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LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença la sessió i té la paraula el Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, Sr. Antich.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc, com no pot ser d’una altra manera vull agrair el
to de les intervencions tant de la Sra. Esperança Marí, del Sr.
Mayans, del Sr. Melià, del Sr. Barceló, del Sr. Diéguez i del Sr.
Fiol. També vull agrair que moltes de les intervencions
acabassin precisament exercint la responsabilitat i per tant en
moltes d’ocasions dient que estaven per feina i per poder arribar
a acords.

La meva intenció ahir a un debat de format de l’estat de la
comunitat era precisament explicar que una decisió meva
donava lloc a canvis i, per tant, que aquests canvis demanaven
una intensificació de l’acord a aquesta cambra, així, en tot
moment vaig voler parlar del que suposaven aquests canvis amb
relació a la gent i vaig voler fer un debat dirigit a la gent. Veig
que en algunes de les intervencions hem tornat a parlar de
nosaltres, i jo crec que l’important és precisament explicar a la
gent que hi ha iniciatives per dur a terme i per palAliar la greu
situació de dificultat que patim i sobretot per intentar tirar
endavant un model que doni més respostes als ciutadans i a les
ciutadanes.

Algunes de les intervencions o una de les intervencions
s’han referit a Montesquieu i el primer que vull dir és que el
meu partit té 130 anys d’història, 130 anys, i hem fet molta
feina perquè en aquest país hi hagués una democràcia i hi
hagués distints poders que exercissin aquesta democràcia. I jo
crec, efectivament, que s’ha de respectar la gent fins que no té
una sentència i crec que és ben clar que això és així, però a la
vegada també pens que és molt important respectar la feina que
han de fer els tres poders. Hi ha tres poders que fan aquesta
feina, jo els respect totalment i d’entrada ja voldria dir que
aquest president mai no ha anat a parlar amb el Fiscal General
de l’Estat, mai, mai.

(Aldarull a la sala)

Per tant, és el primer que voldria deixar clar,  que nosaltres
hem fet molta, molta de feina perquè aquests tres poders tenguin
el funcionament que els pertoca. Per tant, en aquest sentit ho
volia deixar molt clar ja d’entrada.

També voldria dir que jo no sé si ahir em vaig referir que
efectivament havíem arribat a una situació límit que havia fet
que a un moment donat jo apartàs a Unió Mallorquina del
Govern amb relació a la gestió. I quan vaig dir que era una
situació límit ..., també vull dir d’entrada que les meves
relacions amb els socis no era la meva intenció venir-les a
discutir aquí, també ho volia dir, encara que els efectes que
suposen les meves relacions amb els socis crec que sí que és
aquí que les hem de discutir. Però vull dir que jo ni he perseguit
ningú ni he jutjat tot un partit amb relació a una determinada
situació. També vull que quedi ben clar això avui i aquí; i vull
que quedi ben clar perquè la legislatura ha estat molt llarga; i
vull que quedi molt clar perquè, efectivament, i crec que això no

ho volia ningú, hi ha hagut un dels partits que han estat socis
nostres que han tengut molts de problemes, han tengut molts de
problemes interns, i jo això no ho vull per a ningú.

I és veritat que segons quins moments hi ha hagut tota una
sèrie de situacions que efectivament han creat algunes maneres
d’actuar que des del meu punt de vista no eren les més idònies,
i jo, Sr. Melià, li podria dir que he hagut d’aguantar de
l’oposició que aquí hem tengut un diputat en una situació
singular; que hem tengut tres canvis de consellers, i ho han dit
des de l’oposició, perquè hi ha hagut tants d’altres canvis de
presidents d’UM; que hem tengut una crisi en el consell insular
on hi va haver uns senyors que s’anaren, i jo encara no sé el
perquè, i va donar lloc a una crisi al consell insular, perquè
darrerament fins i tot he vist consellers meus que han hagut
d’anar cara a cara amb exconsellers meus i això tampoc no dóna
estabilitat; perquè, Sr. Melià, hi ha hagut algunes votacions
separades que no anaven així com nosaltres teníem pactades.
Per altra banda, Sr. Melià, li vull recordar que el darrer que va
passar és que precisament un president d’UM, jo crec que molt
coherent, va dimitir per mor d’un codi ètic que teníem pactat, i
encara hi ha gent que està en la mateixa situació d’aquest
president d’UM i encara no ha fet cap passa ni una ni UM
tampoc. 

I el que vaig dir jo és que la situació que això ara passàs dins
el meu govern, aquesta era la situació límit i per tant hi va haver
aquesta ruptura, i no ho faig en cap cas per perseguir UM ni per
tractar UM com a càtars, que llavors en parlarem, dels càtars,
no, no, llavors parlam dels càtars. 

Tot a l’inrevés perquè jo crec que UM té un espai ben clar
dins aquesta comunitat autònoma i no seré jo qui persegueixi
aquest partit, ben a l’inrevés, crec que sí algú durant tota la
legislatura ha defensat aquesta postura i li ha donat suport i ha
fet incloure UM permanentment dins el Govern ha estat aquest
president i això també ho tenc ben clar. I pot estar segur, Sr.
Melià, que tenc la consciència ben tranquilAla, ben tranquilAla.

(Aldarull a la sala)

Sr. Fiol, els càtars. Que no se’n recorden de quan
començàvem aquesta legislatura, què deia el PP d’UM? Aire
fresco? Aire fresco, sí. Com va acabar la legislatura passada
entre el PP i UM? Com per venir ara a donar lliçons del que ha
passat en aquests moments. No, no, Sr. Fiol, jo li ho recordaré,
sap què és perseguir?, sap què és perseguir un altre partit?
Perseguir un altre partit és intentar quedar-se amb la meitat del
partit que és el que va fer el Partit Popular un parell de
legislatures passades amb el Sr. Cañellas de president. I si no
recordi-se’n de quants entraren dins el Partit Popular. Això va
passar en aquells moments, per tant no em parlin a mi de...

(Aldarull i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Posin-se tranquils.

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

Intent posar-me al vostre nivell i m’estic acotant, no et pots
imaginar com m’estic acotant.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats i sobretot els convidats saben
que només poden escoltar, no poden fer manifestacions ni a
favor ni en contra.

(Continua la remors de veus)

Per favor, senyores i senyors diputats, una mica de
tranquilAlitat i també els convidats abstenguin-se de fer
comentaris. 

Sr. Antich, ...

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

Puc continuar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que sí.

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

Per tant, jo estic convençut que les persones que en aquest
cas han dirigit UM tampoc no volien que passàs el que ha passat
i per tant en aquest sentit és veritat que hi va haver aquesta
ruptura i és veritat que des del primer moment jo he tornat a
allargar la mà per poder arribar a acords i perquè puguem fer
feina conjuntament, i aquesta és la meva idea. Crec que hi ha un
treball a fer de construir aquesta confiança i aquest treball en
conjunt. Per tant, aquesta és la meva idea.

Vaig explicar ahir -i ho vaig dir clarament- que la meva idea
era continuar governant i això ho vaig dir molt clarament ahir,
ho vaig dir el dia que em vaig reunir amb les distintes
formacions polítiques, a cada una de les formacions polítiques.

Sr. Fiol, en cap moment no he demanat que vostès presentin
una moció de censura, no, no, Sr. Fiol, no, el que vaig dir és que
jo no presentaria una qüestió de confiança i que per tant
continuaria governant i que si l’oposició creia que tenia una
majoria suficient, tenia un instrument. Jo no vull que presenti
una moció de censura, és que no ho vull, vull que ens deixin
governar i que s’impliquin amb aquest govern, amb els punts i
amb els apartats que jo li he posat damunt la taula. Jo no li he
demanat que vostè posi una moció de censura, jo ni crec que
siguin bones unes eleccions en aquests moments, avançar
eleccions, ni crec que sigui bo cap tipus de ruptura entre altres

coses pel que he dit, perquè no hi ha una majoria clara davant i,
a més, fins ara només he sentit parlar de si eren 27 o eren 29, no
he sentit parlar de projecte, per haver-hi una majoria clara
davant hi ha d’haver un projecte clar davant, hi ha d’haver un
projecte per donar resposta als ciutadans i a les ciutadanes. 

I jo n’he posat un damunt la taula, jo pensava que això seria
el debat d’avui. El debat d’avui em pensava seria aquest, escolti,
no, no, és que vostè no té projecte, és que vostè no té iniciatives,
és que nosaltres creim que això s’hauria de fer d’una altra
manera, però aqueixa altra manera no surt mai, no surt mai. Per
tant, jo crec que en aquests moments, a quinze mesos d’unes
eleccions, crec que en aquests moments el més important de tot
és que donem respostes als problemes que té la ciutadania.

Amb relació a la moció de censura jo he parlat poc, Sr. Fiol,
els que n’han parlat més han estat vostès. Vostès, dia 8 de febrer
el Sr. Bauzá va dir: “rechazan moción de censura”. Dia 9 de
febrer, el Sr. Bauzá va dir: “apuesta por moción de censura”.
Dia 10 de febrer, el Sr. Font al consell insular va dir: “descarta
la censura en el consell”. Dia 11 de febrer, Simarro: “limita la
censura en el Parlament”. Dia 12 de febrer: “Bauzá insiste en
que todo cabe”. N’hi ha més. Dia 7 de febrer el Sr. Bauzá va
dir: “jamás habrá moción de censura con UM” y dia 9 de
febrer: “el Sr. Bauzá dispuesto a presentar una moció de
censura con UM para adelantar las elecciones”.

(Aldarull)

I avui vostè ha dit que no és bo avançar les eleccions i m’ha
demanat que dimiteixi. Una cosa totalment nova d’avui, de
trinca. Per tant, no sé molt bé quina és...

(Remor de veus)

No, Sr. Fiol, jo comprenc que vostè rigui perquè jo no sé
molt bé quina és l’opinió del PP, no, no, la d’avui sí, la darrera
és la de vostè, la d’avui, però no sé ..., com que aquests dies
cada dos dies hi ha una opinió diferent, no sé exactament quina
és. De totes formes li vull dir una cosa ben clara, esper que la
que sigui, sigui que efectivament vostès no pensin en mocions
de censura i acceptin la mà oberta que jo els vaig estendre ahir
per tal de poder tirar endavant aquesta comunitat.

Sr. Fiol, li voldria dir algunes coses més perquè avui vostè
ha pintat aquesta comunitat i ens ha tret que quan va per amunt
és el PP i quan va per avall som nosaltres, que aquesta
comunitat funciona molt malament i que té moltes dificultats.
És veritat que aquesta comunitat té moltes dificultats i és veritat
que mai com ara no havíem patit una crisi d’escala mundial com
la que afecta les Illes Balears i molts altres indrets. Per tant, fer
segons quines comparacions sona un poc a demagògia. Vostè
entendrà que jo digui això, no és el mateix la situació dels
països europeus a dia d’avui i durant aquesta greu crisi
econòmica que si ens remuntam a l’any 2006 o a l’any 2007.
Crec que hi ha un poc de diferència i hi ha una diferència molt
gran.
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De totes formes vostè m’ha parlat que en aquesta comunitat
es destrueix una empresa cada no sé quant de temps, que tenim
tanta gent a l’atur i que tenim moltes dificultats, efectivament
tenim moltes dificultats, però hi ha comunitats autònomes que
tenen més dificultats que nosaltres, Balears aguanta molt bé
aquesta situació, Sr. Fiol. Li vull recordar, no, no, no, han de
voler escoltar també l’altra part perquè si no el diàleg és
impossible, algú deia no és que vostè només ofereix diàleg quan
està en minoria i és que vostès sembla que ni en minoria ni
sense minoria. 

Sr. Fiol, miri, l’única comunitat autònoma que no va destruir
llocs de feina aquest darrer mes de gener va ser la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’única. La comunitat autònoma
que té la taxa d’activitat més alta de l’Estat és la comunitat de
les Illes Balears, la taxa d’activitat més alta és la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Una de les comunitats autònomes
que té més empreses per 1.000 habitants és la comunitat
autònoma de les Illes Balears per sobre de Catalunya, per sobre
del País Basc, per sobre totes les altres comunitats autònomes,
i la comunitat autònoma amb relació a la destrucció d’empreses
és efectivament la comunitat autònoma de les Illes Balears que
està entre les comunitats autònomes que menys empreses han
destruït. Per tant, és una comunitat autònoma que efectivament
aguanta millor que les altres el fet que hi hagi aquesta situació
de dificultat i sense cap dubte ni un perquè és una comunitat
autònoma forta i és una comunitat autònoma de molts
d’emprenedors i és una comunitat autònoma ben valenta.
Efectivament és per això, però també deu ser un poquet perquè
en aquesta comunitat autònoma quan ha vengut la crisi aquest
govern ha invertit 1.555 milions d’euros, 1.555 milions d’euros
en dos anys. 

(Remor de veus)

Sí, sí que és nota, li ho puc assegurar, ho diu el sector de la
construcció, el sector de la construcció diu que gràcies,
efectivament, que hi ha hagut aquestes inversions s’ha pogut
aguantar perquè la part privada no es mou gens ni una mica. 

Per tant, gràcies a aquestes actuacions, gràcies a aquesta
valentia a l’hora de la inversió hem pogut mantenir i aguantar
molts de llocs de feina, per tant qualque cosa devem haver fet
des de les institucions, unes institucions que a més hem estat
capaces d’arribar a acords amb els agents socials i econòmics
per tirar endavant un pacte per millorar la nostra economia. Per
tant, no devem ser unes institucions que no han fet res, que ara
resulta que presentam una sèrie de pactes i és perquè durant els
dos o tres anys darrers no hem fet res, li parl de 1.555 milions
d’euros invertits, els parl que en dos anys en aquesta comunitat
autònoma hem millorat el finançament de l’Estat com mai no
havia passat en aquesta comunitat autònoma i aquests doblers
també serveixen -recordin, recordin-, 150 milions d’euros
rebíem, 150 milions d’euros rebíem de l’anterior sistema de
finançament. El 2009, desembre, 326 milions d’euros. 2009,
desembre, 326 milions d’euros, 280 els vàrem dedicar a donar
liquiditat a empreses, a ajuntaments i als consells insulars.
Parlam que s’ha aconseguit passar d’uns 190 milions d’euros
d’inversions estatals a 400.

Per tant, no em diguin que aquestes coses no han ajudat a
poder suportar aquests 1.550 milions d’euros que hem invertit
i que no han ajudat que efectivament la comunitat autònoma
pogués fer trenta mesures per vèncer els problemes conjunturals
que té la gent a causa de la crisi, des de donar més crèdits, des
d’impulsar el Pla Renove i ajudar-los amb els interessos i fer
decrets perquè es pugui executar, des de donar respostes a les
necessitats bàsiques, des de donar respostes des d’allò laboral,
des de donar respostes mitjançant la formació. No em diguin
que aquestes institucions no han fet res, perquè aquestes
institucions el que han fet ha estat governar amb un bon
temporal -amb un bon temporal- i els resultats econòmics
respecte a les altres comunitats autònomes, miri, són bons. Hi
ha comunitats autònomes, Sr. Fiol, on s’apliquen mesures que
vostès algunes vegades defensen i no són precisament les
comunitats autònomes que treuen millors resultats en aquestes
qüestions. 

Per tant, no tothom -com deia jo ahir- deu tenir tota la raó
per tant deu ser possible asseure’s i poder analitzar totes
aquestes situacions, però per asseure’ns, efectivament, crec que
hauríem de fugir de demagògies. Repetesc: crec que és una
demagògia dir que aquest govern s’ha passat dos anys sense fer
res. Algú ho deia ahir, avui a la seva intervenció, miri ahir que
és prop: 92 milions d’euros licitats en tren i 53 milions licitats
en deu centres de salut nous, ahir, 100 i busques de milions
d’euros. La setmana passada anàrem a cercar 75 milions més
per al tren i anàrem a cercar 30 milions per al Port de
Ciutadella.

Per tant, hi deu haver un govern que efectivament governa
i un govern que independentment de la seva composició només
s’escorarà cap a la gent, cap als ciutadans i ciutadanes perquè ja
ho hem demostrat que ho sabem fer així, perquè no hem duit
unes determinades polítiques només perquè el Govern estigués
composat per determinades formacions polítiques. Hem duit
unes determinades polítiques perquè hi ha un acord de govern
que pactàrem entre les distintes forces polítiques i perquè hi ha
una direcció. Efectivament aquesta direcció té molt clar que en
aquests moments el que necessitam són polítiques moderades,
de consens, de pacte on hi juguin empresaris i sindicats -i
sindicats-, empresaris i sindicats.

Per tant, si hem de tocar un tema tan important com és el
turisme hem de saber escoltar els empresaris i hem de saber
escoltar els treballadors i les treballadores d’aquest país que
també fan molta feina per tirar-lo endavant. Per tant, si hem de
parlar de condohotels i de noves figures hem de saber pactar
amb empresaris i sindicats. Aquesta ha estat l’única cosa que he
posat damunt la taula, no tenc cap problema, a l’inrevés. Crec
que hem de cercar noves fórmules per tirar endavant el turisme,
però necessitam uns grans acords. Necessitam uns acords amb
els agents socials i econòmics. 

Això és el que he defensat des del principi: un funcionament
d’una mesa de turisme on tothom s’hi senti implicat i amb unes
idees molt clares. Efectivament, en aquests moments -i ho hem
fet des de la Conselleria de Turisme i ho continuarem fent amb
una sèrie d’elements que des del meu punt de vista són molt
importants: saber donar respostes a la reconversió de les zones
madures i a la millora dels establiments, donar suport a tot el
que és el tema de comunicacions, millorar el nostre producte i
donar suport a les noves tecnologies per modernitzar el sector
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turístic, però en això, els sindicats i els empresaris, hi estam
d’acord. Per tant no ens hem d’escorar cap a un lloc o cap a
l’altre. Hem de continuar fent feina en aquesta direcció.

Per tant, Sr. Fiol, no puc admetre de cap de les maneres que
pugui dir que aquí hi ha un govern que no ha donat respostes
durant el que duim de legislatura.

Miri, efectivament, prenc una decisió i això significa uns
canvis. Està clar. Per tant, la primera responsabilitat és del
president del Govern, ho he sentit aquí, en un parell d’ocasions,
la vull tota. La vull tota i així ahir vaig venir aquí -precisament
perquè la vull tota- a explicar quina creia que era la manera de
donar sortida a aquesta problemàtica.

Què vol dir que ahir el president no va parlar del que havia
de parlar? El president va venir aquí i va parlar de la gent, no va
fer... no fa fer -no fa fer- demagògia sobre cap tipus de situació,
va venir a parlar de la gent. Va dir, el president va venir aquí i
va dir “escolti, he fet uns canvis i els he fet per mor d’això.
Aquests canvis suposen que a partir d’ara haguem d’intensificar
la feina d’acord”. Per fer aquesta feina d’acord, vaig posar
damunt tretze mesures. Per tirar endavant aquestes tretze
mesures, avui duc disset iniciatives que diuen que a partir de ja
podem començar a fer feina amb aquestes mesures. 

Que vostès troben que n’hi ha alguna que no està tan
explicada com hi hauria d’estar? Estic disposat a partir de demà
matí a començar a asseure’m, a parlar de totes i cadascuna
d’aquestes mesures. És més, és que els cridaré a asseure’ns. Sí,
sí, els cridaré perquè és la meva obligació. Podran colAlaborar o
no colAlaborar, però la meva obligació com a president del
Govern és estirar-los perquè colAlaborin, perquè això és el que
ens demana la gent. Això és el que necessita la gent. Això és el
que necessiten els ciutadans i les ciutadanes.

Per tant, la meva obligació és posar totes i cadascuna de les
matèries damunt la taula. Matèries que he posat damunt la taula:
la necessitat de donar més transparència. La necessitat que
efectivament siguem capaços de donar un canvi a aquesta idea
que té la ciutadania de com funcionen les institucions públiques,
perquè avui he sentit parlar molt de persecucions i d’històries
rares, però com a baix, baix semblava que la corrupció no era un
problema, el problema era si es prenien mesures en relació amb
la corrupció. A mi, això em preocupa molt. 

He sentit parlar molt de si algú es podrà defensar o no es
podrà defensar, de si els jutges o de si no sé què, però no he
sentit aquí explicar que hi hagués efectivament una preocupació
grossa per les situacions que es donen, es donin on es donin,
passin al partit que passin. No entro ni en un ni en l’altre, però
estaria bé -estaria bé- que algú demostràs algun tipus de
sensibilitat en què efectivament des de fora -des de fora- la gent
està cansada. Els hem de donar respostes. 

(Alguns aplaudiments)

I les respostes, creguin-me, del passat ja se n’encarrega el
poder que se n’ha d’encarregar. Cap al futur, el que hauríem de
fer és intentar pactar mesures, n’he posades damunt la taula, les
mesures quant a allò que és el sector públic i ben aviat durem
una llei (...). Si hi ha més idees som tot orelles. Si hi ha més
idees som tot orelles, però hauríem de tenir la capacitat de
reaccionar. Si ho demana la gent. Hauríem de demostrar la
responsabilitat entre tots de voler reaccionar i per tant, dir
“escolti, ja és bona hora que ens asseguem i facem una bona
feina per intentar controlar més aquestes situacions” i per donar
una imatge a la gent que efectivament les institucions són les
seves institucions i que si en un moment tenen problemes fan els
esforços necessaris per intentar trobar solucions. Aquesta hauria
de ser la nostra preocupació i no l’acab de veure clarament,
aquesta preocupació. El que sí voldria és que efectivament
fóssim capaços de donar aquestes solucions.

També hem vaig presentar ahir amb unes mesures que
anaven dirigides a temes més conjunturals perquè efectivament
la gent passa per moltes dificultats. Hem posat 30 i busques de
mesures, en un moment donat vàrem poder pactar mesures
fiscals i en vàrem introduir -em sembla- de tots els grups
polítics, però a més hi ha mesures per necessitats bàsiques,
mesures per crèdits, amb moltes distintes derives. 

Bé, estic totalment disposat que facem un repàs, que vegem
quins són els compliments d’aquestes mesures, que les puguem
analitzar i que escoltem totes les persones, tots els grups polítics
per veure com les podem millorar. Aquesta feina la feim mes a
mes dins la mesa de seguiment. Ara, atès que la situació està
així com està, passem a fer-la a més amb totes les forces
polítiques, anem a millorar aquesta resposta.

Com a tercer gran tema, crec que el que realment necessita
la nostra economia en aquests moments i l’aposta per a la nostra
societat és que efectivament facem un esforç molt gran amb
agents socials per millorar la nostra aposta econòmica i, en això,
hi ha tota una sèrie de mesures que van dirigides al sector del
turisme, als sectors industrials, al sector agrari, al sector de la
construcció, al sector de les comunicacions i a la part social que
és el que ha de fer..., que són els instruments que han de donar
cohesió a la nostra societat.

Per tant, el president que vol tota la responsabilitat i que vol
exercir de president en uns moments en què tenim greus
problemes i que vol acabar aquesta legislatura perquè creu que
en aquests moments els ciutadans i les ciutadanes no es
mereixen que entrem dins una catefa de debats entre polítics,
sinó que ens en cuidem, d’ells, el president va presentar tot un
caramull de propostes. 

És veritat que per ventura hem fallat en alguns temes
d’acord a altres moments. Per tant, si hem fallat deman
disculpes. El que dic és que en aquest moment més que mai
necessitam la responsabilitat i l’esforç de tots. Per això, el que
he fet ha estat posar la mà oberta. 
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També vull dir una altra cosa. Alguna vegada ens pintam
com a menys pactistes del que som, tots. El Sr. Diéguez ho ha
dit quan ha intervingut. El 50% de les proposicions no de llei
d’aquest parlament s’han aprovat per unanimitat. Per tant, hi ha
hagut una feina. Aquí hem sabut aprovar lleis molt importants
com la d’habitatge i altres lleis molt importants per unanimitat.
Hi ha hagut un esforç per part de tots. Per tant, hi ha hagut una
voluntat de tirar endavant el país. L’únic que dic és que atesa la
situació que tenim en aquests moments crec que, aquest sobre
esforç, l’haurem de multiplicar. 

Hi estic disposat, perquè efectivament som el primer
responsable de dur el país en la línia cap on el vull dur i per tant,
amb el projecte que crec que és bo per als nostres ciutadans i
ciutadanes i també som el primer responsable de la situació que
vivim en l’àmbit institucional. Ho som voluntàriament perquè
així ho he decidit, perquè crec que és bo per al projecte que hem
de dur en l’àmbit de la ciutadania. Per això ho vaig decidir.

L’únic que deman en aquests moments és que d’acord amb
la proposta que he fet, l’analitzin, l’estudiïn i em diguin amb
quins punts podrem fer feina. És veritat que el Parlament és
importantíssim i jo no li llevo gens d’importància, però, Sr. Fiol,
el Consell de Govern també ho és, important. El Consell de
Govern té la capacitat de tirar endavant moltes polítiques. 

Per tant, Sr. Fiol, els crido a participar no només a allò del
Parlament. Els crido a participar a polítiques que ha tirar
endavant el Consell de Govern, però també li vull dir una cosa:
si no hi participen, també ho farem.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Encara no s’hagi referit a mi
específicament a la rèplica el Sr. President, sí que m’agradaria
contestar-li un parell de coses, però en cinc minuts gairebé és
impossible engirgolar el discurs que li volia dir, que li havia
anunciat abans per concretar les mesures que li volia proposar
i contestar-li a un parell d’afirmacions que ha fet.

La primera intervenció que he fet ha estat una intervenció
expositiva, sense donar absolutament res i analitzant
objectivament, crec jo, la situació que s’ha donat al Govern.
Aquesta segona voldria que fos una intervenció reivindicativa,
podríem analitzar els tretze punts d’acord del pacte, molts d’ells
-i vostè també ho ha reconegut- són repetició o confirmació
d’algun dels pactes anunciats en aquest parlament del 2007 cap
aquí: pacte per la salut, pacte per l’educació, pacte pel territori,
pacte per la competitivitat, per l’ocupació, per un habitatge
adequat, pel transport, etc.; per no parlar també de la llei de
mesures extraordinàries que va aprovar també aquest parlament
per impulsar l’activitat econòmica. Vostè ahir, i avui també ho
ha fet, va fer un pacte extra repetint i confirmant algun dels
pactes anunciats i afegint-hi disset mesures extres.

Crec que a més de prendre les mesures concretes, hauríem
també d’analitzar com han anat els pactes que vostè també ha
anunciat i confirmat ahir i avui, algun portaveu ha posat damunt
la taula dades que no són molt positives, per tant hauríem
d’analitzar també, concretar i també refundar -diguem-ho així-
els pactes de què s’ha parlat fins ara.

I parlant de mesures concretes, li podria proposar algunes
coses concretes per ajudar-lo en la tasca que crec que tots ens
hem de proposar, intentant facilitar la vida de les petites
empreses, són el germen llavor d’empreses que tenen més
viabilitat i es poden fer més grosses, via fiscal o la que sigui;
disminuir la burocràcia a aquestes empreses per facilitar a la
gent que no té molts de mitjans que pugui dedicar-se al que s’ha
de dedicar i no embullar-se amb papers; una encara més
concreta, Museu de Formentera, per llei s’ha de fer, no he
aconseguit encara que es desembussi aquest tema, pressupost
rere pressupost se’m denega una esmena; una altra solució,
traspassi la competència en promoció turística als consells, crec
que ara mateix, així com està configurat el Govern no hi ha cap
problema ni un, ni un. 

Firmin ja el conveni de promoció per a enguany, en els
diaris, després els hi deixaré veure, hi ha un problema seriós en
aquest tema. La famosa redacció de la Llei del sòl, ens l’han
anunciada, hi va haver una llei proposada per Unió Mallorquina,
n’hi va haver una altra pel BLOC que ara està en fase
d’esborrany o en fase prèvia, però aquí ha quedat el tema.

Què passa amb l’IVA turístic? Sé que hem de ser tots perquè
el Govern central no ens l’apugi. Li vaig fer també una esmena
perquè reduís el pressupost d’IB3. Té una esmena presentada
per part meva a la Llei de transport marítim, parlem-ne.

I un tema molt important, el decret Nadal o el decret per
impulsar les inversions en tema turístic, el mateix conseller,
quan ho era, Miquel Nadal, va dir que era inservible o no es
podia aplicar a Formentera, quan vulgui estic disposat a reunir-
me amb qui vostè em digui per mirar les trenta esmenes que hi
vaig presentar que a la ponència ni se’m varen esmentar, per
tant el menyspreu va ser absolut.

Aquí té una primera bateria d’aspectes més concrets per
començar a treballar, quan vulgui en podem començar a parlar.

I per acabar amb temes encara més concrets. Li vaig dir i ho
he dit també a la premsa que la crisi institucional té
conseqüències a nivell de gestió diària i a nivell insular a cada
consell de cada illa; a mi m’agradaria posar-li molts
d’exemples, no puc, però així i tot n’hi posaré uns quants ben
recents. Diari d’avui, “la crisis del Govern paraliza la reforma
de reforma de la depuradora y la desaladora de Formentera”,
el mateix diari especifica que la depuradora, la dessaladora, la
finca de Can Marroig i el que és més important o igual, el
transport de residus està paralitzat; diari d’avui 19 de gener, no
m’ha fet falta anar més lluny. Diari d’ahir, Institut de
Formentera, “preocupación en el Marc Ferrer por el retraso en
la ampliación del centro. La conselleria anunció el pasado año
que la primera fase de las obras, consistentes en cuatro nuevas
aulas, comenzaría a principios de año. El proyecto contempla
construir ocho clases este año y el que viene”. Aquest tema
també preocupa, són temes concrets que li vaig dir que la crisi
institucional manté paralitzats o que ara mateix pateixen el
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canvi de conseller i ningú sap qui els ha de gestionar. Dia 12 de
febrer d’aquest mateix mes. “Barceló retiene los fondos de
promoción de Formentera. Mayans, -no som jo, un altre-,
recibe un aplazamiento sine die para firmar este convenio
urgentísimo”. 

Per tant, ja li ho vaig intentar expressar quan ens vàrem
reunir, la crisi institucional afecta el dia a dia de les institucions.
Si això no ho solucionam, anam malament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. 

Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputat. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, voldria començar
després d’haver escoltat avui matí algunes intervencions quasi
dramàtiques, reiterant inequívocament el nostre suport al
Govern i la convicció que tots hem de contribuir a la seva
estabilitat. No usurpa el Govern qui ha estat escollit per aquesta
cambra de forma democràtica i també sabem que en democràcia
hi ha tots els mecanismes perquè ningú pugui usurpar un
govern.

Dit això, crec que tant vós, en nom del Govern, com des dels
diferents grups polítics d’aquesta cambra, ja hem deixat ben
clara les nostres respectives posicions. Vull agrair-vos les
explicacions que ens heu donat ara fa un moment. Pens que
tothom té fixades les seves posicions i el debat més polític
podria arribar a ser completament estèril si ens aturàssim i no
fóssim capaços d’anar una mica més enllà. Sigui com sigui
esperam que el paquet de mesures per a la transparència, ajudi
a aconseguir que les Illes Balears puguin gaudir en un futur
immediat d’una situació política que no estigui tan viciada, el
mal ambient que tot plegat genera s’hauria de poder estalviar,
perquè tant des del Govern com de l’oposició, cadascú segons
el paper que li pertoca, pogués treballar per millorar la situació
dels ciutadans i per governar de la millor manera possible el
conjunt de les Illes Balears.

Tal i com us hem dit, president, entenem que les mesures
que proposau per lluitar contra la crisi, són del tot necessàries
per poder donar respostes a les demandes dels ciutadans. Les
qüestions fonamentals són precisament aquestes mesures per
reactivar l’economia, però aquestes passen per coordenades
molt diverses. 

Estam totalment d’acord que una de les bàsiques és treballar
per millorar el nostre sistema educatiu, especialment la
formació professional. Qualsevol esforç per millorar l’educació
és poc, especialment en les actuals circumstàncies en què es
requereix una màxima inversió de diners, també de feina i molts
d’esforços. Prioritzam aquests esforços així mateix i pensam
que s’han de prioritzar per aconseguir un pacte per a l’educació
autocentrat a les Illes Balears. I també, president, ens permetria
respirar una mica el fet de què es començassin a construir totes
aquelles infraestructures educatives que encara s’han de fer a
l’illa d’Eivissa i que per múltiples raons encara es troben
encallades.

Quant a les mesures concretes de la reactivació de
l’economia, passen per aspectes com ara assumir la cogestió
aeroportuària, n’hem parlat moltes vegades, del nou règim
especial de les Balears per aconseguir un estatus diferents en el
si de la Unió Europea. No som òbviament una regió
ultraperifèrica, però tampoc no som una regió del continent. 

Pel que fa a la cogestió aeroportuària un apunt que també
hem comentat altres vegades. La necessitat que siguin
cogestionats tots els aeroports de les Illes Balears i no només
l’Aeroport de Son Sant Joan. Entenem que pel seu volum és
vital que l’aeroport de Mallorca sigui cogestionat pel Govern de
les Illes Balears, però també ho és per als interessos d’Eivissa
i Formentera que ho sigui l’Aeroport del Codolar. De la mateixa
manera que pens que també ho és per a l’illa de Menorca que ho
sigui l’Aeroport de Sant Lluís. Si algun dels aeroports de les
Balears quedàs fora d’aquesta cogestió, el sistema quedaria
notablement coix i crec que especialment amb les actuals
circumstàncies tampoc no ens convendria.

Quant a les mesures per reactivar el turisme, les valoram
també positivament. Que es duguin sobretot a terme plans
estratègics per a cada illa, però ho entenem com un pas previ o
complementari al traspàs de la totalitat de les competències en
turisme per a cadascun dels consells insulars. També tocaria, Sr.
President, que al costat de la remodelació de la platja de Palma
i d’altres similars, veure-hi projectes, veure-hi el nom de la
platja d’en Bossa d’Eivissa. Si no es comença aviat difícilment
podrà estar acabada abans de finalitzar l’actual legislatura i
entenem que seria important com a obra de govern ben feta. 

Per a nosaltres, per a Eivissa -i vaig acabant-, és molt
important per a la reactivació de la nostra economia que es
pugui dur endavant, i aquí demanaria un d’aquests temes de
consens entre totes les forces de la cambra, que es pugui dur
endavant el projecte de Sa Coma. Fixem-nos que té una doble
dimensió aquest projecte, contribuirà a crear llocs de feina a
Eivissa i per altra banda ens permetrà dotar-nos d’importants
infraestructures a nivell educatiu. 
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Estam parlant, Sr. President, de necessitats perentòries. Toca
posar-s’hi o continuar amb les coses que ja estan portant a
terme, perquè en acabar la legislatura, tot esperant, per
descomptat, que l’acabarem el 2011, es pugui oferir una obra de
govern sòlida ja realitzada, i des de la perspectiva eivissenca,
per ajudar a minvar l’històric arraconament que pateix l’illa
d’Eivissa des de les més diverses instàncies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 

Per part del BLOC per Mallorca el Sr. Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Antich, Sr.
President, el Govern és plural, certament hi ha ocasions en què
el nostre grup no coincideix amb el PSOE, naturalment, per això
som partits diferents, però avui, Sr. President, vull subscriure
íntegrament la seva intervenció...

(Remor de veus)

...crec que el terratrèmol, veig que el terratrèmol judicial
polític exigia una reacció i exigeix als partits implicats assumir
responsabilitats, responsabilitats i canvis, més que denunciar
persecucions i conspiracions mediàtiques i judicials. De fet avui
vostè i en altres intervencions altres portaveus han parlat de la
separació de poders, s’ha parlat de Montesquieu. Idò sí, el
judicial jutja, però l’abast de les persones implicades ha afectat
l’executiu i l’obligació del Govern és governar. L’obligació del
Govern no és arreglar, com s’ha demanat aquí avui, el
funcionament del legislatiu. L’obligació del Govern és governar
i això és el que fa, pens jo. Per tant, és això que ens hem de
comprometre a continuar fent.

De fet avui s’ha parlat i molt de la moció de censura.
L’oposició avui li ha reconegut que no té els vots per guanyar
la moció de censura. L’oposició avui reconeix que no li sembla
oportú fer eleccions avançades. I l’oposició avui li continua
insistint que presenti la moció de confiança que pot significar en
definitiva que vostè, que nosaltres, deixam el Govern en les
seves mans. I li puc dir que el BLOC per Mallorca i PSM-Verds
s’hi oposa frontalment...

(Algunes rialles i remor de veus)

Com ens podem fiar d’un govern alternatiu, si és que encara
hi ha l’alternativa, que té exconsellers que declaren que no
sabien què passava a les seves conselleries, que té consellers
que no pintaven res en les gestions de les seves conselleries o
que signaven els papers sense llegir-los; o una vicepresidenta
fins i tot que diu que li falsifiquen la signatura. No vull treure
tot el llistat, però per sentit de la responsabilitat no volem deixar
que aquesta alternativa sigui la que governi. No volem deixar en
mans d’aquesta alternativa per incompareixença nostra que
siguin els que governin. 

Basta fer un repàs als mitjans de comunicació d’aquests dos
darrers dies. Aquests dos darrers dies per exemple l’acció de
govern -i vostè també n’ha fet referència- ha licitat 52 milions
en centres de salut, 92 milions, a la fi qualcú deia no sé què
d’Alcúdia, tren-tram de Manacor, tallers de Son Rullan,
recepció dels canals en català del TDT, a la fi, ha costat, però
han arribat. I davant d’això, els mitjans de comunicació aquests
dies també recullen i per desgràcia tapen tot això, per cert,
noves imputacions, fiances milionàries, retirades de passaport,
exalts càrrecs citats a declarar. Jo crec que hem de separar una
cosa de l’altra i crec que s’està fent, s’està fent. 

I la veritat és que en aquests moments parlar com li han
parlat a vostè avui d’anomalies democràtiques, jo diria que la
principal anomalia democràtica és el nombre d’exalts càrrecs
que passen pels jutjats, exalts càrrecs de l’anterior Govern. A
occident, parlam d’occident, jo crec que no hi ha cap lloc a
occident que la manera de reaccionar contra la corrupció sigui
que torni el partit protagonista. D’això crec que no en trobarem
cap precedent ...

(Alguns aplaudiments)

...cap ni un. D’això no en trobarem precedents, ni a
Zanzíbar, ni a Níger, per cert que hi ha hagut un cop d’estat
aquests dies, ni al Turkistan...

(Remor de veus)

Crec que el Sr. Matas ja se n’ha anat. 

En definitiva Sr. President, coincidim en la importància ara
de perseverar en l’acció de govern. És, com ja he insistit, la
nostra responsabilitat, la de tots. 

Com vostè, crec que no hem de voler la moció de censura,
crec que el que hem de voler és que les polítiques progressistes,
ecologistes a què ens hem compromès durin diverses
legislatures, perquè més enllà d’aquesta conjuntura i dels
equilibris i consensos que requereix el Govern en minoria, el
nostre grup està compromès a treballar per al futur, per la
continuïtat, per un horitzó que duri per tant, diverses
legislatures, les suficients per afrontar un veritable canvi de
model.

Per acabar, Sr. President, insistim, cal governar, si és
necessari és possible. N’hi ha que li diuen que és impossible, tot
i que és evident que sempre hi ha un govern, sempre hi ha algú
que l’ha d’assumir. I, en tot cas, permetin-me acabar amb el que
va dir Einstein, els que pensen que és impossible no haurien de
destorbar aquells que ja ho fan.

Gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Como
todos han podido comprobar hoy, no ha habido una discusión
sobre proyectos concretos, de todas las ideas, de todos los
proyectos que se expusieron ayer aquí, no ha habido
prácticamente ninguna discusión, ni se ha dicho si esto es
bueno, si esto es malo, si esto se acepta, si esto no. Se han
aceptado, eso sí, las lineas generales y hemos de suponer que
como, en la dieta polaca, el que calla otorga y que más o menos
en lineas generales parece bien la propuesta que se ha hecho por
parte del Sr. Presidente, sin perjuicio de que luego en la letra
pequeña y en el detalle que tendremos que ver tanto en el
Parlamento, como en los distintos foros que sea necesario para
ello, se pueda llegar a acuerdos concretos sobre las cuestiones
que se han expuesto. Es importante que vayamos hacía allí y
que tengamos en cuenta que a los ciudadanos en general les
importa más la crisis económica que la crisis política. Y
nosotros hemos de pasar cuanto antes de la crisis política para
tratar la crisis económica.

Dejado este punto, quería darle respuesta al Sr. Fiol sobre
dos o tres puntos, dos cuestiones puntuales de no demasiada
importancia, pero creo que el presidente ya ha dicho algunas
cosas que son interesantes y suscribo por supuesto lo que ha
dicho con mucha claridad, solamente dos cosas, una primera
que decía que cuando se nombra a un presidente la confianza
que se da, se da al presidente y no se da a un programa. El
artículo 54.2 del Estatuto dice que el candidato propuesto,
naturalmente siempre hay que proponer un candidato, porque
hay que tener una persona, el candidato propuesto presentará al
Parlament el programa político del govern que pretende formar
y con debate previo solicitará su confianza. Es decir, que el
debate de investidura...

(Remor de veus)

Sí, pero la confianza se da al programa, naturalmente que el
programa tiene que llevarlo una persona, no va a ser llevado por
un carro de bueyes...

(Continua la remor de veus)

Si la confianza se otorgara al presidente por razón de quien
es, pues vendría aquí en traje regional y diríamos si nos parece
bien o nos parece mal, pero la confianza se otorga a un
programa, por eso se hace un debate sobre un programa durante
el discurso de investidura. 

En segundo lugar, elecciones anticipadas. Enhorabuena, me
parece muy correcto y me da la impresión, por lo que usted ha
dicho, que no las quiere tampoco. Considera que no es un
escenario deseable el de unas elecciones anticipadas. Puesto que
nadie las quiere y si esto es sinceramente así, abandonemos
cualquier camino que lleve hacía ellas y renunciemos a hablar
de cualquier tipo de tema que pueda generar inseguridad, como
confianzas, censuras y cualquier otra cuestión que pueda
plantear que las elecciones anticipadas son un escenario

previsible porque esto genera inseguridad, y la inseguridad no
es buena.

En tercer lugar hay una palabra que no ha gustado. Ha
hablado usted de culpabilidad del president, yo prefiero hablar,
como ha hecho él, de responsabilidad del president. El president
aquí lo ha dicho, es responsable de la decisión que ha tomado y
así lo asume. Tomó una decisión, ustedes así lo han dicho, no
habrían tomado, ustedes no habrían tomado la misma decisión
que ha tomado el president. Efectivamente, ..., muy bien,
ustedes no habrían tomado esta decisión, entonces significa lo
siguiente, gobernando PSOE-BLOC se toma la decisión ante las
circunstancias y ante los casos que han aparecido. Si gobernara
el Partido Popular y UM, seguirían gobernando el Partido
Popular y UM. Los ciudadanos son los que tendrán que juzgar
al final, pero que quede claro que esas son las dos opciones que
hay en este momento.

Luego hay una cuestión que sí le quiero corregir, Sr. Fiol, y
es el tema de los cátaros. Usted ha caído en una historia que
divulgó un tal Arnaldo Amalrico, que era un abate de Citeaux,...

(Remor de veus)

No, no es dudoso, este señor era asistente espiritual de los
cruzados que estaban atacando Béziers y dicen que cuando se le
preguntó qué tenían que hacer con la ciudad dijo: “matadlos a
todos que Dios reconocerá a los suyos” y dicen que a eso le
siguió una gran masacre, etc. Y aquí el problema es que un
verdadero especialista en temas medievales como es Umberto
Eco recogió esto en El nombre de la rosa y a partir de ahí se ha
divulgado esta leyenda que no es cierta. Mire, hay muchas
crónicas contemporáneas...

(Continua la remor de veus)

...de la caída de Béziers y le diré que en ninguna de ellas hay
noticias del “matadlos a todos” y ya verá al final por donde voy.
Mire, la realidad es que eso se lo inventó un tipo del norte de
Alemania que se llama Cesáreo de Heisterbach, que nunca había
estado en Béziers, ni sabía dónde estaba, que escribió un libro
conocido como el Dialogus miraculorum y entre esos milagros
planteó que en Béziers había ocurrido uno, según el cual Dios
había reconocido a los suyos, permitiéndoles salir de la
matanza, que había sido un milagro. Y a partir de ahí es de
donde viene aquella frase, que tiene la misma credibilidad que
aquel “eppur si muove”, que dicen que había pronunciado
Galileo Galilei y realmente fue en un siglo después Guseppe
Baretti, uno de los padres del periodismo que lo dijo en 1757.
Son leyendas urbanas y conviene que este parlamento se aclare.

Mire, en realidad...

(Rialles i remor de veus)
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Con esto concluyo. En realidad, en Béziers en el año 1209
los católicos deseaban tan poco la matanza de los cátaros, que
enviaron embajadores a los asediados para que pudieran salvar
su vida y sus bienes. Enviaron embajadores constantemente y si
su ejemplo vale para algo, es para decir que algo de razón tenía,
pues al igual que los católicos tampoco deseaban la muerte de
los cátaros, por parte de los socialistas no se desea el fin de UM,
ni mucho menos. Ni desaparecieron los cátaros en 1209, ni
desaparecerá UM en 2010.

Pero hay otro tema que sí es de más importancia..., éste creo
que se debería puntualizar: la financiación autonómica. Esta
mañana le he comentado una frase que está el discurso del Sr.
Rajoy, si alguien no me cree que compruebe el discurso del Sr.
Rajoy, página 8, lo encontrará ahí. Hay que revisar el sistema de
financiación autonómica. El Sr. President ha dicho la cantidad
de millones que supondrá para este año el nuevo sistema de
financiación autonómica y la liquidez que ha supuesto para las
empresas de Baleares. ¿El Partido Popular quiere revisar el
sistema de financiación autonómica, quiere tirarlo para atrás
como dice Rajoy? ¿El Partido Popular de Baleares quiere tirarlo
para atrás? Creo que es conveniente que salga y diga, lo que
dice el Sr. Rajoy no es cierto y en Baleares no lo apoyamos,
dígalo que nos tranquilizará.

Miren, concluyo ya. Éste desde luego no ha sido un debate
de investidura como ustedes dicen. Tampoco ha sido un debate
de embestidura, como algunos habrían deseado. Miren, me
quedo con lo positivo, todos con la boca grande o con la boca
pequeña han reconocido la necesidad de apoyar las buenas ideas
que aporta el Gobierno...

(Remor de veus)

...y aquí..., y aquí hay un ganador claro. El ganador claro es
el sentido común más allá de los particulares intereses de cada
partido. Ahora nos toca que día a día hagamos que los buenos
propósitos que de una u otra manera, quitando la espuma y otra
serie de cuestiones que se han podido decir aquí, pero lo que
queda abajo básicamente ha sido eso, día a día hagamos que
esos buenos propósitos se hagan realidad, que nos dejemos de
cuestiones vagas, de emociones exóticas, para centrarnos en
trabajar y sacar adelante lo que se ha propuesto por el Sr.
Presidente y también las alternativas que puedan plantearse
desde la oposición. Seguro que encontraremos en ese amplio
programa coincidencias en muchas cuestiones que valdrán la
pena, seguro. Por eso, señoras y señores diputados, no podemos
defraudar la confianza que todavía nos queda de los ciudadanos.
Nos toca ahora estar a la altura que se espera de nosotros. Nada
más, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. 

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Popular. El Sr.
Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. President, Sr. Diéguez, efectivament no hi ha hagut un debat
d’investidura perquè no hi ha votació d’investidura, perquè fins
aquí hem arribat, en parlar de mi no riuen. Per tant aquí no hi ha
cap votació, aquí hi ha una majoria, que és la que existia fa dos
anys, que ja no existeix.

El tema dels càtars és un tema interessant...

(Rialles i alguns aplaudiments)

Bé, el tema de les heretgies en general és un tema
interessant, i llavors pensant tot el que havia dit m’he quedat
preocupat, perquè he dit “bé, només faltaria que els d’Unió
Mallorquina pensassin que jo he fet una assimilació entre Unió
Mallorquina i els càtars”, que era gent, la veritat, d’una moral
molt distreta i una gent molt dispersa que, en fi, val més no
parlar-ne. No he volgut dir això... Sí, sí, organitzaven grans
orgies. El que passa és que estaven en contra...

(Remor de veus i algunes rialles)

No, organitzaven grans orgies però estaven en contra de la
procreació, és una cosa que té les seves subtileses, però és igual,
no hem vengut aquí...

(Més remor de veus)

És veritat..., sí, home, sí. És veritat..., és veritat..., és veritat
que per ventura l’anècdota no és vertadera, conec els dubtes
sobre l’existència d’aquesta anècdota que avui matí hem
comentat, és igual, està ben duita si no és vera, qui ho sap, si és
vera o no és vera, i si realment van morir tots o no van morir
tots. Res no sabíem tampoc de les malalties de Tutankamon i
ens assabentam avui matí que va morir de malària; per tant està
tot per veure encara en aquesta vida.

Mirin, vostè, Sr. President, a la seva intervenció també ha
citat els càtars i s’ha remuntat a l’edat mitjana, i s’ha remuntat
a l’edat mitjana quasi de la vida del Parlament de les Illes
Balears per recordar no sé quines històries dels anys noranta del
Partit Popular amb Unió Mallorquina, etc., que vostè ja era aquí,
clar que sí, però jo m’estim més... -sí, vostè ja era aquí- m’estim
més no remuntar-me a la vida del PSOE dels anys noranta,
trufada s’escàndols sobre el BOE i sobre altres qüestions, que
si en Roldán, que si el GAL i no sé què. En fi, aquesta és la
qüestió.

Vostè ha dit avui, i em preocupa, i em preocupa perquè
naturalment com a ciutadà d’aquesta comunitat m’interessa que
el president digui coses que siguin coherents, vostè ha pujat aquí
i ha dit que mai no ha demanat a l’oposició que presentàs una
moció de censura. Ho ha dit talment i llavors resulta que els
diaris diuen: “Antich reta al PP a presentar una moción de
censura en Baleares”. Però, és que..., jo ja he quedat sorprès,
m’he dit “podria ser que els diaris no contassin la veritat, s’ho
inventassin”. Però és que vostè dins aquest parlament, i treuré
el Diari de Sessions, no fa deu dies, eh?, no és que fes fa un any
o fa dos anys, no fa deu dies va dir: “Per tant, escolti -m’ho deia
a mi, per cert- si vostès troben que efectivament poden fer una
majoria estable presentin una moció de censura”.
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(Aldarull a la sala i remor de veus)

Home, idò, i què dius?!, és que no saps ni què dius!, és que
t’han d’escoltar! Vostè ha dit aquí...

(Continua la remor de veus)

...que no havia dit que presentàssim una moció de censura.
No hi ha qui l’entengui, la veritat, no hi ha qui l’entengui.

Respecte del Govern, vostè ha de respectar, i estic segur que
ho respecta, a més, que nosaltres tenguem una visió negativa de
la seva gestió; això és una cosa normal i corrent, l’oposició té
una visió negativa de l’acció del Govern i explica per què. Jo
m’he limitat a explicar perquè nosaltres pensam que vostès no
fan les coses bé, i ho he explicat d’una forma molt genèrica,
contant alguns exemples, i simplement jo no dic altra cosa que
això, que pensam que les coses no es fan bé.

Vostè treu pit amb el tema de les inversions de l’Estat però,
clar, si miram la suma d’inversions de totes les administracions,
és que el 2007 varen ser 138 milions, però el 2008 varen baixar
a 136, i el 2009, que vostè treu molt de pit perquè arriben a 758
milions, es fan molt enfora de l’any 2004, del 2004, que eren
804 milions. És que, clar, hem de tenir un poquet de perspectiva
històrica de quines són les inversions que aquí es fan.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Llavors, clar, i ha alguns temes en els qual treure pit a mi em
regira un poquet. És a dir, sortir aquí a citar el tren d’Alcúdia,
l’inexistent tren d’Alcúdia, és un acte de valor..., però de molt
de valor, de valor en el sentit més temerari, és a dir, de sortir a
pit descobert i disparin-me. El tren d’Alcúdia és una catàstrofe
completa i és un exemple claríssim de com no han de ser les
coses i de com no s’han de fer les coses perquè una minoria li
exigeix que es facin així.

Llavors treu pit en temes que qualque dia, i avui no és el
moment ni tenim temps a bastament per parlar-ne, que aixequen
moltes sospites: el tema dels clústers, de totes les inversions en
empreses que associades fan millor... Idò hi ha moltes crítiques
dins aquests ambients, moltíssimes crítiques, i el Sr. Manera les
sap i les coneix. No les dirà avui, tot i que té dret a sortir aquí a
dir-les, perquè en aquests debats em pareix que el Govern pot
intervenir en qualsevol moment, pot sortir a explicar-les. Hi ha
moltes crítiques i moltes queixes que ens arriben, i vostè les
coneix millor que jo, segurament, i que sobrepassen el debat
d’avui i conviden perquè qualque dia duguem aquest tema. Com
el tema de la inversió a la Universitat, que qualque dia n’hem
parlat un poquet però que qualque dia n’haurem de parlar un
poquet més perquè estam a mig gas. Tot això s’ha de poder
comentar.

Com la magnífica acció del Govern i la gran gestió del
Govern. Però si avui mateix, avui mateix, avui mateix!, si vostè
entra a la pàgina web del Govern, als comptes generals del
Govern, veurà que encara hi ha 40 milions d’euros
d’Agricultura pendents de pagament de l’any 2009, estan aquí,
avui, avui!, a la pàgina web del mateix govern. No poden treure
pit d’una gran gestió i d’una eficàcia. Les subvencions, Sra.
Consellera, als pagesos estan aquí encara, segons diu la... Jo no
ho sé, jo explic el que diu la pàgina web dels comptes generals
del Govern, jo, la veritat, vostè també pot sortir, també pot
explicar el que trobi, no hi ha cap problema.

(Rialles i aldarull a la sala)

No hi ha res a dir. Avui el que diu..., escolta, és una font
governamental, eh?, és la pàgina web del Govern de les Illes
Balears. Bé.

Tema de finançació, no defuig el debat de la finançació. Jo
he sentit coses els primers dies de gener que m’han espantat
molt perquè feim uns comptes que no es competeixen amb la
recaptació que hi haurà, i jo deman que el Govern qualque dia
vengui aquí i faci els comptes de la finançació, deman que
comparegui el conseller d’Hisenda, si vol, i ens expliqui els
comptes reals en base a la recaptació que tendrem, que aquesta
és la realitat de la nova finançació, no és una altra, no és una
altra, perquè convé que no perdem de vista aquesta qüestió. La
base del sistema “capitatiu” està basada també en el
complement de la recaptació sobre activitats empresarials o
econòmiques societàries, i això..., i imposts com l’IVA, etc. Tot
això ha tengut una caiguda molt notable i s’ha de dir, perquè
aquí venem coses que crec que no s’ajusten a la realitat. Cap
problema en el fet que en parlem i cap problema a sostenir, com
he sostengut en aquesta cambra, i cada dia ho sostendré amb
més força, jo quan hi va haver el debat de finançació, vostès ho
recordaran molt bé, vaig dir que nosaltres no érem contraris a
aquest sistema, el PP de les Illes Balears no era contrari, ens
semblava bé, ens pareixia que anava una passa endavant, però
record molt bé que vaig explicar una sèrie de dubtes que jo
tenia, que continuu tenint i que s’han incrementat amb el pas del
temps, perquè la baixíssima recaptació debilita el fet “capitatiu”,
que és que nosaltres continuam essent molts, encara que es
recapti menys, continuam essent més gent que a altres bandes
en base al sistema antic. Per tant aquest és un tema que genera
una gran preocupació. Evidentment sobrepassa el debat d’avui,
se m’acaba el temps i no puc parlar més d’això.

Corrupció. S’ha dit aquí que pareix que nosaltres no
rebutjam la corrupció i que una de les justificacions essencials,
deia el Sr. Barceló, de l’existència d’aquest govern és combatre
la corrupció, que governin els bons perquè no venguin els
dolents. Hem expulsat el govern d’Unió Mallorquina del paradís
i els hem ajuntat amb els dolents del PP, que també són la
corrupció, i ara tota la corrupció està fora del govern. En
parlarem, un dia d’aquests, d’algunes coses que ens arriben
d’alguns contractes i d’algunes coses que es fan en aquest
govern, però avui tampoc no vull avançar aquesta qüestió, ja en
parlarem.
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Clar, aquí hem viscut casos que són els que ens preocupen,
Sr. President, jo també vull que no hi hagi corrupció, jo també
vull que no hi hagi corrupció, el Grup Parlamentari Popular vol
que no hi hagi corrupció.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Ho ha entès bé, Sr. Barceló, ho ha sentit, ho he de repetir o
no ho paga, ho puc repetir tots els pics que vulgui, tots els pics
que vostè vulgui, nosaltres detestam que hi hagi corrupció i les
persones que es demostri, que es demostri que han comès un
delicte, que paguin segons el Codi Penal pel delicte que han
comès, però que no paguin com han pagat “els cavallistes” pena
de banquet, pena de diaris, pena de judicis paralAlels, perquè
això és una injustícia.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

És una injustícia intolerable, intolerable, i que s’ha produït.

(Remor de veus)

Per tant, aquí és molt fàcil fer aquesta equiparació, els que
no són al Govern són uns corruptes, els que hi són no ho són,
bé, això està bé, supòs que de cara a la galeria dóna satisfacció
al seu públic, però al final comptarem. I jo som el primer que
vull que si hi ha hagut corrupció en el Partit Popular i es
demostra, es demostra, s’ha de demostrar, no basta que vostès
ho diguin o que ho digui un fiscal o que hi hagi una
investigació, a mi això no em basta, també “els cavallistes”
varen ser investigats i jutjats i retratats en el banquet dels
acusats i varen ser tan absolts que no es va poder posar ni un
recurs pels que havien posat la denúncia, imagina’t com degué
ser l’absolució. Per tant, deman en aquest tema molta serietat.

I vull també dir que lament que cap dels que han intervingut,
i tampoc el president, no hagin volgut abordar cap dels temes
que havíem plantejat de fons, de legitimitat democràtica, de
moció de confiança, de necessitat que aquest govern sigui
rebatejat, ja que parlam d’algunes heretgies cristianes i totes
aquestes coses, doncs bé, passi el riu Jordà i sigui rebatejat en
aquest parlament i pugui tenir la vitalitat i la vigència que
mereix.

La qualitat democràtica és una cosa molt important, que la
podem minimitzar, la podem obviar i podem dir que no existeix,
perquè podem dir qualsevol cosa, tot es defensable, però a mi no
em deixaran de fer creure, jo avui de matí els he demanat que
posassin exemples d’un país, d’un municipi, d’una comunitat
autònoma, d’una escala d’una finca que no funcionin
democràticament; és que el problema aquí és que no governa la
majoria, és que aquí governen un grup de persones que no
representen la majoria d’aquesta cambra i això és així, llavors
vostès poden defensar que hi ha legitimitat i que hi ha dret a
governar perquè existeix un procés i un projecte, tot el que
vulguin, però comprendrà nosaltres això no ens ho creiem.

En la meva modesta opinió, Sr. President -i acab-, perquè he
sobrepassat el temps, senyores i senyors diputats, és que en la
línia argumental d’avui de matí i amb tots els respectes, com és
natural, que li tenc a vostè i a la pròpia institució que vostè
encarna, naturalment, no falta dir-ho perquè vostè sap que és
així, pensam que en aquest govern hi ha un dèficit de legitimitat

bestial, tremend, i que aquest dèficit de legitimitat només es pot
curar presentant i guanyant en aquesta cambra una moció de
confiança, una qüestió de confiança, i si no és així, Sr.
President, com li he dit avui de matí, està abocat a la dimissió,
i la presidenta farà les passes necessàries perquè en aquesta
cambra es formi un nou govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. 

Sr. Antich, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, gràcies senyores i senyors
diputats. Bé, en primer lloc, voldria agrair les intervencions de
tots els representants dels grups que han intervingut en aquesta
segona oportunitat i començar per agrair a la Sra. Esperança
Marí el suport i he vist que es preocupava pels temes de turisme,
entre d’altres, i deia que a més de la Platja de Palma hi hagués
iniciatives en relació amb la Platja d’en Bossa; i jo li puc dir que
en relació amb les inversions estatutàries i el que parlam amb
els distints consells insulars, el Consell Insular d’Eivissa ja ha
proposat que es comencin a redactar els projectes de la Platja
d’en Bossa, de reconversió de la Platja d’en Bossa i de
reconversió o de millora de la Platja de Sant Antoni. Per tant, en
aquest sentit efectivament ja hi fem feina.

Agrair-li, com deia, el seu suport, igual que agrair el suport
al Sr. Barceló i també al Sr. Diéguez. Jo no entraré a parlar dels
càtars, perquè crec que ja n’hem parlat prou.

I quant al Sr. Fiol, dir-li que això dels clústers no ho he
arribat a entendre, perquè jo em pensava que amb la política de
clústers vostès també n’eren favorables, és un tema que en
podrem parlar concretament, però és que no ho havia entès
perquè, precisament, el creia com a un element molt vàlid del
que fèiem precisament de suport a l’economia competitiva, però
bé, si hi ha alguns temes que no funcionen anem a veure-los i
anem a parlar-ne.

Bé, no és la meva intenció, crec que és la darrera
intervenció, vostès saben que no som molt partidari d’obrir
coses noves ni de fer contestes sobre segons quins temes, per
tant la meva intenció només és tornar al que vaig oferir ahir; és
a dir, jo comprenc que el Partit Popular faci la seva proposta, la
puc entendre, no la compartesc; crec que en aquests moments el
que espera la ciutadania és que el Govern que governa governi
i que, per governar, efectivament necessitarà en aquest
Parlament de suports i per tant de saber arribar a acords; l’única
manera que hi ha per arribar a acords és que el Govern dugui la
iniciativa i per tant proposi acords, i això és el que hem
començat a fer des del primer moment. Ho hem fet amb les
tretze mesures que vaig proposar a un principi i ho hem fet amb
les disset que donen les primeres passes d’aquestes tretze.
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Pensant únicament i exclusivament que efectivament tenim
moltes famílies, moltes persones, molta gent jove que passa
moltes dificultats; pensant que a tot el món es produeixen canvis
molt importants quant a l’economia dels distints països i que
nosaltres no podem perdre el tren i que, per tant, necessitam
proposar nous camins per donar solidesa a la nostra economia,
que al final és la gasolina que dóna serveis i pot donar benestar
als nostres ciutadans i ciutadanes.

Vull acabar dient que la meva voluntat és continuar fent
feina amb els agents socials i econòmics, és aplicar aquells
acords que tenim, és donar prioritat al consens amb la societat
a l’hora de millorar aquesta societat i que en aquest camí, en
aquesta feina els estenc la mà perquè vostès també hi participin.
Els deman que s’impliquin, els deman de tot cor que facin el
possible perquè ens puguem asseure, amb totes i cadascuna de
les matèries que hem posat damunt la taula, perquè facin
propostes, perquè crec que és la millor manera que tenim en
aquest moment de respondre així com cal als ciutadans i a les
ciutadanes, que entrem dins un temps de moderació i no de
confrontació, perquè la confrontació no és el que vol la gent,
n’estic ben convençut.

Per tant, si anam per aquest camí, si fem aquesta feina
tendran al president fent tot el possible perquè la seva
implicació, les seves aportacions també arribin als ciutadans i a
les ciutadanes.

Jo només tenc una preocupació, que és la gent, aquesta és la
meva preocupació.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. 

A partir d’aquest moment els grups podran presentar les
propostes de resolució davant la Mesa en un temps de trenta
minuts i després la Mesa es reunirà per tal de qualificar-ne la
congruència amb la matèria objecte de debat i per comprovar
que no es tracten ni d’una moció de censura ni d’una qüestió de
confiança, a les 18,30.

Les propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses
també amb caràcter immediat a tots els grups parlamentaris i es
debatran i es votaran a la propera sessió plenària de dia 23.

S’aixeca la sessió.
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