambiada i bé, i ja està, me olvido del tema; he
estat aquí, he explicat una sèrie de qüestions, no he parlat del
tema que preocupa l’opinió pública, que és la gran crisi
institucional que patim a les principals institucions, molt
especialment a l’illa de Mallorca, i d’això naturalment vostè no
n’ha dit res.

Nosaltres pensam que el seu govern, Sr. President, està
immers dins el desconcert i també de qualque manera dins el
fracàs; pensam que no tenim un futur clar i no creim que aquest
govern pugui pretendre tenir un futur clar. 

Deixi de dir-nos, Sr. President, que qui ha de resoldre
aquesta situació que vostè ha creat és l’oposició, no, Sr.
President, qui ha de resoldre aquesta situació és vostè, és vostè,
qui l’ha feta que l’engrons, diuen a Mallorca; és vostè qui ha
creat aquesta problemàtica i és vostè qui té una obligació
principal de recaptar la confiança de la cambra, per veure si té
capacitat per sortir endavant.

Deixi’m que constati algunes coses que durant el discurs
d’ahir i durant aquests dies i durant les coses que he llegit en el
butlletí oficial i també en els mitjans de comunicació hem
constatat: vostè ha romput el pacte de govern, que va provocar
la seva investidura i, a més, ha utilitzat el BOIB com a una arma
de destrucció massiva cap als seus socis d’Unió Mallorquina,
això va seu, vostè sabrà el que fa. Sr. President, vostè no
gaudeix de la majoria, de la confiança, de la confiança de la
majoria de la cambra que tenia dia 3 de juliol de fa dos anys, no
té aquesta confiança, i de les pobres intervencions que avui
s’han sentit, doncs es dedueix també que no la té.

Vostè no representa la principal força d’aquest parlament, és
més, la suma dels seus socis del BLOC i vostè no sumen els 29
diputats de la força, o els 28 més 1 de les forces majoritàries. Hi
ha un component d’usurpació dins tot això que valdria la pena
estudiar i valdria la pena considerar.

Quan parla de “governança”, quan parla vostè de
“governança” no sabíem que es referís a això, jo ..., és que
estàvem sempre amb el tema de la “governança” i veus que es
parla de la “governança”, bé, la “governança” és governar quan
no es té majoria, pel que es veu, i és una cosa interessant per
aprendre, cada dia, governar sense majoria i enrocar-se, enrocar-
se, (...) al poder.

Exigir per als altres el que un no vol per a ell mateix, dins un
tema d’aritmètiques parlamentàries sembla absurd i sembla que
no és seriós.

Vostè, Sr. President, com a president de la comunitat
autònoma, naturalment, és el principal responsable de la crisi
institucional que patim, i és vostè qui té damunt la teulada
l’obligació i la necessitat de resoldre-la. Vostè no volia aquest
parlament, vostè no volia venir, vostè ni tan sols va presentar un
trist paper solAlicitant comparèixer, idò a nosaltres per ventura
ens hagués bastat i no hagués estat necessari organitzar aquest
debat de l’article 167, ni tan sols es va prendre la molèstia de
dir: aniré al Parlament a contar el que ha passat. Hi ha un cert -
sincerament ho dic, i amb tots els respectes-, un cert menyspreu
a l’activitat parlamentària, un cert menyspreu al Parlament;
vostè el mateix dia que va destituït els consellers i donat per
dissolt el pacte de govern, tenia l’obligació política, clar que la
tenia i clar que no hi ha cap article del Reglament que ho digui,
és que això no s’escriu als reglaments, això és a l’esma i al seny
de les nostres institucions, vostè tenia l’obligació, el primer que
havia de fer era presentar un escrit dient que volia explicar a la
cambra quina era la seva situació. Bé, no ho va fer, l’hem hagut
de fer venir els que som a l’oposició, i ha vengut, com vàrem
veure ahir, amb una certa desgana.

Ens demanam, Sr. President, des d’una cosa que li vàrem dir
el dia que ens va convidar al Consolat de la Mar, des de la
responsabilitat institucional, nosaltres tot el que dugui aquí ho
atendrem amb la màxima serietat i amb el màxim rigor, només
faltaria; i si vostè du lleis i més lleis, nosaltres contribuïrem, des
del nostre punt de vista, a millorar-les i participarem del debat,
el nostre paper el tenim molt clar i ho feim amb molt
d’entusiasme i estic segur que amb molta qualitat i amb moltes
ganes per part de tots els diputats, i no el deixarem de fer aquest
paper. 

Si vostè avui ha aprovat una llei i dilluns entra al Parlament,
doncs es crearan les comissions, la ponència, nosaltres
participarem en la part que ens correspon proporcionalment i
tenim molt assumit quin és el paper que tenim dins aquest
parlament, no ens fa cap vergonya ni tenim cap preocupació per
no fer-ho bé, ho farem com hem fet sempre, amb ganes de fer
feina, amb humilitat, amb serietat i contribuint que funcionin
millor les coses. Per tant, no pateixi per aquest costat, no
pateixi, nosaltres no nos echaremos al monte, no és aquest el
nostre plantejament. 

Nosaltres dubtam, dubtam, i ho manifestam, de la
legitimitat, de la pròpia existència d’aquest govern; però
nosaltres som els mateixos a l’hora que quan arribi un debat,
arribi una llei, arribi una normativa, intentar consensuar el que
és possible, millorar el que està malament al nostre parer i
intentar, naturalment, que amb un escenari distint de majories
les nostres esmenes tenguin més èxit i més possibilitats d’anar
endavant que les que han tengut en altres ocasions. Però això ha
de comprendre que és una conseqüència directa de la situació
que vostè ha creat.
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De totes formes, vull insistir, per acabar, Sr. President, en la
qüestió de la legitimitat. Ens preocupa la qüestió de la
legitimitat, ens preocupa perquè la legitimitat del president del
Govern no es basa en una majoria absoluta. Aquí s’han elegit
presidents amb majoria simple, com qualcú de vostès segur que
recordarà perquè eren aquí i s’han produït aquests fets, per tant
ens preocupa que hi hagi aquest temor, aquesta por, aquesta
falta d’iniciativa i falta de voluntat. I naturalment ens plantejam
els escenaris possibles, perquè s’han citat i nosaltres també
volem posicionar-nos. 

Al nostre parer, la dissolució del Parlament en aquests
moments probablement no seria el més encertat, però
naturalment això és una competència exclusiva del president,
segons diu l’Estatut, escoltat el Consell de Govern, nosaltres
d’aquesta qüestió realment no tenim res a dir; és a dir, vostè pot
dissoldre el Parlament demà el matí, si vol i dissol i convoca
eleccions, és una competència seva. Nosaltres opinam que per
ventura no és el moment més adequat, però no perquè tenguem
un congrés o el deixem de tenir o hi hagi ..., és que no és
aquesta la qüestió, amb una mica d’alçada de mires, crec que no
és el moment oportú, però, insistesc, com qualcú ha dit aquí, si
es convoca, no es preocupi que hi concorrerem a les eleccions,
i per ventura les guanyarem, no passin pena que hi serem el dia
de les eleccions, no es preocupin, ens trobaran si convoquen
unes eleccions, però pensam que per ventura no és el moment
adequat.

La moció de censura ja he explicat que és un instrument
pensat per a un escenari completament distint del que ens
trobam; ara ens trobam un escenari on la deslegitimació ve del
mateix govern, és el mateix govern que ell mateix, no m’agrada
la paraula, perquè dir que s’ha suïcidat no és exactament, només
n’han mort uns quants, per tant no s’han suïcidat, ha canviat la
seva estratègia, s’ha redefinit, però de qualque manera ha perdut
aquella majoria que tenia. Per tant, aquesta situació l’ha creada
el govern, i qui ve obligat pels usos parlamentaris, aquí i a la
Xina popular, no, a la Xina popular no, justament, però és igual,
aquí i a qualsevol altre país democràtic, qui ve obligat a resoldre
aquesta situació és qui continua presidint el govern. Per tant, ve
vostè manifestament obligat a presentar una moció o una
qüestió de confiança.

Naturalment, vostè, com passa a la dissolució del Parlament,
pot no presentar-la, la qüestió de confiança, pot dir: no, no
presentaré la qüestió de confiança, ja ho ha dit altres vegades i
avui per ventura ho tornarà dir, no la presenti, està dins les seves
possibilitats no fer-ho, però no plantegi com a alternativa que
s’ha de plantejar la moció de censura, perquè això no és ver.
Qui ve obligat aquí a recaptar la confiança de la cambra, que no
té, és vostè; és a dir, vostè aquí no té la confiança a dia d’avui
de la majoria de la cambra, i això és una realitat incontestable...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., incontestable, incontestable. 

Per tant, Sr. President, pensam que no té massa alternatives.
Al nostre parer, només en té dues realment, si no dissol el
Parlament, que el convid que no ho faci, que és, efectivament,
presentar una qüestió de confiança, recaptar a veure si té el
suport majoritari d’aquesta cambra per continuar endavant,
perquè, Sr. President, cada minut que passa vostè al Consolat de
la Mar, cada hora que passa, cada dia que passa assegut a la
cadira del president del Govern de les Illes Balears, al nostre
parer la seva ilAlegitimitat creix, s’acreix, augmenta, perquè
vostè necessita resoldre aquesta situació. I només la pot resoldre
de dues maneres. Insistesc, Sr. President, el convid que presenti
aquest debat de confiança i aquest debat de confiança vengui
amb un programa, com vostè va presentar ahir, així sí que té
coherència dur un programa, així sí que és raonable dur un
programa; vostè comparegui a la cambra a demanar la confiança
amb un programa com el que va dur ahir i veurem si la cambra
li dóna la confiança o no li dóna.

L’alternativa que li queda, Sr. President, després d’això, és
presentar la seva dimissió, com a una única alternativa possible
que una nova majoria es faci càrrec del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. 

Sr. President, em demana la paraula per contestar tots els
portaveus?

Doncs haurà de ser l’horabaixa, perquè ens n’anam a dinar.
És que són les dues i deu i, si comença, després no ho podrem
deixar a la meitat. Si li pareix bé, havíem decidit a la Mesa i a
la Junta de Portaveus tallar, crec que és un moment adient,
donat que tots els grups han intervengut, anam a dinar i després
a la tarda, de continu, fem la resposta.

Els pareix bé a tots els portaveus? Sí?

Quatre i mitja, tal com havíem quedat?

Quatre i mitja.
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