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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Recomençam la sessió
sobre l’orientació política general del Govern. Correspon la
intervenció dels diferents grups començant pel Grup Mixt. Té
la paraula el Sr. Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bon dia, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. President, com és evident per preparar la
intervenció d’avui, a part de seguir l’activitat del Govern durant
els darrers anys, un s’ha de rellegir obligatòriament el discurs de
l’estat de la comunitat de l’any passat, però és que també m’he
llegit el discurs del president, de vostè, del 18 de febrer del
2010, d’enguany, d’acció política del Govern quan va expulsar
els consellers d’UM del seu govern.

Vostè ahir va plantejar el debat com un examen final de
legislatura, per cert aquest és el darrer discurs d’aquests quatre
anys, per tant, jo també analitzaré aspectes més enllà d’aquest
darrer any. Li he de dir per començar que hi ha aspectes del
discurs d’ahir que no em desagradaren. Com l’any passat va
parlar poc de joves enguany ha vengut amb els deures fets i ha
proposat algunes mesures per a ells, tard, però arriben. Per cert,
quin pressupost hi destinarà i d’on el treurà?

També arriba tard, però arriba el tema dels autònoms amb la
proposta de la creació del consell balear del treball autònom.
Crec, sincerament, que sense els treballadors autònoms aquesta
comunitat no hauria arribat a ser mai el que és actualment. Però
també torna a repetir coses que ja va dir l’any passat i que sonen
a retòrica i a res més: temes com l’índex d’emprenedors més alt
d’Espanya, formació a segona oportunitat, aposta clara per la
formació professional i moltes altres; encara que totes elles són
molt importants sonen a comodí per omplir minuts, la gent
espera coses més concretes en aquests aspectes.

Igual que l’any passat, el tema del nou model. Ahir no va
tenir més remei que dir, just després d’això, que el projecte
comença per situar el turisme com a motor de la nostra
economia, evident, evident. Creim que tenim el model que
tenim i molt orgullosos que ens en sentim, parlem llavors de
perfeccionar el model o de completar-lo, no de reinventar-lo. 

Si una persona vol resultar creïble, Sr. President, ha
d’analitzar el que va dir i el que ha complit. Vostè l’any passat
va dir que signarien convenis amb entitats bancàries per ajornar
quotes de les hipoteques, ens podria dir, quants se n’han signat?
Els bancs estan executant moltes hipoteques. Quin efectes
pràctics ha tengut el Pla d’actuació per al foment de la indústria
balear, anunciat l’any passat també? Han participat en el comitè
de rutes com va anunciar l’any passat? Com va el tema de la
cogestió aeroportuària? Aquests i molts altres temes són coses
que vostè va anunciar l’any passat i ahir no en va dir res. Què ha
passat?

Per no parlar del seu discurs del 18 de febrer d’enguany on
va dir el següent: “llei de règim especial abans de l’estiu a
comissió”. Ahir va dir: “treballam amb un proposta concreta
que té ben present els problemes derivats de la insularitat”, per
a quan? La credibilitat no és una cosa innata, un se l’ha de
guanyar i vostè per ara fa pocs mèrits. 18 de febrer d’enguany:

“pla industrial en quatre mesos”. Ahir va dir: “pla industrial, el
presentarem en el termini d’un mes”. Segueix guanyant punts
per a la seva credibilitat. 18 de febrer d’enguany: “promoció
turística, oferesc asseure’ns de forma immediat”. Això és més
greu, aquí, ahir no va dir absolutament res de promoció turística
i, per tant, molt menys del seu traspàs als consells insulars.
Aquest tema ja fa temps que li reclamen. Va dir que ho faria el
gener de 2011, li queden dos mesos. Per cert, tampoc no va dir
res del finançament dels consells. Puntuació màxima en
credibilitat.

Vol més exemples? En tenc més. Vostè ahir va aferrar-se a
una dada molt concreta, reducció de 800 persones a construcció
i 300 entre els joves per dir que no són importants les xifres sinó
el canvi de tendència. El mateix matí d’ahir un diari de tirada
important publicava un augment de l’atur de 6,3% respecte del
mateix mes de l’any passat. 

Crec sincerament, Sr. President, que ningú no es presenta a
president del Govern per no fer res, jo crec que més bé tot el
contrari, per intentar ajudar al màxim a la nostra comunitat, però
crec que en el seu cas, després d’aquesta legislatura que ha
tengut, i vostè mateix ho reconeixia ahir, no sé, no sé si ho ha
aconseguit: quatre consellers de Turisme; tres de Treball; dos de
Medi Ambient; dos d’Esports; dos d’Interior; dos d’Educació;
eliminació, forçada per la sortida d’UM del Govern de tres
conselleries específiques i concretes: Medi Ambient, Turisme
i Esports; supressió amb l’excusa de l’estalvi de la Conselleria
d’Agricultura, que realment és mentida; la majoria del seus alts
càrrecs treballen a altres bandes i tenc exemples per posar-li,
conseller no hi ha, però conselleria sí i funcionaris també,
d’Agricultura. Per tant, no és veritat que elimini 57 llocs de
feina, li falta sumar els que recolAloca a altres bandes.

Canviant de tema i continuant fent-li preguntes. Per què ahir,
Sr. President, no va dir cap paraula d’Agricultura? L’any passat
va posar cinc línies en el seu discurs, ahir ni una. És com si no
hi hagués problemes en aquest sector o és que com que està
negociant amb el Consell de Mallorca la transferència també hi
traspassarà els problemes sencers, sense tocar? Jo crec que el
sector sincerament no s’ho mereix. Han cobrat totes les ajudes
pendents? 

Per què tampoc no va dir pràcticament res de Medi
Ambient? O és què hi ha sous a bastament per a la neteja de
torrents? O és que hi ha sous a bastament per a la compra de
finques públiques? O és que ja tenim el Parc de Cabrera, el
tenim tot? Impressionant l’absència de comentaris sobre aquesta
àrea que vostè s’ha omplert la boca dient que és un patrimoni
natural únic.

Per què no va parlar d’Interior? No deu ser perquè no es
posen d’acord amb la policia autonòmica entre vostès? Quins
temes va tocar ahir d’immigració? Jo no sé sincerament com la
consellera li va permetre. És un sector que pateix d’una manera
molt dura la crisi. Per cert, em podria dir a dia d’avui, Sr.
President, quantes empreses públiques ha reduït, eliminat o
fusionat de la llista que ens va passar?
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Intueixo que ahir tampoc no es va atrevir a anunciar ni a
confirmar el pla d’estalvi que ens va explicar fa uns mesos. Deia
vostè que pujaria l’impost de successions, que pujaria un punt
l’IRPF, que es crearia un impost ambiental i que es lluitaria
contra el frau fiscal. Evidentment no estic a favor de pujar
imposts. Ens podria dir, Sr. President, quines novetats hi ha amb
aquests temes? 

Com pot veure, Sr. President, la meva intervenció és més
interpelAlativa o més interrogativa que altra cosa ja que no tenc
rèplica, però m’ha de creure, aquestes són les coses que la gent
pregunta pel carrer, són coses que toquen la butxaca i toquen el
dia a dia de la gent. 

Per acabar vaig a temes més particulars i com a diputat per
Formentera pens que també és la meva obligació. Què passa
amb el museu de Formentera? Hi ha destinats 50.000 euros,
25.000 euros en cada pressupost. Quan començarà a ampliar
l’únic institut de l’illa? I no em refereixo a colAlocar barracons
o mòduls com si fos un lego sinó a construir les vuit aules que
li demanen tots els pares i tots els professors. Quan pensa
finalitzar la regulació dels fondeigs a S’Estany des Peix, lloc
emblemàtic per a la gent de Formentera? Quins problemes tenen
les canalitzacions d’aigües depurades per al seu aprofitament
per a regadiu, començada per l’anterior govern i que no posen
en funcionament? La gent s’ho comença a preguntar. Tenen
definit el projecte de la residència de la tercera edat? Tenim el
terreny, m’explica en què consistirà el projecte? Per què tenen
abandonada la finca de Can Marroig desprès d’invertir-hi una
milionada? 

Tenc moltes més preguntes, però el temps evidentment
s’acaba, només li faré dues reflexions més: la primera, ahir va
dir, i és a la pàgina 13 dels fulls que ens varen passar, a
Formentera l’energia solar aporta a la xarxa elèctrica quasi 2
megavats que és un 13% de la potencia solAlicitada, treballam
per ampliar-ho, però ja es va per bon camí. Tenc ara mateix,
davant meu, l’alAlegació a les normes noves de l’Ajuntament o
del Consell de Formentera de la Direcció General d’Energia de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, datada el 8 de
març de 2010, 8 de març d’enguany, amb un llenguatge molt
tècnic diu el següent, literal: “se valora negativamente el hecho
de que las referencias a energías renovables son escasas -a les
normes- y en cualquier caso el contenido de las normas
permite aventurar un futuro muy negro para el desarrollo de
estas fuentes de energía en Formentera”.

Veu el que li deia de la credibilitat?, descoordinació absoluta
i total, això és una alAlegació del seu propi govern a la pròpia
conselleria. Hauria de parlar més amb els seus consellers i les
seves conselleres i sobretot amb el consell de Formentera. El
2007 es va aprovar una moratòria, el PSM va votar a favor, per
no fer més energies solars a Formentera. Aquest tema no és un
tema menor. L’únic que han acabat del gasoducte o perdó, de la
revisió del Pla energètic, acabat el 2005, és el gasoducte que va
ser adjudicat el 2007. La resta, res de res. El cable amb la
península aturat, el PSM no ho vol. I el tercer cable amb
Formentera també aturat. Per tant, ni plaques ni cable.

I una segona i última reflexió. Ahir deia, quan parlava de
formació dels desocupats: “una formació que per primera
vegada em estès a totes les Illes, inclosa, inclosa Formentera”.
És un pèl ofensiu, per dir-ho finament, que ahir plantejàs aquest
tema com si fos una fita històrica, com si s’hagués fet un
hospital en el Congo, per exemple, sobretot pensant que eren
simples cursets de formació. Crec, Sr. President, que a Balears
som quatre illes i és la seva obligació i del seu govern procurar
el mateix per a totes, per a totes les quatre, per a totes elles. No
és de rebut admirar i basar les seves accions en funció de si
arriben o no arriben a Formentera, han d’arribar-hi i han de ser
un estàndard. Crec que en el 2010 aquest debat s’ha de tenir
superat i sobretot per vostè. 

Evidentment la resta del debat la intentaré definir demà amb
les propostes de resolució.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President del
Govern, senyores i senyors diputats. Som a l’últim debat de
política general d’aquesta legislatura, ens trobam, per tant, per
darrera vegada per discutir les iniciatives i les propostes
d’aquest govern de les Illes Balears. Som davant un debat en
què les iniciatives del Govern per als pròxims mesos hi seran
presents, però també entenc que serà impossible de sostraure’ns
a la necessitat de fer balanç del que ha estat no ja l’últim any
sinó el conjunt de la legislatura, i d’altra banda és també un bon
moment per analitzar on som, en quina situació es troben ara
mateix les Illes Balears.

És temps, així mateix, de tancar iniciatives i de cloure
projectes que el Govern de les Illes Balears en aquest moment
té en marxa, però crec que no seria una bona actitud aquesta de
limitar-nos a un tancament. El Govern de les Illes Balears, el
Govern progressista, ecologista i nacionalista de les Illes
Balears, necessita temps per tancar la feina començada, una
legislatura seria poc temps per a un canvi d’orientació com el
que ha suposat l’actual govern. Les polítiques progressistes no
poden ser un parèntesi a les Illes Balears i no han de ser un
parèntesi perquè hi va haver un canvi de rumb molt important
entre la legislatura passada i l’actual, un canvi de rumb que va
incidir en una millor forma de governar per a la nostra
comunitat, en feina ben feta, en estalvi, en orientació de la
despesa pública, amb honradesa i al cap i a la fi amb voluntat de
pactar amb els diferents sectors socials per aconseguir millorar
l’ocupació o per implementar polítiques socials del tot
necessàries en els temps en què aquest govern li ha tocat
d’exercir les seves funcions.
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Ara hem de treballar, efectivament, per tancar totes les
iniciatives legislatives que tenim en marxa. Hem de deixar, en
la mesura que sigui possible, una legislatura ben endreçada i
articulada cap a un govern de progrés. És cert, així mateix, que
hi ha hagut algunes coses que no s’han pogut fer a causa d’una
conjuntura de crisi econòmica financera internacional
abassegadora que ultrapassa de molt les possibilitats d’acció del
govern actual. Els contextos més generals certament no ajuden
gens ni mica a consolidar l’acció i els projectes del Govern
d’aquí, de les Illes Balears. El context de l’Estat espanyol
tampoc no ha ajudat gens ni mica, es pateix un govern de l’Estat
completament erràtic amb mesures fora temps, amb un lideratge
afeblit i que pren mesures o fa declaracions segons bufa el vent.

Jo entenc els correligionaris socialistes del president del
Govern de l’Estat hagin estat fent mans i mànegues durant tota
la legislatura especialment durant aquests darrers temps per
defensar-lo, però, és veritat que el Govern de l’Estat espanyol
ha estat un llast per al Govern de les Illes Balears i ho continua
sent i malauradament em tem que ho continuarà sent fins el final
d’aquesta legislatura. No crec que a Zapatero li passi com a Sant
Pau que caigui del cavall i li canviï radicalment el tarannà,
l’orientació o bé el sentit de la responsabilitat. 

Els tocs de seny que s’han marcat a l’Estat espanyol han
vengut d’Europa i són aquells que permetran, si alguna cosa ho
permet, sortir de la difícil situació econòmica actual. Esperem
que en un futur no molt llunyà. Els indicis, ens ho vau dir ahir,
sembla ser que són favorables. Quan les coses han millorat a
països com Gran Bretanya o Alemanya el sector turístic a les
Illes Balears ha mostrat símptomes clars de recuperació. La
sobirania espanyola cedida a BrusselAles i per extensió a París
o a Berlín ens ha estat favorable no perquè a ningú no li agradin
les retallades que s’han imposat sinó perquè la falta de
credibilitat de l’Estat en matèria econòmica començava a ser
una amenaça seriosa per al nostre benestar a llarg termini.

Eivissa va apostar molt decididament pel canvi polític l’any
2007 i pens que és molt important no defraudar les expectatives
que aleshores es varen posar en el nostre govern i crec també
que nosaltres hem contribuït de manera decisiva a marcar alguns
aspectes bàsics de la nostra centralitat política. Voldria
remarcar-ne alguns per la seva importància i sobretot perquè
pens que seran decisius per al futur d’aquestes Illes Balears. 

Avui, senyores i senyors diputats, debats com el de la
superació del dèficit fiscal, la necessitat de regular millor les
nostres balances, la necessitat de caminar cap a un concert
econòmic propi per a les Illes Balears o la urgència que arribi la
plena cogestió aeroportuària formen part de la nostra centralitat
política. Ja no es tracta només de partits nacionalistes
reivindicant el concert econòmic o la gestió dels nostres ports o
aeroports sinó que hi aposten fermament des de sectors com el
Cercle d’Economia, les cambres de comerç o les organitzacions
empresarials. Malgrat els avanços que hi ha hagut durant
aquesta legislatura les Illes Balears continuam rebent un tracte
fiscal injust per part de l’Estat, continuam sent les úniques illes
de la Unió Europea que aporten més a l’Estat d’allò que en
reben en forma d’inversions, continuam sent una anomalia dins
el context de la Unió Europea.

Per això, hem de continuar mantenint la centralitat política
d’aquests debats que són precisament debats que desmarquen
les posicions del Partit Popular de la majoria de la nostra
societat civil, que són els debats que situen el Partit Popular en
posicions extremistes molt lluny del centre polític de les Illes
Balears. El Govern ha de contribuir, i parlam de futur, treballant
per l’educació. Sé que són temps difícils i que no hi ha gaire
pressupost, però fa falta en aquest cas posar-hi imaginació,
continuam treballant per la formació professional, però també
és molt necessari i per raons òbvies i molt repetides aquí
aconseguir posar en marxa nous equipaments educatius
especialment les escoles de primària a l’illa d’Eivissa. N’hem
parlat repetidament i no ens cansarem d’insistir-hi perquè la
seva necessitat és claríssima i peremptòria.

De la mateixa manera entenem que és molt necessària i
s’hauria de redactar i aprovar una llei, una normativa d’acollida
que tengués en compte les necessitats d’acolliment cultural i
lingüístic de la població immigrada. Una part important dels
handicaps que tenen actualment les persones immigrades
sorgeix del fet que no compten amb tots els instruments que
tenim els autòctons per poder desenvolupar les nostres tasques
en el si d’aquesta societat. Preservar els immigrants del
coneixement de la llengua constitueix una manera subtil i
perversa de discriminar-los. Si no volem que la població
immigrada estigui discriminada hem d’aconseguir que ells, tots
els immigrants, totes les persones nouvingudes sense cap classe
de distinció i de discriminació puguin expressar-se normalment
en català. Aquest i molts altres són necessaris per garantir la
igualtat d’oportunitats. Hem de treballar l’àmbit de la
normalització lingüística no només per acollir bé les persones
nouvingudes sinó per promoure les Balears en les millors
condicions per a la cohesió social, però també per al turisme, de
la identitat. 

Un país com Itàlia s’acaba de despertar i es treballa
fermament i s’hi aboquen moltíssims milers d’euros per a la
recuperació de llengües com el ladí, el friolà, l’alemany, el
veneto, el trentino o el Tirol del Sud perquè desenvolupen el
turisme de la identitat i ja tenen més visitants que tota Grècia.
Saben que la llengua constitueix un dels intangibles que fan que
les valls alpines no siguin ni com les pirinenques o les
carpàtiques perquè llengua vol dir identitat, vol dir cultura
pròpia, vol dir, al cap i a la fi, orgull nacional.

El desenvolupament també de l’Estatut ha de permetre,
president, un millor encaix de les illes menors dins el conjunt
del país i un encaix més just i més raonable. Tenim l’instrument,
en tenim el mandat, aquest parlament en reitera el mandat i per
tant el desenvolupament de l’Estatut s’ha de trobar al
capdamunt de les prioritats del Govern de les Illes Balears. 
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Hem de treballar fermament per al compliment del mandat
estatutari d’avançar en la tramitació de la nova llei de
finançament dels consells insulars i no és pot ajornar tampoc
més el traspàs de les competències en matèria de promoció
turística a cadascuna de les illes. Una promoció turística
gestionada des de cada consell insular no només seria millor per
a cada illa, sinó que també seria més justa. 

Hi ha idò un volum interessant de feina feta, som en una
etapa en la qual és més necessari que mai arremangar-se i
treballar i queda feina per fer. És temps de deixar una empremta
necessària i útil per a la nostra societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el representant..., el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. President, un any més aquest debat ve presidit per
un tema cabdal: la crisi econòmica. Les nostres empreses i els
nostres treballadors ho passen molt malament i per tant aquesta
situació i sobretot la seva resolució ens han d’obsessionar. Les
idees de canvi, d’evolució, de reforma són bàsiques per poder
guanyar el futur. La societat balear -i aquest és el nostre deure
i el nostre compromís- demana actuacions i solucions, no
resignació i paralització.

El nostre diagnòstic és molt clar: la principal indústria del
país, el turisme, necessita confiança i modernització, acció i
dinamisme; ens han sortit uns competidors molt potents davant
els quals no podem quedar mans plegades. Una de les mesures
més destacades que ha adoptat aquest govern prové del Decret
Llei 1/2009, una norma que suposava possibilitar que els
empresaris fessin millores necessàries en els seus establiments,
la modernització, i donar feina a les PIME de la construcció,
que són les que s’han d’encarregar de les reformes d’aquests
hotels. En definitiva, una clara aposta per un canvi de
mentalitat, un canvi que consistia, des del pragmatisme, a posar-
nos devora del sector i no enfront del sector, millorar l’oferta a
les empreses del país, donar feina a la gent d’aquí. En
l’aprovació d’aquesta mesura -vostè ho sap-, alguna cosa
important hi va tenir a veure Unió Mallorquina.

Amb aquest decret llei i amb la posterior llei no n’hi ha
prou, és una passa positiva, ara bé, tenim moltes assignatures
pendents: el Palau de Congressos, la reconversió de zones
costeres, especialment de la Platja de Palma, una empenta a la
promoció, una feina en relació amb la qualitat del servei i la
possible exigència de titulacions específiques perquè,
malauradament, encara veim massa exemples d’una
determinada cultura del no, que es resisteix a assumir el canvi
de plantejament colAlectiu en relació amb el turisme. Crear
inseguretat jurídica i cercar tots els subterfugis per frenar
inversions que van cap a la desestacionalització i cap a la
qualitat no forma part del nostre plantejament. 

La postura del seu govern en relació amb el golf de Son
Bosc no és turísticament presentable i és democràticament una
aberració, perquè la minoria vol imposar la seva opció a la
majoria.

Eliminar totes les àrees de reconversió o aprovar un pla de
la Platja de Palma sense consensuar amb ningú, un pla que per
ara atura les reformes i impossibilita millorar, no és el millor
camí per assolir un objectiu tan necessari com l’esponjament i
la redotació de les àrees massificades.

President, ahir vostè al seu discurs es va oblidar d’un sector
amb el qual ens omplim la boca tots de què és clau i estratègic
per moltes raons, parl del sector primari, de la pagesia, d’aquells
que fan possible fer i distribuir moltes postals d’aquesta
Mallorca idílAlica. Parlam molt de preservar el territori, de
mantenir la nostra personalitat, lloables idees amb les quals
coincidim plenament, però la desídia d’aquest govern ha ofegat
i ha posat en risc de supervivència els nostres pagesos i
pescadors. S’ha deixat sense interlocutor i sense gestió eficient,
s’ha condemnat a la burocràcia i al torni vostè demà a un sector
que necessita atenció i capacitat de resposta.

I si parlam de despesa pública, ja ens podem posar a
tremolar. Continuam a la cua d’inversió pública estatal per
càpita i ens retallen el pressupost, també els descomptes aeris.
Continuam a la cua del finançament autonòmic, amb un
drenatge fiscal que ens resta competitivitat i que a països com
Alemanya seria inconstitucional. Continuam sense un règim
especial que compensi mínimament la insularitat. Som a finals
de legislatura i al seu discurs ara se’ns promet una primera
proposta quan a dia d’avui ja hauríem d’haver d’assolit més
d’una realitat.

Ens podem aferrar a les inversions estatutàries, però del
govern amic n’esperàvem molt més. Tres anys de Matas-Aznar
i tres anys d’Antich-Zapatero han servit per al mateix: situar i
mantenir les Balears en el furgó de cua i de la injustícia crònica.

I no puc deixar de parlar d’autogovern, no puc deixar de
parlar d’autogovern, res al respecte no vaig detectar al seu
discurs: traspàs de competències en polítiques actives
d’ocupació; en litoral i costes; en ports i aeroports; en
immigració. On som en tots aquests traspassos tan necessaris
per encarar i tenir instruments eficients per lluitar contra la crisi
econòmica?

No em vull allargar en el diagnòstic, perquè tenc molt poc
temps i és prou conegut. Davant aquestes turbulències, què
tenim? El que tenim és un govern feble, un govern que va
apostar per estar en minoria i que no és capaç de liderar i
l’ilAlusionar, un govern que entén el consens a explicar les seves
escasses iniciatives de lleis i els seus pocs projectes, les seves
famoses llenties, en lloc de considerar el consens com a una
negociació i un acord. Tenim poca flexibilitat i poca imaginació,
tenim tones de dogmatisme i de sectarisme, tenim una crisi de
valor on l’empenta individual i el caràcter emprenedor de la
nostra gent ha quedat diluït en un esperit de la funcionarització.
Tenim una vocació de posar entrebancs on hauríem de posar
facilitats i tenim molta preocupació per redistribuir la riquesa i
molt poca preocupació per generar riquesa.
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Tenim un munt de compromisos que no van ni endavant ni
enrere, la llei del sòl, la policia autonòmica, el pacte local, que
al final s’ha convertit en un incompliment sistemàtic dels
pagaments i en l’ofegament de les administracions que més
malament ho passen.

Es pot bravejar de la creació de noves places d’escoletes,
però no sé fins a quin punt això no ha estat el negoci de na peix
fregit, ja que s’ha fet damunt les febles esquenes dels
ajuntaments i a costa d’una iniciativa privada que prestava
aquest servei a preus més assequibles.

Tenim una noble promesa de pujar els pressuposts en
educació a un 6% del PIB, que ha acabat amb retallades, amb
manco professorat, amb incompliments en l’equiparació salarial
a l’escola concertada i amb reducció de sous i de recursos.

Tenim un conveni de carreteres que avança a pas de tortuga
i mil convenis amb l’Estat com la compra de finques amb valor
natural que han quedat en bones intencions inquantificables. 

Davant el que tenim, què feim? Alguns pugen impostos,
pugen les taxes aeroportuàries, frenen la inversió; altres
s’oposen a la reducció del dèficit públic, ataquen la convivència
enfrontant la gent per temes lingüístics i culturals i es dediquen
a dir una cosa aquí i una altra allà, totalment diferent, per
exemple, sobre el model aeroportuari o com va quedar
demostrat amb aquell tristament famós règim econòmic
especial. 

Nosaltres, modestament, intentam mantenir un to de
responsabilitat, de proposta en positiu, la nostra no és una
estratègia de terra cremada o de ressentiment, la nostra és una
estratègia de donar feina a les empreses..., ni és una estratègia,
perdó, de donar feina a les empreses de fora o de no fer res, la
nostra és una estratègia de prioritzar els d’aquí, la nostra és un
projecte del mallorquinisme de la prosperitat.

Sap perfectament -i així ho reconeixia ahir al seu discurs-
que l’oposició, i molt especialment Unió Mallorquina, en molts
de temes ha tengut una actitud constructiva, d’ajudar que moltes
iniciatives beneficioses per al conjunt de les Illes Balears
sortissin endavant: la simplificació i l’agilitat administrativa,
l’eliminació de regulacions absurdes i que només suposaven un
fre per a la inversió com la normativa d’edificis fora ordenació,
la custòdia compartida, són contribucions que demostren
aquesta actitud d’oposició responsable que volem representar i
protagonitzar. 

Encara queda legislatura, el que passa és que som a finals de
legislatura i per tant és el moment de la concreció, de les
realitzacions. La veritat, Sr. President, trobam a mancar  moltes
realitats i la veritat, trobam que encara ens movem massa en les
bones intencions, com si el Govern iniciàs el seu trajecte i no
l’estigués acabant. 

Estam d’acord que hi ha grans reptes i que un d’aquests
grans reptes té molt a veure amb els valors. Vostè parlava ahir
de solidaritat, d’igualtat, de justícia social, nosaltres volem
parlar de moderació, de sentit comú, de proximitat, de
flexibilitat, de sacrifici, d’austeritat, de capacitat emprenedora.
Els valors tradicionals del nostre poble són una gran plataforma
per enfrontar l’esdevenidor, ara bé, per liderar el canvi i la nova
etapa política i econòmica, amb els valors no n’hi ha prou,
també fa falta valentia, resolució, capacitat, feina, fermesa i
empenta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Antich, ahir vostè,
Sr. President, en la seva intervenció va passar revista a les fites
aconseguides i a les realitzacions d’aquest govern de coalició,
no ha defugit tampoc les dificultats que han sorgit pel camí i
vull deixar ben clar des d’un bon principi l’ampla coincidència
del nostre grup parlamentari amb el que ens va exposar ahir.
Com a portaveu del Grup BLOC i PSM-Verds em pertoca fixar
la nostra posició política respecte dels gairebé ja quatre anys de
legislatura, però també i sobretot respecte del futur.

Sr. Antich, una primera constatació es fa necessària: hem
viscut, aquest govern ha hagut de viure temps de tempesta. Cal
només fixar-se que, dels dirigents de les formacions polítiques
que encetàrem la legislatura en el debat d’investidura, només
quedam vostè i jo, la resta han quedat pel camí i això no és una
anècdota, és una demostració, simple, però clara, del que ha
passat aquests darrers anys en aquest país. I ,a més a més, algun
nou aspirant polític no gosa entrar a aquest Parlament a debatre
el futur del país, és aquí, és aquí on es discuteixen les coses, no
en rodes de premsa dues cases més enllà. Sigui com sigui però,
aquí som al darrer debat de política general d’aquesta legislatura
i mai no és dolent girar l’ullada cap enrere per tenir ben clar
d’on venim i fins on hem arribat.

Per això, Sr. Antich, he rellegit aquests dies allò que ens
proposàrem a la naixença d’aquest govern i he de dir,
sincerament, que molt del que expressàrem llavors com un desig
és ara una realitat. Sense sospitar les importants dificultats que
vendrien aquell juliol del 2007 a la meva intervenció afirmava
que calia retornar la confiança en la gestió pública, que calia
preservar el nostre territori, que calia desenvolupar el llavors
recentment estrenat Estatut, que calia modernitzar el nostre
sector turístic, que calia apostar per l’economia productiva i, Sr.
Antich, malgrat les enormes dificultats que han sorgit i que en
aquells moments no eren previsibles, aquesta és la línia que ha
seguit el Govern de coalició que presideix.

Però no hem d’amagar la realitat sota un absurd vel
d’autosatisfacció. Hem fet molt, però sens dubte també queda
molt per fer. La veritat en política és la millor de les estratègies
i aquesta ens ha de permetre anar amb el cap ben alt i és que, Sr.
Antich, hem intentat -i en part aconseguit- posar les bases per
bastir un nou model de país, un mou model de societat, un nou
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model econòmic, un nou model que, defugint etapes anteriors
de desgavell econòmic, de robatori i corrupció, de prepotència
i de malbaratament de fons públics, ha intentat posar ordre on
regnava l’arbitrarietat i posar mesura on hi havia una visió
ridículament faraònica del que havia de ser la gestió pública.

Davant el model del Partit Popular, que feu d’aparença
enllustrada la seva única raó de ser, hem creat poc a poc un nou
model que, sense tanta fanfàrria, ha fet el possible per millorar
la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. I això té traducció en
xifres, xifres que seria llarg enumerar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, una mica de silenci, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... té traducció en xifres que seria llarg enumerar, però, ni
que sigui a tall d’exemple, cal recordar que a diferència de la
passada legislatura s’ha apostat per la petita i mitjana empresa,
s’han incrementat els serveis socials, s’ha protegit territori com
mai i també mai com en aquesta legislatura s’ha legislat tant per
aconseguir netedat i transparència a la gestió pública.

Però, Sr. Antich, no ens podem conformar. Molts
d’esdeveniments, aliens a la nostra voluntat, han succeït i han
suposat un fre i un entrebanc a les nostres aspiracions. L’allau
de casos de corrupció que es produïren a l’anterior legislatura,
però que també han tocat un dels socis del nostre govern i ens
han portat a governar en minoria, han estat constants pedres al
camí, roques al camí fins al punt que, com deia al principi, la
fotografia dels escons d’aquesta cambra ha canviat molt des de
l’inici de la legislatura. 

Per cert, Sr. President, estic d’acord que la corrupció ha
afectat la credibilitat dels polítics, però no tots som iguals, la
corrupció té noms i llinatges i afecta uns partits molt
determinats.

Però, sens dubte, el principal entrebanc que ens hem trobat
en la nostra tasca té un nom ben concret: crisi econòmica, que
ha creat, a més, una greu crisi social. Una crisi econòmica que,
generada lluny de les nostres illes per l’aplicació d’un model
neoliberal deshumanitzat, ens ha copejat amb força, perquè el
nostre model econòmic, amb la seva excessiva dependència de
la construcció i del negoci immobiliari, ha fet de caixa de
ressonància, i tot i alguns indicadors recents positius encara no
n’hem sortit. 

Som ben conscients, des del Grup Parlamentari BLOC i
PSM-Verds, de la difícil situació de la nostra economia, del
patiment de moltes famílies, de molts de sofriments pels quals
han de passar molts de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
per aconseguir arribar a finals de mes. Les xifres que hem
conegut aquesta setmana de gairebé 77.000 persones aturades
han de ser la nostra principal preocupació. Aquestes són
realitats que no amagam, que no negam. Ben al contrari, són
l’estímul que ens obliga amb més força que mai a cercar
solucions, a posar damunt la taula noves estratègies perquè en

un futur aquesta conjunció perversa que s’ha donat en torn de la
crisi econòmica afecti el menys possible la nostra economia. 

Cal fer la reflexió que la crisi econòmica encara és més mala
d’afrontar sense els recursos econòmics que generam, però que
ens fugen per l’espoli històric al qual ens ha condemnat el
sistema de finançament que hem tengut, governi qui governi a
Madrid. Tampoc n’és una excepció el nou model de
finançament autonòmic aprovat aquesta mateixa legislatura i
això només tendrà solució el dia que obtinguem la
independència fiscal com la tendríem mitjançant el concert
econòmic, i ja puc anunciar que aquesta ha de ser una de les
grans batalles del futur immediat. 

Per mor de la crisi econòmica hem hagut d’enfrontar una
important retallada de la despesa i hem fet mans i mànigues per
poder acomplir els nostres compromisos mentre veiem que a la
disminució dels ingressos s’hi afegia un lògic augment de les
necessitats, però hem sabut afrontar aquestes dificultats i
acabada l’època de bonança que l’anterior govern va aprofitar
per deixar les arques buides gastant sense mirament hem estat
conscients que calia fer de la necessitat virtut. Deia el gran
compositor Frédéric Chopin, a qui enguany retem homenatge,
que qualsevol dificultat que no s’afronta es converteix en un
fantasma que ens pertorbarà en un futur. No hem fet ni hem de
fer bona aquesta frase, ben al contrari. 

És cert que d’enmig de les dificultats podrem trobar les
oportunitats del futur. Si ara sabem com ha estat de dura la
caiguda del nostre producte interior brut, també sabem que
s’estant assentant les bases per a un augment de les nostra
productivitat sobre fonaments més sòlids, però tot això sense
cap mena de dubte no conhorta aquells que pateixen en tota la
seva cruesa els efectes immediats de la crisi. 

Per això apostam com a primera prioritat per polítiques
actives d’ocupació, per cert, n’hem de reclamar les
competències; pel suport a la petita i mitjana empresa, tal com
recomanava recentment el centre de recerca econòmica; per
l’extensió dels serveis socials; pel suport decidit al tercer sector,
el de l’economia social; per la potenciació del transport públic;
per l’impuls dels sectors industrials o agrícoles; per la
diversificació dels nous productes turístics relacionats amb medi
ambient, patrimoni, gastronomia, cultura. I no és senzill quan
els nostres paràmetres pressupostaris han esdevingut tant
esquifits. Però sigui com sigui, aquestes han de ser les nostres
prioritats perquè com ja vaig dir en el debat d’investidura,
primer són les persones.

He parlat abans de dos models, he confrontat el model que
desenvolupà l’anterior Govern del Partit Popular, amb el model
que hem intentat dur a terme des d’un govern de progrés. I vull
deixar ben clar que és infinitament millor per a la ciutadania un
govern que malgrat tantes dificultats, aposta per la innovació,
pel benestar social, per la preservació del territori, que un model
que es vol vestir a partir d’ordres i receptes foranes vingudes de
Madrid i que ja ha demostrat que quan governen, fins i tot en
època de vaques grasses, deixen els pressuposts públics com un
colador, amb obres innecessàries i desmesurades i ara per ara
investigades per la justícia. Però deixem-ho estar, ja hi
tornarem.
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Parlem ara de mancances. Sr. Antich, des del BLOC i PSM-
Verds hem actuat sempre com a socis de govern amb lleialtat,
però la lleialtat exigeix un clar exercici de sinceritat, i així com
he parlat d’objectius compartits, de realitzacions aconseguides,
també vull parlar de mancances, de signatures pendents, de
compromisos encara per complir. Sr. Antich, vostè coneix el
nostre ferm compromís amb la defensa del nostre patrimoni
històric, la nostra llengua i cultura. I no n’estam satisfets Sr.
Antich, malgrat que des de les institucions responsables de
cultura o política lingüística s’ha treballat amb força i
constància, per exemple amb la tasca de foment de l’ús de la
nostra llengua, hem de constatar que aquesta no ha estat la
tònica general del Govern. Ha mancat un decidit suport com a
prioritat a la nostra llengua i cultura. No entraré en exemples
concrets, però en temps de crisi també aquests sectors
necessiten d’un clar suport. 

I és cert que s’ha constituït de nou el Consell Social de la
Llengua Catalana, que el govern Matas va hivernar, és cert que
s’ha reprès la participació a l’Institut Ramon Llull i és cert que
també s’han fet moltes actuacions en cultura o en normalització
lingüística. Però, Sr. Antich, li dic que des de la lleialtat ens
hem quedat curts. No s’han destinat suficients recursos i
esforços al nostre patrimoni, a la nostra indústria cultural i a la
promoció de la nostra llengua com a llengua comuna i de
cohesió. Aquesta és una prioritat de país, una prioritat com a
poble i un repte per a la cohesió social en una societat cada
vegada més diversa. Una prioritat, que malgrat la nostra
insistència, no ha estat assumida amb totes les conseqüències
per la totalitat del Govern.

Però no és aquesta l’única assignatura pendent. En educació
manca arribar a uns nivells pressupostaris adequats, aquest
compromís del 6% del Producte Interior Brut. En el sector
primari no podem dir que és un sector estratègic i després deixar
que es mori a poc a poc. 

N’hi ha d’altres. Una de les més complexes, però també més
importants, fa referència a l’imprescindible traspàs de les
competències que són pròpies dels consells insulars. Algunes
passes s’han fet i n’hi ha d’altres de previstes, però,
sincerament, la lentitud del procés, en gran part per la complexa
sistemàtica fixada a l’Estatut, ha esdevingut gairebé exasperant.
I a això hi hem d’afegir la necessària i ja postergada en anys
revisió del sistema de finançament dels consells. Una
assignatura pendent que en el temps que resta de legislatura
hauríem de ser capaços d’accelerar per evitar la duplicitat i la
complexitat de l’administració actual.

També recordaria que, tot i els importants canvis que s’han
produït a la ràdio i televisió autonòmiques, encara hi queden
coses per canviar, com la necessària internalització dels serveis
informatius que un model de televisió pública requereix i que,
a més, suposaria un estalvi econòmic. De tota manera, a pesar
del que queda per fer, IB3 no té res a veure amb aquella
televisió del Sr. Matas que ens vàrem trobar el 2007...

(Remor de veus) 

...partidista, grollera i que menyspreava la nostra llengua i
cultura. Ha guanyat en transparència, pluralitat i estalvi en la
despesa...

(Continua la remor de veus)

Per cert, ara que el Partit Popular reclama rebaixar-ne el
pressupost, convé recordar que el govern popular es gastava més
de 100 milions d’euros anuals.

I no puc deixar d’afegir-hi també un altre greu motiu
d’insatisfacció que no és imputable a vostè, ni al nostre govern,
però que per a la nostra formació política és la font de moltes
injustícies, i aquesta font d’insatisfacció té un nom ben clar: el
Govern de l’Estat. A una intervenció a un debat de fa uns mesos
ho vaig deixar ben clar, Espanya és un mal negoci per a les Illes
Balears i avui ho reafirm. Perquè, Sr. Antich, tot i les polítiques
comunes que compartim, amb una cosa no estam d’acord i és
amb el tractament que des del Govern Zapatero es fa cap a les
Illes Balears i li ho dic des de la lleialtat al nostre govern de
coalició, però també des de la lleialtat obligada al nostre país. 

Ha estat per exemple un mal negoci pel que fa al transport
aeri. Malgrat els esforços del Govern, tot i les insuficients
competències que tenim en aquest àmbit, ha aconseguit millorar
algunes connexions existents i abaratir i mantenir els preus dels
vols entre illes, la veritat és que el Govern de l’Estat ha
incomplert les seves promeses i els seus compromisos. Avui per
avui els ciutadans de les Illes Balears continuen discriminats
respectes dels residents a la península i això, Sr. Antich, era
intolerable abans i ho segueix sent ara. Temes pendents com la
cogestió aeroportuària, el descompte aeri per als residents
extracomunitaris, la declaració de servei públic de les
connexions aèries i marítimes entre illes i península no s’han
resolt. 

I el darrer episodi d’aquest tema ha estat rocambolesc.
Primer el ministre Sr. Blanco crea la polèmica amb l’amenaça
de reduir els descomptes de residents. I finalment, amb una
actitud demagògica i cínica, diu que les mantindrà i enmig
gairebé acusant els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers d’abusar dels descomptes. Al final li hem d’agrair
al Govern espanyol que probablement, aquest “probablement”
ens inquieta, ens quedem tal i com estàvem, o no. 

Coneixem, Sr. Antich, l’augment de les inversions públiques
compromeses pel Govern de l’Estat. És cert que s’han
incrementat respecte de l’anterior legislatura, però no basta per
recuperar el dèficit històric que patim. Per al 2011 tornam estar
a la cua d’inversió estatal per càpita. El nostre país no ha de
dependre de la generositat del Govern central de torn. El nostre
país -com he dit abans- té dret a un finançament just, un
finançament que ara per ara no té. Quan es va debatre el nou
sistema de finançament ja advertíem que aquest sistema no
solucionaria el dèficit que patim, malauradament el temps ens
ha donat la raó, haguéssim volgut anar errats. Però la veritat és
que el nostre país segueix sotmès a un sistema que castiga els
ciutadans de les Illes Balears, i això si sempre és greu, molt més
ho és en època de crisi. 
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Com podem explicar que estant a la cua en finançament
encara hàgim d’aportar 200 milions d’euros anuals al fons de
suficiència? Jo no ho sé explicar.

Com també són greus les mesures econòmiques i laborals
que des del Govern ZP se’ns imposen, que han suposat una
retallada de drets socials i que han provocat una justificada vaga
general. Un govern estatal que ha fet pagar la crisi econòmica
als empleats públics, als pensionistes i als treballadors i
treballadores. I un govern estatal que veu com les xifres de
l’atur demostren que la reforma laboral no és l’adequada. Per
cert, no puc estar de denunciar que en legítim exercici
democràtic que tenen els treballadors a la vaga, ha estat aprofitat
des de la dreta per posar en dubte el sindicalisme. Si qüestionam
algunes de les bases de la democràcia, ja siguin els sindicats o
els partits polítics, això ens condueix a perdre democràcia.
Talment sembla allò que des dels sectors més durs de la dreta
volen.

En definitiva, Sr. Antich, i per tancar aquest capítol de la
meva intervenció, hem governat amb encert enmig d’un mar de
problemes, hem aconseguit fites importants, però també, i no ho
hem d’oblidar, han quedat espais d’ombra que des de
concepcions progressistes no hem de negar ni obviar. 

Però també cal, com he dit al principi, parlar de futur. No
podem esgotar el debat fent balanç del passat, els mesos de
legislatura que resten han de ser per donar un darrer impuls a tot
allò que de millor té la nostra societat. 

Cal apostar per la innovació i la qualitat. Si no podem
competir en quantitat o en preu, hem de ser capaços d’oferir
productes nous que no ofereixin els nostres competidors, això
és la innovació. I així com parl d’innovació, igual ho podria fer
d’educació, de benestar social, de serveis públics, de polítiques
d’ocupació. Però sabem, en som ben conscients, que per trencar
inèrcies de dècades no és suficient una legislatura. Per això
l’aposta del nostre grup parlamentari és ben clara. Cal que el
nostre país segueixi per la senda del progrés. Cal que no
retornem a les velles i contraproduents polítiques de
l’especulació urbanística, de la gestió pública convertida en un
gegant amb peus de fang i amb les butxaques plens d’uns pocs.
No podem retornar al model del PP que, com deia Pere Sampol,
fa rics, però no crea riquesa.

Cal mantenir l’opció de la racionalitat, del servei a les
persones, de l’austeritat i el control de la despesa pública. Al
cap i a la fi ja ho deia l’escriptor llatí Suetoni, el bon pastor
esquila les ovelles, no les devora. Després d’anys allà on un
govern de dretes s’ha dedicat a menjar-se les ovelles, ha estat
necessari posar ordre i continua sent necessari, la nostra tasca no
està acabada.

Per això, i a l’espera d’allò que el nostre poble sobirà
decideixi, la nostra aposta per un govern de progrés no té cap
fissura. Però igual que faig aquest pronunciament, també crec
necessari dir que per a les formacions polítiques que represent,
cal més solidesa i fermesa en l’aplicació de polítiques
progressistes i d’avanç nacional. Cal un compromís més decidit
en la recuperació dels trets d’identitat del nostre poble. Cal
major voluntat política en el desplegament estatutari. Cal així
mateix una actitud ferma i clara davant el Govern espanyol,

començant pels nostres representants en el Congrés dels
Diputats. 

Cal apostar encara més per enfortir les polítiques públiques
i fer de les polítiques de serveis socials, salut i educació una
màxima prioritat. Cal una política fiscal redistributiva i de lluita
contra el frau fiscal, no hi ha possibilitat de mantenir els serveis
públics si no hi ha ingressos suficients i tal vegada aquest és
l’objectiu de la dreta, la privatització dels serveis públics. Les
classes mitjanes ja aporten a l’estat del benestar, ara cal
aprofundir en l’aportació de les rendes més altes i les grans
fortunes. Només així les passes que s’han donat aquesta
legislatura no cauran en sac foradat. Només així consolidarem
el nou model de societat i d’economia que hem durament
batallat per aconseguir.

Sr. Antich, esperam coincidir i esperam que la coincidència
ens porti a treballar conjuntament per a un país més pròsper,
més just, però també plenament redreçat nacionalment, cultural
i lingüística. Sé que no serà fàcil, però mai no ho hem tengut
fàcil. I davant les crítiques, deixi’m que citi un prohom de la
dreta anglesa, que estic segur per cert que no es trobaria gaire
còmode des de les seves fermes conviccions democràtiques amb
la dreta nostrada, més atenta al negoci i al poder per al poder
mateix, que en el benestar de la ciutadania. Deia Sir Winston
Churchill “el polític ha de ser capaç de predir el que ha de
passar demà, el més proper i l’any que ve i d’explicar per què
no ha succeït allò que no va predir”. No és malgrat ho sembli
una frase cínica, és la constatació de la humilitat en què s’ha de
basar al gestió pública. Hem patit moltes dificultats que no
podíem preveure, hem sabut i hem de saber més encara
explicar-les a la ciutadania perquè ens mantengui la confiança,
perquè, senyores diputades i senyors diputats, el nostre grup
parlamentari aposta pel futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Estamos llegando ya al último debate sobre el estado
de la autonomía de esta legislatura, a pocos meses antes de las
elecciones, por lo que inevitablemente nos toca hacer balance de
estos casi cuatro años. Como primera observación general desde
luego todos podemos coincidir en que nos ha tocado vivir una
época especialmente convulsa, en cuyos detalles no entraremos,
ya que han sido muchos los debates que hemos tenido en esta
legislatura, tanto por lo que respecta a la crisis de credibilidad
de la política, por los múltiples e inacabables casos de
corrupción que están depurando los tribunales, como por lo que
respecta a la crisis económica, la mayor en la historia del
capitalismo financiero en toda su historia. No está nada mal
como desafío.
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Empecemos pues con esa crisis de la credibilidad de las
instituciones políticas. Como todos saben hemos asistido a ese
incesante goteo de casos de corrupción hasta el punto de que un
ex-presidente de esta comunidad autónoma está en libertad bajo
fianza. Esos casos de corrupción han llegado hasta la actual
legislatura en la que hemos visto como un socio de nuestro
gobierno se veía afectado por casos de corrupción, esa situación
quebró la confianza política. La reacción fue contundente, se
rompió el pacto con dicho socio en todas las instituciones,
situando entre otros al Govern de les Illes Balears en minoría
parlamentaria. Se ha puesto el interés de las instituciones por
delante del interés partidista. En la balanza entre credibilidad
institucional y ventajas políticas que trae consigo la mayoría,
escogimos la credibilidad institucional.

Desde la oposición se ha criticado esa decisión y
públicamente de forma reiterada han dicho que ellos no habrían
roto el pacto de gobierno en caso de haberse encontrado en su
lugar, Sr. Presidente. Ahí está la diferencia esencial, en la forma
de reaccionar y es bueno que lo sepan todos los ciudadanos.
Miren, la inmensa mayoría de quienes se dedican a la vida
política son gente honrada y eso vale para todos los partidos
políticos, incluido por supuesto al Partido Popular. Por eso
hacemos un flaco favor a la moral colectiva diciendo, como se
dice por parte de algunos partidos, que la corrupción está en la
naturaleza humana y que todo el que puede robar roba. Con eso
solo amparamos a los que han deshonrado la política y además
de incierto es injusto y decepcionante para los ciudadanos. 

Ni quiero, ni debo hacer inventario de los casos sucedidos,
sólo saquemos una conclusión, reaccionemos. Reaccionemos
como hizo el presidente en un momento muy difícil, incluso
perjudicando la propia posición política. No pongamos por
delante el interés de partido, sino el de las instituciones y la
necesidad de que los ciudadanos vuelvan a confiar en quienes
se dedican a la vida política. Y dentro de esa necesaria reacción
disponemos en esta comunidad autónoma de un paquete
legislativo de calado que ataca la laxitud de los controles y
garantiza la transparencia, aunque ciertamente jamás la
inmunidad. 

A la Ley del sector público, aprobada en el anterior período
de sesiones por unanimidad en este parlamento y que servirá
para poner orden en este sector y evitar el saqueo a que ha sido
sometido, le siguen otras leyes, la Ley de publicidad, la Ley de
Radiotelevisión de les Illes Balears y la Ley del buen gobierno
y la buena administración. Todas ellas en trámite en este
período de sesiones. Este paquete legislativo puede que
conforme la mayor ofensiva contra la corrupción y la
administración pública que se haya hecho en nuestro país. Es
nuestra responsabilidad colectiva sacar adelante con el máximo
consenso ese conjunto de leyes. Hemos dado ya el primer paso
con la Ley del sector público, avancemos con todas las demás,
y así, si por desgracia esta comunidad autónoma ha sido
significada en materia de corrupción, ahora por fortuna
podemos pasar a ser los más significados en la lucha contra esa
lacra.

Pero pasemos a la crisis económica. Éste es sin duda el
mayor problema que ha tenido que afrontar este gobierno, como
tantos otros gobiernos de nuestro país y también de fuera de él.
Se trata de una crisis económica ocasionada por una quiebra del
sistema financiero que se contagió a la economía productiva. Es
una crisis de libro del sistema económico librecanvista,
capitalista o como se quiera decir. Desde los Estados Unidos
hasta el extremo oriente todo el mundo tiene claro que una de
las causas esenciales de la crisis fue la ausencia de controles en
el capitalismo financiero. 

El primer sector afectado fue el financiero, fueron a la
quiebra muchas entidades bancarias. Por suerte en nuestro país
la solidez del sistema bancario evitó las quiebras generalizadas,
de modo que el sector que más gravemente sufrió la crisis en
nuestro país fue la construcción. Y eso fue fatal para nuestra
comunidad autónoma, con un agravante y es que en los años
anteriores a la crisis en lugar de confiar en el turismo como
motor de nuestra economía, el anterior gobierno de esta
comunidad autónoma hizo de la construcción el motor de
nuestra economía sustituyendo al turismo. 

No lo decimos ahora a toro pasado, sino que se advertía. Leo
periódicos del año 2006, “la construcción ejerció de motor del
crecimiento económico balear en el 2005". Ya entonces se
avisaba. Otro titular “la actividad inmobiliaria lideró el
crecimiento económico en el año 2006". Otro titular “la
actividad inmobiliaria creció en Baleares un 6,3% en el 2005".
Y mientras leíamos todos esos titulares acerca de cuál era el
motor económico que se había escogido por este gobierno,
leíamos “Balears está a la cola en asignación de fondos I+D”.
Ése era el modelo resumido de una manera simple, puede que
simplista también, pero no desacertada. 

Se descuidó el turismo. No se invirtió ni en la renovación de
la planta hotelera, ni en adaptar nuestro modelo a los nuevos
tiempos. Se apostó por el caballo equivocado como motor de
nuestra economía. Y a un caballo que corría ya desbocado por
el crédito fácil, se le dieron las anfetaminas de una inversión en
obra pública con un dinero que no se tenía. Y la bestia reventó
y produjo miles de parados, miles de parados que resultará muy
difícil reintegrar a la actividad laboral, y todos lo sabemos. 

Ahora ha habido un cambio sustancial, se ha vuelto a confiar
en el turismo como motor de nuestra economía, el 16 de junio
de 2009 se firmó en el ámbito de la Mesa de Turismo un
acuerdo global derivado del pacto de la competitividad, que
marca las grandes líneas que debemos seguir tanto poderes
públicos como agentes sociales para reordenar el sector
turístico, y que abarca más allá de esta legislatura, que tendrá
que seguirse durante mucho tiempo. Ahí están las líneas y
proceden de un gran acuerdo social con todos los sectores
económicos.
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De entre otras tantas iniciativas destacaría un par más, por
no ser exhaustivo; ya lo hizo usted ayer, Sr. Presidente. Una, el
Plan Renove de turismo 2009, ideado e impulsado también por
el Sr. Mesquida de acuerdo con el sector, y cuyo éxito obligó a
que el Gobierno del Estado se viera obligado a aumentar un
150% la dotación inicial del plan. Baleares fue la segunda
comunidad que más acceso tuvo a muy escasa distancia de
Cataluña, lo que nos hace que en números relativos, si no en
absolutos, seamos los que más nos hemos beneficiado de ese
plan.

Otra iniciativa de gran trascendencia ha sido la modificación
de un discutido y debatido en su momento del llamado decreto
Nadal, que tenía sus problemas y no funcionaba de forma
adecuada, sometido a tramitación parlamentaria dio paso a una
-llamémosla así pues- ley Barceló, aplaudida por todo el sector
turístico y que obtuvo la unanimidad de este parlamento, y que
ha servido para dar el impulso definitivo a la reconversión del
sector. Cuando una cosa no funciona de forma adecuada se
soluciona, se amplía, se mejora, y de forma unánime con los
sectores económicos y en este parlament se aprobó esta ley.

Por mucho que miremos atrás no veremos en legislaturas
anteriores un apoyo más decidido y eficaz al sector turístico,
convertido de nuevo en motor de la economía y con medidas
eficaces. La respuesta del sector ha sido impresionante; el gasto
turístico de nuestros turistas durante el mes de julio presenta una
variación interanual del 12,5%, la segunda subida más alta de
todas las comunidades autónomas, cuando la media del estado
se sitúa en el 3,7; la media del estado en el 3,7, Baleares en el
12,5. Son datos del Egatur. ¿Y qué sucede donde se aplican las
recetas del Partido Popular? Valencia, no sólo no tiene un dato
positivo sino que lo tiene negativo, -3,3%; Canarias, -3%;
comunidades turísticas también. Nosotros +12,5; Valencia y
Canarias, donde gobierna o interviene el Partido Popular, -3, -
3,3%.

La variación interanual de los viajeros en el mes de agosto
presenta un aumento del 13,9 frente al 7% del conjunto del
estado, es decir, los que más (...) de todo el estado. Número de
pernoctaciones, ha aumentado un 14,2 frente a la media estatal
del 9,3, vamos más allá que la media de España. No nos puede
caber ninguna duda, esta temporada ha sido la de recuperación
de nuestro mercado turístico. 

El reto ahora, Sr. Presidente, es consolidar la tendencia. En
esa consolidación no cabe duda que debe tener un papel muy
importante la renovación de la Playa de Palma. Fue la última ley
que aprobamos en este parlament por unanimidad, y no sólo
aprobamos la ley, sino también, junto a ella, aprobamos una
declaración de todos los partidos políticos con representación
parlamentaria por la que acordábamos que dicho proyecto
quedaría excluido de la confrontación política, que no se
intentaría sacar provecho partidista de las tensiones lógicas de
un proyecto de esa envergadura. Aún no se había secado la tinta
de las firmas y puede comprobar cómo un grupo político
firmante del acuerdo reconocía organizar un pleno en el
Ayuntamiento de Palma para sacar provecho partidista de esa
lógica inquietud ciudadana ante los cambios, un pleno en el que
intervenían representantes vecinales, y uno de ellos,
curiosamente el más aplaudido, curiosamente vecino del barrio
de Santa Catalina, no de la Playa de Palma, cuando se refería a
la Playa de Palma la situaba textualmente “entre los municipios

de Palma y Manacor”, entiendo que confundiendo a Llucmajor
con Manacor. Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre el
acierto y la buena intención de las críticas y, sobre todo, por lo
fundadas que eran.

No sólo tendremos problemas como éste...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

No sólo tendremos por delante problemas como el expuesto,
sino otros muchos más graves: la nueva tasa aérea alemana,
puesta por el gobierno de la derecha de aquel país pese a que la
Sra. Merkel basó su campaña electoral en no poner nuevos
impuestos; esa tasa aérea perjudica a Baleares. No entiendo
cómo el Partido Popular europeo puede aplaudir actuaciones
(...) con la indiferencia del Partido Popular español, al que no le
hemos oído la menor queja al respecto de una cosa que afecta
directamente a Baleares.

Si relanzar el turismo ha sido una de las principales
obsesiones de esta legislatura y devolverle el papel de motor de
nuestro crecimiento, la otra gran obsesión ha sido una política
de inversión pública sin precedentes: 2.969 millones de euros
entre recursos de la comunidad autónoma y recursos del estado
en sólo tres años. Ha sido especialmente difícil en un momento
en que los ingresos de la comunidad autónoma han caído
vertiginosamente por la crisis económica. La crisis económica
se ha hecho patente en las finanzas públicas; la caída de
ingresos que acompaña inevitablemente a la caída de la
actividad económica ha situado los ingresos en esta comunidad
autónoma al nivel del año 2003 y las necesidades se han
disparado. Mantener la inversión en obra pública para evitar el
incremento del paro ha sangrado nuestro recursos; pese a todo
ello, entre el 2007 y el 2009 cerca de esos 3.000 millones de
euros a que nos hemos referido, y sólo en el 2010 1.234
millones de euros, el 60% ya en ejecución. A 40.000 puestos de
trabajo se refería el Sr. Presidente que se han mantenido gracias
a ese enorme esfuerzo inversor.

De entre todas las inversiones que se han hecho, no pasaré
resumen a todas ellas, pero déjeme que destaque las 15.000
plazas escolares más gracias a pasar de 79 millones de euros en
inversión en centros educativos a más de 175 millones en esta
legislatura; teniendo en cuenta la bajada de los ingresos es
mucho más del doble lo que se ha invertido. Estamos también
especialmente orgullosos de que la mitad de los ciudadanos de
Baleares hayan estrenado esta legislatura nuevas instalaciones
de asistencia primaria, bien sea por reforma o por nueva
construcción. ¿Y qué decir de la Ley de dependencia?; hemos
pasado del número Aguirre, cero en valoraciones, cero en
ayudas, a más de 7.000 familias que ya reciben la ayuda a que
tienen derecho. Nunca será bastante pero ése es el camino. 
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Y para mantener ese esfuerzo inversor se ha propuesto por
el Govern que los que más tienen sean los que más contribuyan:
en los próximos presupuestos esto debe de quedar claro. Tanto
en renta como en otros impuestos, como el de sucesiones y
donaciones, ¿creen, señoras y señores diputados, que es justo
que pague lo mismo a la hacienda pública una persona que
hereda el piso de sus padres que otra que hereda 100 millones
de euros? Que contribuya más quien más tiene y menos quien
menos tiene. Estamos orgullosos de que este gobierno haya
ayudado fiscalmente a los colectivos más vulnerables,
disminuyendo los impuestos a empresas familiares,
discapacitados con discapacidad superior al 33%, y jóvenes, una
rebaja fiscal que, cuando se anunció, el Partido Popular la
menospreció indicando que supondría un ahorro fiscal de
solamente 2 millones de euros, y que ha resultado, contabilizado
ya, después de liquidarse, 47 millones de euros. 

Ahora los ciudadanos han de tenerlo claro. El Partido
Popular condiciona su apoyo a los presupuestos a que no haya
un mayor esfuerzo tributario por parte de las rentas más altas.
Así pues, que haya o no presupuestos en esta comunidad
dependerá, entre otras cosas y probablemente sobre todo, de que
el Partido Popular reconsidere su oposición a exigir una mayor
solidaridad tributaria por parte de las rentas más altas. El debate
está sobre la mesa y pronto tendrán que explicar a los
ciudadanos por qué están en contra. Tendrán que explicar por
que motivo no apoyan que se suban los impuestos a los que más
tienen y por qué, cuando gobiernan, los suben
indiscriminadamente.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Demos datos de líderes en subida de impuestos, demos
datos. Ayuntamientos de Calvià, Marratxí, Llucmajor,
Felanitx..., solicitaron la revisión de valores catastrales, la
solicitaron ellos, la revisión de los valores catastrales, para subir
la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, y ha
subido meteóricamente; si no hubieran querido no se habría
revisado. Concretemos, concretemos. Miren, donde gobierna el
candidato provisional del Partido Popular a la presidencia del
Govern, el Ayuntamiento de Marratxí, el IBI ha subido entre el
2007 y el 2010 un 41,4%; quien pagaba 502 euros en el 2007 ha
pasado a pagar 857 en el 2010. Y por si cambian de candidato,
donde gobierna el candidato reserva, en Calvià, el aumento ha
llegado al 57%.

(Remor de veus i algunes rialles)

Al 57%. Por cierto, dicen que es obligado subirlo; pues en
Palma en 2009 la alcaldesa anunció que congelaba el aumento
del IBI para el 2010 y el 2011. ¡Qué diferencia!, ¡qué
diferencia!

(Aldarull a la sala)

Sigamos con subida de impuestos, sigamos con subida de
impuestos. Es que el impuesto sobre actividades económicas en
Marratxí en el 2008 subió un 73%, un impuesto directamente a
las empresas más importantes, ¡73% en el 2008! Y el de
circulación, que lo pagan todos, 20%, ¡20%!, y pese a todo se
mantiene un déficit de 6 o 7 millones de euros cuando se
encontró el ayuntamiento con superávit, en ese ayuntamiento...

(Remor de veus)

Quiero decir que una cosa es hablar para los demás y otra
cosa es hablar para si mismo. 

Ya nos avanzó en su discurso ayer, Sr. Presidente, muchos
de los logros de esta legislatura en condiciones
extraordinariamente difíciles. Estando a punto de finalizar nos
toca hacer balance, y para hacerlo sin ventajismos iremos hasta
el principio de la legislatura, hasta el debate de investidura, para
ver que es lo que le pedimos y si lo que le pedimos, Sr.
Presidente, lo ha conseguido. Nosotros, Sr. Presidente, no le
pedimos que construyera óperas en medio del mar, ni que
organizara batallas de superficies, ni campeonatos mundiales de
no importa qué; fuimos mucho más ambiciosos, le pedimos algo
que era extraño en la vida política pero que desde los inicios de
la democracia se considera un valor fundamental: el diálogo, el
diálogo como sistema de solución de conflictos y como arma de
prosperidad colectiva.

Miren, hay un texto que se escribió hace 2.500 años en
Atenas. En un libro sobre las guerras del Peloponeso Tucídides
recoge una oración fúnebre que le tocó hacer a Pericles en honor
a los fallecidos durante el primer año de dicha guerra; la oración
creo que es un texto de cabecera de la democracia porque refleja
el orgullo de los atenienses por su sistema político, por la
democracia, y estremece ver como desde los primeros vagidos
de dicho sistema se analizan con una claridad extraordinaria los
caracteres y virtudes del mismo. En aquel discurso ya se situaba
el diálogo como un elemento esencial para la democracia; hace
2.500 años decía el ateniense: “En lugar de considerar a la
discusión como una piedra que nos hace tropezar en nuestro
camino hacia la acción, pensamos -los atenienses- que es
preliminar a cualquier decisión sabia”. No es una piedra en el
camino, el diálogo, es preliminar a cualquier decisión sabia, lo
sabían hace 2.500 años.

Con palabras menos sabias en el debate de investidura, Sr.
Presidente, nuestro grupo parlamentario, más que exigirle
objetivos concretos, le pidió un método de trabajo, el diálogo.
Decíamos: “El diálogo y la transparencia conseguirán que en
Baleares podamos volver a escribir la palabra ‘política’ con
mayúsculas. Los socialistas desde siempre hemos creído que la
discrepancia nos enriquece; 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 nosotros no cantamos el
gorigori a nuestros adversarios, les estamos agradecidos porque
de su discrepancia aprendemos mejor el camino correcto”.
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Hoy podemos decir con absoluta contundencia que ha sido
el objetivo mejor conseguido de toda esta legislatura. Ha habido
diálogo con los sectores sociales y económicos, y los frutos que
ha dado han sido más que evidentes: el Pacto por la
competitividad, del que se hablará mucho tiempo, que ha sido
y tiene que seguir siendo el referente de la actividad política de
este gobierno y de los próximos gobiernos. Es un acuerdo que,
como hemos dicho antes, trasciende la actual legislatura, lo que
demuestra su importancia.

Ha habido diálogo con el Gobierno del Estado, y el resultado
ha sido de una rentabilidad extraordinaria para esta comunidad
autónoma. El año próximo, en el momento de máxima
austeridad de las cuentas públicas, la inversión del estado en
nuestra comunidad autónoma más que duplicará la mayor
recibida en cualquier época de gobierno del Partido Popular.
Pero en lo que fue definido por la oposición, con acierto, como
el mayor desafío de esta legislatura, el mayor desafío de esta
legislatura, la financiación autonómica, obtuvo, Sr. Presidente,
el resultado que le había pedido este parlamento por
unanimidad, podemos hacer ventajismos todos, pero este
parlamento por unanimidad, cuando se tuvo que manifestar,
dijo: “Sitúe a Baleares en la media de España”. Se borraron de
un plumazo los 21 puntos de diferencia que nos separaban de la
media estatal con el sistema de financiación puesto por el
Partido Popular. 

Ahora, es un logro que evidentemente puede estar en
peligro, lo sabemos. El Sr. Montoro ha manifestado
públicamente que el sistema que debe seguir el Estado para
hacer presupuestos austeros pasa por anular el sistema de
financiación de las comunidades autónomas, de modo que en
caso de un hipotético cambio de gobierno en España podría
darse una reversión del actual sistema y volver a las catacumbas
de la discriminación; lo han dicho claramente.

Sigamos con el diálogo. Diálogo con la oposición. Todos los
líderes del Partido Popular que ha ido habiendo a lo largo de
esta legislatura y los sucesivos que haya, así como han sido
elegidos han tenido abiertas las puertas del Consolat; lejos han
quedado los tiempos en que otros presidentes despreciaban de
forma reiterada a los líderes de la oposición. 

Y en el Parlamento el inventario es apabullante: 11
proyectos de ley que recibieron votación por asentimiento, es
decir por unanimidad, 11; nunca había sucedido en esta
comunidad autónoma, y no desde que estamos en minoría, sino
desde antes.

(Remor de veus)

Otro punto...

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Otro punto: proposiciones de ley, proposiciones de ley. Se
han aprobado 4 por asentimiento, todas las que han sido
iniciativa nuestra, y sólo una se ha aprobado sin consenso,
solamente una, solamente una, la que presentó el Grupo
Parlamentario Popular para hacer un golf en Son Bosc;
solamente ésa. Luego, que se nos pida consenso justamente en
ésa nos llama la atención, cuando todas las demás proposiciones
de ley, que son de obligatorio cumplimiento, en todas las
proposiciones de ley ha habido unanimidad, y en la única que no
ha habido unanimidad ha sido en ésta. ¿A quién le ha fallado el
diálogo? Es fácil de ver.

Resumamos. Hemos reaccionado con contundencia frente a
la corrupción, se ha restituido al turismo como motor de la
economía balear, y se ha hecho el mayor esfuerzo inversor de la
historia de la comunidad autónoma, todo ello utilizando como
método de trabajo el diálogo constante con todas las
instituciones, con los sectores sociales y económicos y con la
oposición. Las cifras son incontestables. ¿Ha servido para algo?
Recibimos esta comunidad autónoma en las puertas del desierto,
entrando en el período de mayor crisis económica y de las
instituciones de su historia, y concluimos la legislatura situando
a la comunidad autónoma en la puerta de la recuperación. La
previsión de crecimiento para el 2011 ya es positiva, 0,6%, lo
peor ha pasado, estamos a las puertas de la recuperación, y eso,
en teoría, nos debe alegrar a todos, a todos menos a los que fían
sus esperanzas en la crisis, a todos menos a aquellos que creen
que cuanto peor le vayan las cosas a los ciudadanos mejor les
irán a ellos. 

Por eso no le extrañe, Sr. Presidente, si oye voces desde
fuera de este parlamento que, con tal de hacer caso al poder,
dicen que Baleares está hundida en la miseria y, más aún, en la
hambruna, ¡en la hambruna!, Sr. Presidente, y no exagero. Ayer
tuve ocasión de ver un vídeo de una rueda de prensa de un
posible candidato a la presidencia que, por cierto, le invitaba a
usted a que saliera del Parlamento; usted le invita a que él entre
y él le invita a que usted salga; no se aclararán. Sólo se me
ocurre una cosa: encuéntrese en el aparcamiento, que hasta ahí
no le da miedo entrar.

(Rialles i petit aldarull a la sala)

Miren..., miren, cuando por fin en Baleares se atisba un
crecimiento positivo ese candidato se encuentra desesperado por
perjudicar la imagen de Baleares y por quitar confianza, y llegó
a decir textualmente, son palabras textuales, está el vídeo y el
audio para que todos ustedes lo oigan: “Hay colas inmensas de
gente esperando para poder comer”, “colas inmensas de gente
esperando para poder comer”. Me fuí enseguida al diccionario
a buscar el significado de la palabra “inmensas” y leí: “Que es
tan gran grande en tamaño, número o intensidad que no puede
ni medirse ni contarse”. Digo: “Pues yo tenía claro el concepto
de ‘inmensas’”. ¿Es esa la imagen que de Baleares se quiere
transmitir por parte de este presunto líder?, ¿que en Baleares
hay una inmensidad, un número incontable de personas que no
pueden ni siquiera comer? Es cierto que en Baleares hay un
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16% de paro, eso es cierto, lo dijo usted, Sr. Presidente, dio
todos los datos aquí, no ha ocultado ni uno sólo, es cierto que
hay ese paro, pero si en Baleares con un 16% hay colas
inmensas de gente esperando para comer, ¿qué debe de pasar en
la Valencia del Partido Popular, donde el paro es del 23%?,
¿qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar en Canarias, donde
llega al 27,5, ambas comunidades donde gobierna el Partido
Popular, si aquí las colas son inmensas?, ¿qué pasará allí? Si
tanto sabe el candidato, que pase la receta al Sr. Camps o a sus
compañeros de Canarias.

Mire, estamos en la única comunidad autónoma que durante
la crisis, entre el 2007 y el 2010, ha visto aumentar su tejido
empresarial en un 6% frente al crecimiento negativo del resto
del país. Cuando una de cada cuatro empresas que se crean en
España se crea en Baleares podemos decir con orgullo que, si
bien no hemos salido de la crisis, estamos en el buen camino
para salir. Decía el candidato provisional que hay que contar
también las que se cierran. Pues hagámoslo, contémoslas con
los datos del Instituto Nacional de Estadística, los últimos
publicados del mes de agosto: empresas por 1.000 habitantes,
Baleares 88 empresas por 1.000 habitantes; la media nacional
70 empresas por 1.000 habitantes; ¿estamos mejor o peor...,
estamos mejor o peor que el resto de España?

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

¿A qué viene esa obcecación en decir, cuando las cifras nos
dices que estamos con 18 empresas más por 1.000 habitantes
más que la media de España, que estamos peor que en España
y que seremos los últimos en salir? ¿A qué viene, cuando en
Valencia, en Canarias o en Murcia están por debajo de 70
empresas y nosotros estamos en 88? Esto son los datos de lo que
hay.

(S'escolta una altra veu de fons inintelAligible)

Cerrados y abiertos. Saldo positivo. Seguimos en crisis,
seguimos en crisis, pero en el buen camino, y si se acaba la
crisis la verdad es que la oposición pierde su mejor arma para
llegar al poder. Por eso, Sr. Presidente, por parte de la oposición
espere un discurso negativo, cenizo, de desesperanza, y si los
datos económicos de Baleares no les convencen lleve cuidado,
porque igual vuelven a buscarlos a Asturias. La semana pasada
pudimos demostrar que su coordinador de política económica
atribuía a Baleares la deuda de Asturias, que estaba en la
columna de al lado en la base de datos del Banco de España.

Concluyo, y ya volviendo a las palabras del ateniense
Pericles, que en el discurso antes citado nos decía: “la pobreza
es desgraciada no por la ausencia de posesiones, sino porque
invita al desánimo en la lucha por salir de ella”; decía: “la
pobreza es desgraciada no por la ausencia de posesiones sino
porque invita al desánimo en la lucha por salir de ella”. Desde
hace más de 2.500 años se nos dice que, en tiempo de crisis,
invitar al desánimo es mayor desgracia que la ausencia de
bienes. Cuando esta tarde finalice el debate, veremos, Sr.
Presidente, quienes invitan al desánimo y quienes son capaces
de dar esperanza.

Su discurso no ha sido un discurso de palabras vacías, sino
lleno de datos positivos. Desde luego, pasará un tiempo antes de
que esos datos macroeconómicos positivos lleguen a los
bolsillos de los ciudadanos, esto es cierto; pasará un tiempo
hasta que lleguen a los bolsillos de los ciudadanos en forma de
trabajo para todos, pero no nos cabe duda de que estamos en el
buen camino.

Gracias, Sr. Presidente. Buen trabajo.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Arribats a aquest punt, se suspendrà la sessió per un temps
de dues hores; és a dir, recomençarem a les quatre en punt.
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