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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
recomençam aquesta sessió plenària.

Primerament intervendrà en nom del Grup Parlamentari
Popular el seu portaveu, Sr. Pastor.

(Remor de veus)

D’acord.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, pareix que ara sí
intervé el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, deman
disculpes per aquest retard. Sempre havia estat habitual que en
aquests debats parlamentaris primer el president contestàs als
grups que li donen suport i que després fes un debat especial
amb el partit, en aquest cas de l’oposició; es veu que les coses
han canviat, tal vegada no em veu suficientment important per
debatre amb mi o tal vegada esperava debatre amb una altra
persona.

Però l’important és que avui, senyores i senyors diputats,
som presents al darrer debat d’aquesta legislatura, en què
analitzarem els resultats, Sr. President, del seu govern.

Em permetin que comenci amb un prec, li demanam que no
ens torni a fer com ahir, Sr. President, ens ha fet tornar beneits
a tots, i ho dic seriosament, ens vàrem passar la resta del dia
cercant les fonts de les dades del seu discurs i li puc assegurar
que no ens en quadra ni una. Siguem una miqueta més seriosos.

Avui, Sr. President, li he de dir que el seu discurs ni ens va
decebre ni ens va sorprendre, ni tan sols això, però li he de
reconèixer que ens va preocupar. Vàrem escoltar un president
allunyat de la realitat, enfora de la gent, que no coneix els
problemes de la seva comunitat; un president que no vol
assumir ni una sola culpa de la greu gestió i sobretot de la
situació que pateixen els seus ciutadans. Així, senyores i
senyors diputats, difícilment podrem trobar solucions als
problemes, però avui ens centrarem en aspectes concrets, en fets
i evidències que deixaran endarrera qualsevol anunci revelador,
i ens aportaran una anàlisi acurada per a així poder reflexionar
entorn d’aquestes millors solucions, això sí, amb dades oficials
i reals; perquè vostè pugui conèixer quina és l’autèntica realitat
d’aquesta comunitat autònoma i dels que l’habitam.

Dit això, Sr. President, és veritat que en el darrer temps hem
tengut les pitjors circumstàncies, però em permeti que hi
afegeixi que també hem tengut el pitjor govern per atendre-les.
Hem patit un executiu autonòmic que ha norma habitual l’ús de
l’excusa i la justificació, així com l’atac a l’oponent. Un govern
inestable i dèbil, que ha perdut una gran part del seu temps a
resoldre bregues internes i dedicada a la lluita del poder, i ha
prioritzat els interessos partidistes per damunt els dels seus
ciutadans.

Hem de dir que entre tots els partits que li donen suport té
manco diputats que el Partit Popular i ni tan sols s’ha plantejat
presentar una qüestió de confiança. Sr. President, em deman si
és realment conscient del preocupant desgavell que ha suposat
arribar a tenir, en poc més de tres anys, fins a quatre consellers
de Treball; quatre de Turisme; dos consellers de Medi Ambient;
dos consellers d’Agricultura; dos consellers d’Educació; dues
conselleres d’Interior; dos consellers d’Esports i, a més a més,
dues presidentes del Parlament. La confiança és una clau
essencial per generar activitat econòmica i feina, una confiança
que no ha arribat ni amb aquest govern ni amb l’anterior que
vostè ja va presidir.

Quan diem que aquest debat és diferent a la resta que hi ha
hagut durant aquesta legislatura, no només ens referim que és el
darrer, ho diem perquè les circumstàncies que sofreix la societat
balear són molt greus; fa molts anys que no hi havia tant de
patiment entre la gent, tantes dificultats econòmiques i tant de
pessimisme per superar-les. Les persones són el més important,
però avui més que mai, per això hem d’analitzar quins són els
principals problemes que tenen, amb què els podem ajudar i
sobretot quines mesures podem prendre per sortir tan aviat com
sigui d’aquesta situació que hem creat.

Vostè, Sr. President, en el seu discurs com a candidat, el 3
de juliol del 2007, va assumir diversos compromisos amb els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat, ho va poder fer
perquè va tenir la confiança de la majoria de la cambra, la dels
diputats que a dia d’avui li continuen donant suport, més els de
la Sra. Maria Antònia Munar, el Sr. Bartomeu Vicens i la Sra.
Catalina Julve, cap d’ells en aquesta cambra per diferents
motius. Li vull recordar, Sr. President, que sense el vot
d’aquests tres diputats, vostè avui no seria president.

Vostè ha presidit el govern més sectari de la democràcia, un
govern que ha donat l’esquena als problemes dels seus ciutadans
i que ha basat la seva política en intentar destruir l’adversari
polític en lloc de preocupar-se de resoldre els problemes de la
gent. Deia vostè, Sr. Antich, en el seu primer discurs, que
l’exercici de la política passa obligatòriament pel respecte a
l’adversari; passa per la capacitat d’interessar-se i comprendre
les seves discrepàncies raonades; vostè, Sr. Antich, ha presidit
un govern del pensament únic, un govern que no pot amagar el
rancor cap al seu adversari polític, que fa el contrari del que diu
i la majoria de vegades diu el contrari del que pensa. Vostè, Sr.
President, no és de fiar.

Aquell dia 3 de juliol del 2007, vostè es dirigia a tota la
ciutadania, als que el varen votar i també als que no. Afirmava
que la seva iniciativa econòmica giraria entorn de la seguretat,
que quan parlava de seguretat econòmica parlava d’establir,
amb l’empresari de les Illes Balears, un entramat de cooperació
per a la millora de la competitivitat i de l’estabilitat; que parlar
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de seguretat econòmica era assegurar no només alts nivells
d’ocupació, sinó de millorar la qualitat d’aquesta feina, deia:
llocs de feina fixos per als treballadors, raonablement
remunerats i atractius per al seu creixement personal.
Assegurava que era partidari del creixement econòmic i que
com més millor, però que no era qüestió només del quant, sinó
de com. Doncs, Sr. President, això era abans, ara mateix ja no
només és el com, sinó també el quant.

Es prometia seguir -deia- liderant les zones de reconversió
integral, com ara és la Platja de Palma i d’altres, sempre des del
consens. Què pensaran aquells veïnats que el varen escoltar ara
fa més de tres anys. Assegurava que podríem afrontar el futur
econòmic del país amb confiança, que la situació de partida era
bona, deia, fins i tot, que estàvem en bones condicions
d’abordar el futur. Sr. President, aquestes paraules pareixen
d’una altra dècada, no d’una mateixa legislatura; en què ha
convertit vostè i el seu Govern aquesta comunitat autònoma?
Pensava algú dels que ens va escoltar ara fa més de tres anys
que podien canviar tant les coses en tant poc temps i per a
pitjor?

Manifestava la seva preocupació per les dades del fracàs
escolar, malgrat fóssim, deia vostè, una de les comunitats més
riques. Doncs, ja té una preocupació més, la del fracàs escolar
i també la de ja no ser una de les comunitats més riques. 

Assegurava que milloraria la sanitat, i res més enllà de la
realitat: augmenten les llistes d’espera, manco professionals i
més descontent entre els usuaris.

De la mateixa manera, no podem deixar passar la perla
sanitària que vostè va prometre en el seu discurs de dia 3 de
juliol del 2007, escolti’m bé: “Vull anunciar que paralitzarem
les polèmiques obres de Son Espases i analitzarem de forma
immediata la situació econòmica, jurídica i patrimonial, amb
l’objectiu de construir un hospital a Son Dureta”. Com vol que
ens fiem de vostè! Es poden dir tantes mentides en tant poc
temps? Se’n recorda, Sr. President, d’aquesta foto, se’n
recorda?: “Prou a l’urbanisme, no volem Son Espases”.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

La legislatura del transport públic. Varen començar la
legislatura renunciant al tren d’Alcúdia; de moment res de
tramvia i el tren de Manacor descarrilat i aturat. Pobre balanç,
no li pareix?

Especial esment a l’agricultura i a la pesca, que, per cert,
ahir ni en va parlar. Va començar amb una consellera i amb una
conselleria, ja no tenim ni consellera ni conselleria i, si no fos
per la fortalesa dels pagesos poca cosa quedaria de l’agricultura.

No vull dedicar més temps als incompliments del seu debat
d’investidura, passaré als incompliments del seu pacte de
governabilitat. Aquell document que signaren tots els partits que
formaven el segon pacte de progrés, Unió Mallorquina inclosa,
constava de 105 compromisos, 105 accions que varen
consensuar entre tots vostès per conformar una nova majoria.
Tres anys i mig després, hem pogut comprovar que va ser una
autèntica presa de pel cap als ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat; saben, senyores i senyors diputats, d’aquelles 105
propostes que va motivar aquest nou pacte d’esquerres, quantes

s’han incomplert? Escoltin bé: 62; només 43 s’han complert,
exactament un 41%, no arriba. Encara pensa, Sr. President, que
està justificada la reacció del pacte amb Unió Mallorquina, a
qui, per cert, després expulsaren?

M’he permès fer un petit resum d’algun dels incompliments
més significatius, és important que avui, quan acaba la
legislatura, els recordem; deia: “El Ministeri de Medi Ambient
destinarà una partida anual per a l’adquisició de terrenys no
inferior a 40 milions d’euros”, és cert, es va comprar Planícia,
molt poca cosa més. “Redacció d’un nou projecte de llei de
règim especial de Balears en un termini de dotze mesos; ni amb
dotze, ni amb vint-i-quatre, ni amb trenta-sis, i ara ens diu que
d’aquí a tres ens l’entrarà. “Modificació de la Llei de règim de
finançament dels consells insulars per tal de millorar el
finançament i les competències”, res de res. “Acord immediat
amb l’Estat per a la participació de les institucions balears a la
gestió aeroportuària”, incomplert. “Impuls d’un pacte local per
dotar de competències i recursos els ajuntaments”, incomplert,
i em cregui que el necessiten. “Transferències de la gestió de
justícia”; és ver que varen crear una direcció general de Justícia,
però les competències encara no hi són. “Crear la policia
autonòmica”; fa pocs mesos vostès ja varen renunciar. “Superar
el greuge de finançament que històricament han patit les Illes
Balears”; se suposava que seríem a la mitjana de l’Estat, no han
complert, els seus socis de Govern també ho diuen. “Aprovarien
una llei del sòl”; no l’han aprovada. “Donar prioritat al transport
públic amb el desplegament dels ferrocarrils fins a Alcúdia i
Artà-Cala Ratjada, amb els tramvies a l’aeroport, badia de
Palma, entre d’altres”; res de res. “Reforma de lleis de camps de
golf, per tal d’impedir que acompanyàs el creixement
residencial i turístic”; és ver que han impedit un camp de golf
aprovat per llei, però el que no han fet ha estat modificar la llei
perquè no es facin camps de golf. “S’aprovarà una llei de
residus, ...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., aposta per al turisme cultural i esportiu ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats, senyors diputats.

EL SR. PASTOR I CABRER:

... a la celebració de grans esdeveniments”. Quan pugi, Sr.
President, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez. Sr. Rodríguez, per
favor, mantengui la compostura com correspon al lloc, per
favor.

Continuï, Sr. Pastor.

(Remor de veus)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Aposta pel turisme cultural i esportiu a la celebració de
grans esdeveniments esportius, li agrairia que quan tornàs pujar
ens n’anomenàs dos. “Reconversió de zones turístiques
madures”, res de res. “Increment del pressupost d’educació,
amb l’objectiu d’arribar fins a un 6% del PIB”; l’han reduït fins
a un 2,99 en el 2010. “Gratuïtat del transport de batxillerat i
formació professional”, res de res. “Gratuïtat dels llibres de
text”, res de res. “Millora del finançament universitari”, l’han
baixat. “Garantir uns ingressos econòmics mínims a totes les
persones majors”, els seus amics de Madrid congelen les
pensions.

Sr. Antich, pot de veritat continuar assegut a la cadira de
president amb tantes promeses incomplertes, sense immutar-se?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Hem pogut comprovar que també ha enganyat els partits que
li donaren la confiança, tampoc no el deuen tenir per una
persona de fiar.

Passem si li sembla a les promeses que va fer, amb el que
votaren, amb el programa electoral que va presentar el seu
partit. Amb el seu permís passaré a les conclusions finals, diu
així: “Una societat raonablement més segura en tots els aspectes
de la vida”. Els anomena: seguretat -sempre amb majúscules-,
per a l’economia familiar, doncs bé, el 9,8% dels habitatges de
les Illes Balears tenen tots els seus membres aturats; seguretat
per a la ciutadania quant al treball, diuen, “cada persona tendrà
una oportunitat d’accedir a un lloc de feina estable”; seguretat
per als joves, garantia d’accedir a un primer habitatge; seguretat
per als pares, quant al futur dels seus fills, diu seriosament...,
pensen que avui els pares i mares que estan al carrer i ens
escolten tenen més confiança en el futur dels seus fills?

Seguretat que ningú no serà exclòs des del punt de vista
social, segons Creu Roja l’assistència social ha augmentat un
38% a les Illes Balears; seguretat per a la ciutadania al transport
públic, no es devien referir al tren ...; seguretat per als
treballadors al seu lloc de feina. Estan satisfets els socialistes de
Balears amb la seguretat que ha donat amb el seu mandat, Sr.
Antich? Em sembla que tampoc no ha complit amb els que el
varen votar. Aquests, tampoc ja no es poden fiar de vostè.
Primera conclusió clara i contundent: no compleix el promès.

Passem ara a la seva gestió. Podríem començar si li sembla
formulant un parell de preguntes: estan millor les coses amb el
seu govern?, ha millorat la situació de la gent en referència a
l’anterior legislatura? És clar que per realitzar una valoració
correcta hem de conèixer primer quina era la situació de partida
i també hem de conèixer quina és l’actual. 

Analitzarem una sèrie de qüestions que per a nosaltres són
bàsiques. Primera, creixement econòmic, l’evolució de
l’economia balear als darrers anys es pot avaluar en tres etapes
clarament coincidents amb els distints períodes legislatius.
L’any 1999 el Partit Popular deixava en un 5,7% de creixement
en termes de producte interior brut, superior al de l’Estat que en
aquells moments estava en un 4,7. El 2003 quan vostè deixava
de governar el primer pacte de progrés la tendència ja havia
canviat clarament passant pràcticament a un creixement nul,
d’un 0,6%. La legislatura del 2003-2007, amb un govern del
Partit Popular, tornarem a créixer fins arribar a un 3%, molt
prop de la mitjana estatal.

Hem fet memòria dels anys anteriors, Sr. President, perquè
ahir vostè es va voler excusar en una crisi mundial com a únic
dels mals resultats d’aquesta legislatura, doncs no, vostès, Sr.
President, tenen una mica de responsabilitat. La segona vegada
que presideix aquesta comunitat tornam a sofrir una caiguda
important en el PIB passant d’un creixement del 3% a un
creixement en negatiu del -0,9%. Vostè ens va dir ahir que
pensa créixer l’any que ve un 0,6% i que això generarà riquesa.
Sr. President, vostè sap que una comunitat autònoma fins que no
aconsegueix créixer com a mínim un 2% no genera llocs de
feina. L’any que ve hi haurà més atur que mai en aquesta
comunitat i ara podria sonar demagògic dir que els governs
d’esquerres provoquen mal resultats econòmics, però
l’evidència és clara: als seus governs sempre estam més avall
que la mitjana estatal en termes de PIB. Tot un fracàs, Sr.
President, i ara ens ven el nou sistema de finançament com la
solució a tots els mals.

Ens pot assegurar que quan l’Estat faci liquidació dels
pressuposts es mantindrà la xifra dels 400 milions d’euros? No
era una xifra que estava basada en aquests ingressos que diu que
han baixat tan rellevantment? Per altra banda, ens pot dir avui
si sap quina quantitat ha posat l’Estat als seus pressuposts per
finançar el fons de competitivitat que suposadament ha
d’assegurar estar a la mitjana, aquí on sempre ens va prometre?
M’agradaria que ens ho digués.

Segon punt, endeutament de la comunitat autònoma. Vegem
quin ha estat el balanç en aquesta legislatura en temes
d’endeutament. Vostè, Sr. President, ha duplicat l’endeutament
en referència a l’anterior govern fins arribar a 3.546 milions
d’euros, segons sempre el Banc d’Espanya, després això sí
d’haver revisat recentment les seves previsions, d’aquests, 1.748
milions d’euros s’han concretat en operacions de crèdit durant
la present legislatura mentre que durant la passada
l’endeutament del Partit Popular va ser de la meitat, 940 milions
d’euros. El deute per càpita ja se situa entre els 1.208,52 euros.
És a dir, un nin que neix avui inicia la seva vida amb un deute
de més de mig milió de les antigues pessetes. 
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Actualment, senyores i senyors diputats, prenent les dades
d’endeutament del Banc d’Espanya, som la cinquena comunitat
autònoma en creixement del deute de tot l’Estat. Si comparam
la ràtio deute-PIB, durant el primer trimestre del 2010 aquest
índex era del 13,5% i Balears ocupava la segona posició del
rànquing d’aquestes comunitats autònomes més endeutades, ha
assolit el nivell més alt d’aquest ràtios en tota la història de les
Illes Balears. 

Com qualificar la pujada del deute de 1.748 milions d’euros
durant aquesta legislatura? Són tan silencioses les obres
impulsades pel Sr. Antich que pràcticament no se senten ni es
veuen. Pot afirmar que això tampoc no ha tengut res a veure
amb la restricció d’una administració que havia de prendre
mesures per la crisi quan negava que existís? Negarà a aquesta
cambra que per primera vegada en la història de la nostra
comunitat a l’any 2008 vostè i el seu govern van finançar
despesa corrent en deute per un import de 200 milions d’euros.
No és la millor manera de dir que l’austeritat ha estat una norma
del seu govern. 

El principal problema és que vostès no volien reconèixer
aquesta crisi. Així ho afirmava el Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda en el marc del 2008 al plenari del Parlament, deia el
següent: “El conjunt dels nostres indicadors mostren dades
solvents, tranquilAlitzadores diria jo. En el cas de les Illes
Balears els indicadors disponibles assenyalen que no tenim
símptoma de crisi econòmica ni de recessió”. Vaja un pronòstic!
Mes d’abril del 2008, conseller d’Obres Públiques: “No hi ha
cap indicador que assenyali recessió ni molt manco crisi
econòmica sols un cert alentiment”.

Per últim, Sr. President, si avaluam l’evolució del deute
d’euros per càpita en el període 2007-2010 hem estat capaços
d’assolir la primera posició de tot l’Estat. En aquest capítol,
senyores diputades i senyors diputats, també estam pitjor.

Passem al tercer indicador per saber com està el treball, com
està la feina de la gent de la nostra comunitat. Supòs que
estarem d’acord que la millor política social que pot fer un
govern és sens dubte que la gent tengui feina. La taxa d’atur del
segon trimestre del 2010 és del 19,94%. Quan vostè va
començar aquesta legislatura l’atur estava situat en un 7%.
Venim d’un atur el primer trimestre superior al 22,41%, la
major dada que han tengut les Illes Balears en tota la seva
història durant la democràcia. Ha superat fins i tot la de tot
l’Estat, que en el primer trimestre tenia una taxa del 20,05%. Els
diferencials més grans són durant els mesos de temporada alta,
la qual cosa indica la menor capacitat de generar feina de la
principal activitat de les nostres illes, és a dir, el turisme. 

Vegin la comparativa que hem fet d’afiliats a la Seguretat
Social dels mesos de més activitat turística. Hem agafat la
mitjana de l’any 2005, un any en què teníem un 10% manco
d’habitants en aquests comunitat. Hem agafat els quatre mesos
de més activitat econòmica, juny, juliol, agost i setembre. Juny,
el diferencial referent al 2005 és que hi ha 9.608 afiliats menys
a la Seguretat Social; mes de juliol, 17.202 afiliats menys a la
Seguretat Social; mes d’agost, 16.575 afiliats menys a la
Seguretat Social, i dades de setembre, li diré d’on trec les dades:
2005, 471.403; 2010, 451.596; 19.807 afiliats menys a la
Seguretat Social. Això són dades, no les que va donar ahir
vostè.

Fins ara les Illes Balears tenien capacitat de superar les crisis
econòmiques de manera molt diferent de la resta de l’Estat, per
aquest motiu es percebia com una comunitat rica amb una
estabilitat que li venia donada el sector serveis, aquesta avui és
incapaç de superar la situació actual. Podríem treure, doncs, una
segona conclusió també prou clara, quan vostè governa
l’economia sofreix una gran recessió i la gent té manco feina.

Repassem algunes àrees de Govern per veure que estan
contribuint per donar la volta a aquesta situació: turisme. Sr.
President, d’aquest tema vostè ha dit la part que li ha interessat,
esmenta pujades que no han fet referència a altra cosa que els
mesos més recents, obviant una visió més ample que no diu
altra cosa que cada vegada tenim una temporada més curta. El
relatat d’estades turístiques es concentren de manera molt
pronunciada a pocs mesos de la temporada alta. Durant aquests
pocs mesos han vengut més turistes, és veritat, però tampoc no
ha dit a costa de quins preus. Ens anam a xifres de principis dels
anys noranta de venda del producte per part dels majoristes de
viatges. Tampoc no diu que la pujada d’enguany respecte de
l’any passat és de poc més de 30 mil turistes i que hem perdut
més de mig milió durant els anys anteriors.

Tampoc no parla de la situació turística de Menorca amb
una situació dramàtica de baixada contínua i que requereix
d’una intervenció molt seriosa. Tampoc no diu que el 60% dels
comerços i de l’oferta complementària diu que la temporada ha
estat pitjor que l’anterior. Tampoc no diu que com a part
d’estacionalitat no esmenta les infraestructures que té a l’aire
com el Palau de Congressos de Palma, però també com la Santa
Eulària d’Eivissa que anaren vostès a principis de legislatura a
reinaugurar-la, prometeren una segona fase i encara espera.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Així i tot, Sr. President, el volem felicitar, almanco ha deixat
enrere aquelles èpoques en les quals a vostès i als seus governs
els sobraven els turistes, que els veien com un problema vostès
i el seu govern i que tenien un enfrontament diari amb el sector
hoteler. Enhorabona per després d’haver estat trets haver
descobert que la gran activitat turística és molt important per al
nostre país.

(Continua l’aldarull)

Joventut. Celebram a la fi que se’n recordi d’aquest
colAlectiu en els seus discursos. Fins ara durant la present
legislatura no havia passat, ben igual que en la seva acció de
Govern, una llàstima quan ja no tenim gairebé temps per
executar, però de totes formes ens alegram. En tot cas no
existeixen polítiques transversals de Joventut: 40% d’atur
juvenil, 38% de fracàs escolar i un jove ha de destinar el 85%
del seu sou per adquirir un habitatge. 
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Immigració. La immigració tampoc no va existir en el seu
discurs d’ahir, Sr. President, i té a veure -això sí- amb un 25%
dels habitants d’aquesta població. Aquest tema sempre havia
estat un tema que s’havia tractat en positiu, però les errades
comeses pel Govern central posen en perill aquest consens.
Avui, Sr. Antich, aquestes polítiques necessiten foment
d’acollida i integració, però això sí, necessiten recursos i el que
ha fet el Govern central ha estat fer una retallada d’un 65% en
el pressupost.

(Aldarull a la sala)

Parlar de política esportiva en el seu govern, Sr. President,
després del cessament del conseller anterior és quasi bé parlar
d’una cosa inexistent. De fet, ahir tampoc no hi va fer referència
al seu discurs. Abans, amb l’anterior conseller almanco podíem
discrepar de les seves polítiques i de les seves idees, avui ni tan
sols això, no hi ha polítiques i la veritat tampoc no coneixem
quines són les seves idees. Una llàstima, Sr. President, per a una
comunitat que les majors alegries que ha tengut últimament i la
major promoció ha estat precisament de la mà dels esportistes
d’aquesta terra.

D’educació ens parlava ahir com si tot anàs bé evitant
comentar les dades del fracàs escolar, la baixada de recursos i
de professors i que l’any que ve, si és que aproven els
pressuposts, hi destinaran menys pressupost.

Parlant d’infraestructures aquí es va passar dos pobles fent
seves inversions provinents de la passada legislatura, però no
sent capaç de reconèixer la desastrosa situació que viu Eivissa,
per exemple, tot un centre prop de Can Misses ple de barracons,
aturada la construcció dels instituts i un altre litigi a Sant
Antoni. A Menorca més del mateix, cap escola nova pública i
sense resoldre l’escola de Sa Graduada a Maó que és nou
conservatori de música.

El sector del comerç i d’indústria, l’agricultura i la pesca
també són vitals i estratègics per a l’economia de la nostra gent.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha fracassat en
les seves polítiques. Segons dades, jo li diré d’on, de l’INE, en
tan sols els darrers dos anys 3.773 empreses han tancat, li
tanquen les portes 8 empreses cada dia. Tots els sectors estan
immersos en una crisi sense precedents. Ha fet una volta vostè,
Sr. President, per exemple per saber com estan els fusters de
Manacor? S’ha preocupat de com està el sector de la sabata a
Inca, Lloseta o Menorca? O el sector perler i bijuter que abans,
en altres èpoques era un sector que ens donava molta riquesa i
avui està agonitzant? O com està el sector ramader a Campos,
a Menorca, a Formentera o els pagesos de Sa Pobla? Entre tant
aquesta conselleria ni tan sols ha estat capaç d’executar el seu
pressupost, no té cap iniciativa i veu com el comerç i la
indústria perden espai dins la nostra economia i ella mira cap a
allà com si no anàs amb ella.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Vostès cada vegada que governen parlen d’un canvi de
model, això està present sempre en el seu discurs, hem de
canviar el model, però quan vostès entren a governar es
demostra que no tenen alternativa. La política agrícola o el que
en queda, que per cert no va merèixer la seva atenció en el
discurs d’ahir, és una clara demostració de la falta d’agilitat i

reacció cap a un sector que està agonitzant. No feia falta que
fessin massa cosa, hauria bastat fer una bona gestió, ser àgils
amb els pagaments, reaccionar davant les dificultats
esdevingudes i ni tan sols han sabut saber fer això. Vostès,
senyors d’esquerres, volen ser els fossers de l’agricultura
d’aquesta terra. La solució donada a residus animals és una clara
demostració de la manca de planificació i de la improvisació
total i només tenen un objectiu clar, se la volen llevar de damunt
així com sigui el més aviat possible com si l’agricultura no fos
un sector important dins les seves polítiques sinó que fos un
simple problema.

Política d’habitatge. Seria bona de resumir, dels 20.000
habitatges promesos, Sr. President, el Partit Socialista va dir
després que en faria 5.000 i al final de legislatura possiblement
arribarem als 2.500, cosa que ha passat durant totes les
legislatures. S’ha limitat a canviar el nom de la hipoteca jove
demostrant que era un bon instrument. On són les crítiques de
la passada legislatura? Han comprat sòl, vostè ho va dir ahir, és
veritat, però també amb uns errors que ens sortiran molt cars.
Com es pot comprar un solar a Campos per 20 milions d’euros
amb un anunci petitet a un diari quan el mateix ajuntament no
el vol? El pagament d’ajudes de lloguer a les famílies en crisi ha
acabat amb un cartell penjat a una oficina de Menorca que deia:
“no es paguen més ajudes”.

Mobilitat i carreteres. Han tengut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, du tres minuts passat de temps. Continuï,
continuï.

EL SR. PASTOR I CABRER:

... ha tengut com a objectiu principal atacar la gestió de
l’executiu anterior, ha tengut una direcció general de Carreteres
sense gairebé competències. Encara esperam el cobrament de la
sentència de l’Audiència Nacional del mes d’abril de 2008 que
reconeixia la vigència dels contractes de carreteres de 1998 i
2004 i el deute amb la comunitat autònoma de 333 milions
d’euros. Vostès ni tan sols s’han preocupat que es convoqui la
comissió mixta que ha de tractar aquest cobrament d’aquesta
quantitat.

De transport què vol que li digui. Transport aeri, un sector
totalment desactivat amb una pèrdua de treball superior a les
2.000 persones. Hem patit la fuita d’algunes companyies aèries
rellevants que constituïen aquest sector, de manera destacada
se’n varen anar Spanair i AeBal amb la participació, això sí, de
la Generalitat de Catalunya i va tancar Futura i LTE. En aquesta
línia Iberia ha anunciat que tanca el seu hangar de manteniment
de Palma i que es trasllada a Barcelona. I l’única cosa que
coneixem de la preocupació d’aquest pacte és que les hostesses
d’Air Berlin parlin bé el català...

(Aplaudiments i aldarull a la sala)
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Precisament Air Berlin, una de les companyies a la qual hem
d’agrair que hagi continuat apostant per la presència a les
nostres illes, així com també Air Europa i el Grup Iberia.
Aquest sector també ha sofert la pèrdua de rutes, trànsit aeri i
freqüència que ens allunya, que ens fa manco competitius com
a destinació turístic. Castiguen els ciutadans amb una pujada del
10% de les taxes aeroportuàries, cosa que pareix que no passarà
a Canàries. Exclosos de la cogestió dels nostres aeroports per
part del Govern central i amb la incertesa de saber què passarà
amb la retallada dels descomptes aeris per a residents. La
partida hi és, això sí, ara el que no sabem és si serà suficient,
però s’han assegurat de què almanco hi sigui fins després de les
eleccions. Com ha permès crear aquesta situació?, quin diàleg
manté vostè amb el President del Govern? 

Del tren, si volen, també en podem parlar una estona. La
primera mesura que prenen quan vostès arriben és renunciar a
fer el tren fins Alcúdia. Fan un projecte d’Artà, amb grans
dubtes sobre la seva rendibilitat i data d’acabament. Un ciutadà
partirà d’Artà i estarà quasi dues hores pel camí per arribar fins
a Palma. 

Del tramvia dos cèntims del mateix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, hauria d’anar resumint.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. Presidenta, m’ha dit que em deixa un poc més de temps,
correcte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi resumint.

EL SR. PASTOR I CABRER:

De la mateixa manera han creat incertesa i preocupació i no
han fet res de res. Això sí, encara tenen dos cogerents. Tren de
Manacor, aturat per desgràcia pel greu accident en la seva
construcció. Mentrestant la conselleria du gastats 10,5 milions
d’euros en assistències tècniques. Tampoc, Sr. President, no
haurà estat la legislatura del transport públic.

Li he de dir, Sr. President, que podríem analitzar àrea per
àrea, si li pareix passam a serveis socials i a salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, en sap greu, però du 6,25 minuts de temps de
més. Miri de resumir si li queden encara altres temes.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, si no mal record a la Junta de Portaveus em
va dir que em donaria quinze minuts de temps més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè continuï, continuï però vagi resumint...

(Remor de veus)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Però vostè a la Junta de Portaveus em va dir això, correcte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, jo li preg una mica de respecte. Continuï, Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serveis socials i salut són les seves
banderes programàtiques, tot i que ahir hi va dedicar dos
escassos minuts. Això sens dubte és una incongruència amb el
que pareix que només vostès pensen que acuden a aquests drets,
només són vostès els que protegeixen els més necessitats i diuen
que és quan governen, però quan gestionen saben crear serveis
i drets, però tarden una mica més en aplicar-los.

Quant a serveis socials no tenen els recursos necessaris per
atendre les persones dependents. Calculam que més de 5.000
persones dependents esperen una solució i aquest nombre
esperam que augmentarà l’any que ve. Aproven la Llei de
serveis socials i ara mateix no saben què costarà la seva cartera.
Comparar les infraestructures construïdes la passada legislatura
amb aquesta, a pesar que vostè es va atribuir moltes residències,
jo crec que no val la pena. Digui’m quan torni a pujar aquí
quines iniciatives han fet aquests anys de legislatura i quines
residències han construït o han començat durant aquesta
legislatura.

(Alguns aplaudiments)

En la gestió de salut més o manco el mateix. El conseller no
volia de cap manera que es construís el nou Hospital de Son
Espases i ara vol salvar la seva gestió inaugurant aquesta obra.
El pacte està provocant un empitjorament en el servei de salut
retallant tots els serveis. La despesa per habitant és la més baixa
de tot l’Estat. Un pressupost que ha davallat 100 milions
d’euros. Les llistes d’espera augmenten un 24% per a consultes
amb especialistes. La demora per a intervenció ha augmentat un
10% el darrer any. No poden pagar la despesa de farmàcia. Ens
podria aclarir una cosa, Sr. President?, pensen incloure el servei
de neurocirurgia i radioteràpia en el nou hospital d’Eivissa? Ens
pot dir si elaboraran un pla d’usos per a l’antic Hospital Verge
del Toro i evitaran el permanent deteriorament que sofreix
aquest edifici?

En definitiva -i acab ja, president-, tenim un govern que ha
fracassat. Tenim un resultat que indica clarament que no han
encertat en les mesures i que han seguit estant amb aquella
màxima que diu: qui dia passa any empeny. La situació és ben
evident. Vostè presideix un executiu que no ha pres les mesures
correctores quan tocava i avui es veu en la necessitat
d’emprendre retallades en serveis socials, sanitat i educació i al
mateix temps pujar els imposts. Un govern que jo crec que ha
perdut la credibilitat. No hi ha cap dubte que és ben hora d’un
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canvi, que retornem al camí de les solucions. El Partit Popular
és aquesta alternativa, i nosaltres dins el nostre partit seguirem
fent feina per guanyar-nos novament la confiança de la gent. 

Sr. President, al principi he dit que era el moment de les
persones, que ara requeria estar centrat en elles i les seves
dificultats. I per això estic convençut que no volem que es
repeteixin les errades del passat, tant les que puguem haver
comès nosaltres, com les que ha quedat ben evident que també
han comès vostès. És el moment de prestigiar la nostra activitat,
ser més útils que mai i oferir les millors solucions. Ara en
aquest moment en el carrer, senyores i senyors diputats, mentre
nosaltres feim aquest debat, hi ha empresaris que tanquen,
persones que perden la seva feina, autònoms que perden
l’esperança i una llista més gran de persones que necessiten
serveis socials. 

Arribats a aquest punt li faig dues propostes. Primera, tenim
vuit mesos per endavant, el Partit Popular no pot acceptar tenir
un dia més un president i un govern que ja han tirat la tovallola,
que dóna la legislatura per perduda i que diu que no és un drama
si s’han de prorrogar els pressuposts. Sap que això no és veritat.
Tenim una oportunitat per fer feina de veritat per als ciutadans
i que ells ho percebin així. Li oferim trobar el punt d’acord
perquè puguem aprovar els comptes de la comunitat autònoma
amb dues premisses. Primera, no penalitzem més la creació de
riquesa, treballem tots per no pujar els imposts i donem
confiança a la gent. Segona, facem feina per no haver de retallar
el futur de la nostra gent, no toquem, no baixem el pressupost de
serveis socials, d’educació i de salut. 

De la mateixa manera, Sr. President, li volem fer un anunci
històric i especial, com també ho són les circumstàncies que
vivim. Ens volem asseure amb tots vostès per cercar el consens
amb els principals temes que tenim damunt la taula i que
consideram que tenen efectes sobre la situació econòmica i
social de la nostra gent. Volem que aquest acord no només sigui
per a aquesta legislatura, volem anar més enllà, governi qui
governi, que es mantenguin aquests acords. 

Acab i els enumer. Primer: Llei del sòl, Llei d’habitatge i la
llei que està pràcticament consensuada de transport marítim;
acord per a la sostenibilitat i viabilitat econòmica dels mitjans
de comunicació públics; acord per a la reducció de l’estructura
de l’administració, l’hem de fer més àgil i hem d’evitar
duplicitats; pacte local i insulars, donem els recursos i les
competències als consells insulars i als ajuntaments, perquè
sempre ens n’omplim la boca, que són les administracions més
properes als ciutadans.

Senyores i senyors diputats, si avui tots som capaços de
pensar en alguna cosa més que en els vots, serà ben veritat que
pensam en les persones, en les seves dificultats i en allò que
crec que esperen de nosaltres. Sr. Antich, té davant vostè una
gran oportunitat, el nostre grup, el Partit Popular el convida a
refundar l’esperit democràtic després del que està sent la pitjor
legislatura de la història democràtica. No la desaprofiti, no la
desaprofiti, no tengui la temptació de pujar aquí i destruir el
pont que li proposam i el que representa. No defugi d’aquesta
responsabilitat. Construïm junts el millor present i el millor
futur per a la nostra terra, d’allà on som i el que més estimam.
Segur que si ho feim així, anirà bé per a tots.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula el president de les Illes Balears,
Sr. Antich. Sr. Antich, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Em permetran els primers que han intervingut que
comenci amb el Sr. Pastor que és el que tenc més fresc. 

El primer que li vull dir, Sr. Pastor, és que no hi ha cap
problema per passar-li totes les dades que vaig donar ahir, totes
són oficials; són tan oficials que fins i tot es poden trobar a la
web de l’Institut Nacional d’Estadística. No són molts difícils
de trobar, qualsevol ciutadà o ciutadana que es manegi un poc
bé dins internet segur que les troba. De totes formes així com
vostès tenen el pati dins el Partit Popular, no trob rar que no
trobin ni les dades a internet ni trobin absolutament res.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, a fi i efecte que no tornin beneïts, perquè no ho
voldria de cap de les maneres, com vostè ha dit “hem tornat
beneïts”, el meu conseller d’Economia i Hisenda els les
passaran perquè vostès les puguin tenir. Per res del món voldria
que tenguessin aquests problemes.

Miri, tota la intervenció que vostè ha fet..., jo havia escoltat
moltes coses, però demagògia com la que vostè ha amollat avui
aquí damunt, realment és per esglaiar-se. Que vostè ens vengui
a dir a veure si un ciutadà ara es troba millor que l’any 2005,
després que aquesta comunitat i tot el món hagin patit una crisi
que només té comparació amb la del 29, em pareix, Sr. Pastor,
que dóna un gran nivell per part de qui l’ha ajudat a escriure
aquest discurs! Em pareix brutal!

(Aldarull a la sala)

Em pareix brutal! Igualment que em pareix de molt mala
idea voler atribuir tots aquests mals al Govern al qual li ha tocat
patir aquesta situació de crisi. 

Vegem, les crisis tenen al darrere, ... aquesta crisi ha posat
en qüestió moltes coses i el primer que ha posat en qüestió són
aquestes idees conservadores que tenen vostès. Això és el
primer de tot que ha posat en qüestió, perquè, efectivament, dels
creixements desmesurats..., no em va sentir ahir quan deia que
tenim un 66% d’atur que ve del sector de la construcció?, del
sector de la construcció, d’aquest mateix sector de la
construcció que en el 2005 i en el 2006 nosaltres li dèiem que el
tenien desmesurat; i vostès hi posaven obra pública i vostès
superposaven totes aquestes actuacions a fi que vengués més
gent de fora cap aquí, grans creixements de població i que
venguessin a més moltes empreses de fora que ens han deixat
els problemes socials i se n’han duit els doblers. Aquesta és la
situació!
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(Aplaudiments i aldarull)

Clar, clar, serà molt difícil posar-nos d’acord perquè
efectivament no analitzam el problema de la mateixa manera,
molt difícil. Serà molt difícil posar-nos d’acord perquè no feim
la mateixa anàlisi de la situació. 

Vostè em parla de turisme i em diu que en aquest moment
l’activitat turística té més dificultats que en el 2005, però és que
hem tengut una crisi, els alemanys també n’han tengut, de crisi
i els anglesos i la resta d’espanyols també en tenen, de crisi i
això canvia les seves ganes o no de viatjar. Per tant, aquesta
situació ha afectat tot el món, per tant, també ha afectat el món
del turisme. Però hi ha un canvi, un canvi que és fonamental,
vostès parlen molt de turisme i quan governen no fan res per al
turisme, zero. Vostès sempre darrere la promoció, aquest era el
gran cavall que estirava el creixement de les Illes Balears, no
era el sector serveis, els grans creixements en el 2005 i en el
2006 venien del sector de la construcció, d’un sector de la
construcció desmesurat. I clar, d’aquí ve que quan efectivament
en aquest sector de la construcció li esclata la bombolla, el
resultat és que tenim un caramull brutal d’aturats, perquè
efectivament el sector serveis és molt més segur, el sector
serveis pot passar per una crisi, però és molt més àgil, és un
creixement molt més sòlid. Per això en aquesta darrera
temporada, les dades d’abans d’ahir ja ens dèiem que hem
recuperat 14.000 persones, perquè efectivament és un sector
molt més segur.

I què hem fet nosaltres durant aquesta legislatura? Sembla
una cosa, sembla ..., quan vaig dir ahir, qualcú ho ha dit, crec
que era el diputat de Formentera, que el turisme és la gran base,
i ell diu “com si ho haguéssim descobert”, idò sí, un poc sí.
Perquè quin creixement..., el que estàvem afavorint en aquell
moment era un altre sector i no era el turístic, amb una bena als
ulls que mai en la vida no s’havien volgut afrontar els vertaders
problemes estructurals del turisme, una bena als ulls, cada
temporada, ... una temporada anava malament, idò ja veurem
com vendrà l’altra. Aquesta era la situació. Per primera vegada
hi ha hagut un govern que s’ha assegut amb el sector turístic i
hem fet grans acords, hi hem fet grans acords. En aquest
moment s’està fent una millora molt important en matèria
d’establiments gràcies a una iniciativa d’aquest govern, amb el
suport de totes les forces polítiques, però gràcies a la iniciativa
d’aquest govern...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez!

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

A la vegada estam pactant amb ells connectivitat, promoció,
projectes molt importants com és el projecte de la Platja de
Palma. Per cert, del projecte de la Platja de Palma, Sr. Pastor, li
vull dir, ... vostè em diu que hem d’arribar a acords, i jo som un
poc escèptic, perquè avui el portaveu ho ha dit, firmàvem un
gran acord en el Consolat de la Mar en matèria de la Platja de
Palma i als dos minuts el Partit Popular ja l’incomplia...

(Remor de veus)

Sí, als dos minuts el Partit Popular ja l’incomplia, ja
utilitzava el projecte de la Platja de Palma per anar en contra de
la batlessa de Palma.

(Aldarull a la sala i rialles)

Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, posi’s tranquil per favor! Continuï, Sr.
President.

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

Vostè, Sr. Pastor, em parla de bregues internes i de si dins
els partits que conformen el Govern hi ha hagut bregues. Jo li
puc assegurar que darrerament quan veig els diaris, veig bregues
en els diaris, però no són les nostres, eh?, són les d’algú altre,
les nostres no hi surten, als diaris...

(Remor de veus)

No, no, no, no, les nostres no hi surten, pels diaris. Veig els
diaris plens de bregues de gent, però les nostres no hi surten. En
veig unes altres, de bregues. I vostè em diu que és una
legislatura en què hem canviat no sé quants de consellers. Jo he
vist legislatures en aquesta comunitat autònoma on hi va haver
tres presidents diferents, tres. Figura’t tu!, no podem empatar
mai, aquí només n’hi ha hagut un!, és veritat que s’ha mogut tot,
és veritat que han canviat molts de portaveus, el quart portaveu,
eh?, el quart portaveu, s’ha mogut molt el quart portaveu...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sr. President, un moment. Sr. Rodríguez, li dic
per segona vegada, per favor faci el favor de mantenir l’ordre i
deixar que la persona que està en ús de la paraula es deixi
entendre. Per favor, Sr. Rodríguez, no té la paraula, Sr.
Rodríguez.

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

Jo la veritat és que, quan ha parlat el seu portaveu l’hem
escoltat. Jo demanaria que passàs...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Com tu deu ser, idò!

(Rialles)

Home!, és que el que no pot ser de cap de les maneres és que
un diputat no sàpiga estar callat i escoltar, no pot ser de cap de
les maneres, Sr. Flaquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, a veure si podem continuar el debat amb
tranquilAlitat. Per favor, està en ús de la paraula el Sr. Antich.

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

Llavors vostè, Sr. Pastor, em diu que aquest és el govern
més sectari que vostè ha conegut. Miri, jo només li diré un petit
detall: em pareix que ahir, quan jo feia el discurs, o un poquet
abans, la televisió IB3 em pareix que entrevistava el Sr. Bauzá.
Això és un canvi extraordinari, el temps que jo estava a
l’oposició, com el Sr. Bauzá, IB3 fer-me una entrevista a mi...
Si jo vaig anar a una entrevista perquè va cridar els quatre
presidents de la comunitat autònoma i no li quedava més remei
que cridar-me perquè jo era president. Fer-me una entrevista a
mi?; per tant això està canviant per a bé, jo trob que està molt bé
que al Sr. Bauzá l’entrevistin, perquè els ciutadans han de saber
què pensa tothom. Per tant a mi em pareix fantàstic, però vull
dir que, amb això de sectari, un poquet..., un poquet alerta, que
nosaltres estam acostumats a veure altres tipus de funcionament.

Com es pot dir a un govern sectari, quan per primera vegada
ha estat capaç de pactar amb tots els sectors?, amb tots! Ha
arribat a un gran acord de pacte per la competitivitat amb tots
els sectors, i vostè diu que això és un govern sectari. Sectaris
devien ser aquells que feien les polítiques tenint en compte
alguns empresaris, no tots els empresaris, no les organitzacions
empresaris, alguns empresaris. Aquestes eren polítiques
sectàries, però no aquelles polítiques que el primer que han fet
durant aquesta legislatura ha estat dir: “No, un projecte de país
necessita de la implicació de la societat; per tant vull un gran
pacte amb els empresaris i amb els sindicats”.

Vostè diu que no som de fiar. Bé, si feim un repàs de
presidents... M’estim més no entrar-hi.

I em parla vostè de si aquesta comunitat ha arribat..., en
aquest moment té menys riquesa, i té més dificultats... Sí,
efectivament, aquesta comunitat en aquests moments té moltes
dificultats perquè estam dins una crisi molt important, i per tant
en aquest sentit hi hem hagut de fer moltes de polítiques. I vostè
em diu que hi ha hagut tota una sèrie d’incompliments quant al
règim especial, quant al fet que el finançament no és el que toca,
quant als descomptes... Idò miri, en finançament hi ha hagut un
acord de finançament i jo crec que vostè pels nombres entendrà
que l’acord actual de finançament és bastant millor que l’acord
a què arribàrem el 2001 amb el govern del Partit Popular.
Duplica, duplica les inversions en aquest tema. A la vegada en
matèria d’inversions passa exactament el mateix.

Vostè em parla dels descomptes, i jo li podria dir que la
legislatura passada el Sr. Fajarnés, en el Congrés dels Diputats,
o en el Senat, va defensar que no s’apujassin els descomptes al
50%, al 50%. Quan hi havia el partit..., no era la passada, era a
l’anterior; quan hi havia el Partit Popular al Govern de l’Estat
el Sr. Socias, avui delegat del Govern, va defensar una proposta
perquè s’apujàs del 33 al 50; l’encarregat de dir que no va ser el
Sr. Fajarnés, en aquell moment, ho dic perquè alerta amb
aquests temes de parlar dels descomptes. Qui va apujar els
descomptes al 50% va ser el Partit Socialista.

És vera que ara el Govern de l’Estat havia aferrat una
patinada molt grossa parlant dels descomptes així com en va
parlar, però també vull dir una cosa: tot el Govern, i el Partit
Socialista amb el Govern, va defensar que aquests descomptes
no es moguessin; també ho va defensar el Partit Popular, el que
passa és que hi ha una petita diferència: quan el Partit Socialista
és al Govern de l’Estat i fa una cosa que ens agrada, com és això
dels descomptes, tot el Govern i també el Partit Socialista
protesten; quan el Govern és del Partit Popular i el Partit
Popular governa aquí, hum...., no hi ha tantes protestes, eh? Fa
bon protestar quan el Govern és socialista, però quan el Govern
és del mateix Partit Popular fa molt mal protestar, i així com
veim que vénen els vents dins el Partit Popular de cada vegada
protestaran menys, perquè la part regionalista de cada vegada
veim que ho té més malament. Per tant en aquest sentit crec que
també val la pena deixar-ho molt clar.

Vostè m’ha fet aquí tota una sèrie de xifres sobre temes
d’activitat, però no m’ha explicat absolutament tampoc d’on
venien. Jo, els meus, sí que els hi enviaré i li diré d’on vénen.

Llavors vostè m’ha parlat de turisme, m’ha parlat de
transport aeri, m’ha parlat de tota una sèrie de qüestions. Miri,
en matèria de transport aeri de què vostè parlava, aquesta és la
legislatura en què el Govern de l’Estat ha invertit 360 milions
d’euros per arreglar els aeroports. I d’Air Berlin no tenim cura
només que les hostesses parlin en català, no; tenen un hub que
és estratègic per a aquesta comunitat autònoma i s’ha fet durant
aquesta legislatura, un hub que ens comunica amb Alemanya,
que ens comunica amb el client millor que té aquesta comunitat
autònoma en matèria turística, i a més ens comunica amb tota la
resta d’Espanya, i s’ha fet durant aquesta legislatura. Per tant,
Sr. Pastor, crec que en aquest sentit vostè tampoc no ha encertat.
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Vostè em parla de residències, i la consellera em passa
aquí... Vostè diu: “Pugi aquí i digui les residències que han
començat i han fet”. Sis centres de dia a Palma, centre de dia i
estades nocturnes de Valldemossa, centre d’estades nocturnes
de Petra, centre de dia de Porreres, centre d’estades nocturnes
d’Esporles, centre de dia per a malalts d’Alzheimer i altres
demències de Menorca a Ciutadella, reformes del centre de
persones amb discapacitat intelAlectual de Ses Garrigues, tercera
fase de construcció del centre de dia per a persones grans
dependents de Sant Joan de Labritja, modificacions i millores de
l’obra del centre per a persones grans d’Alaró, acabament de les
obres de construcció i equipament d’un centre de dia per a
persones grans dependents a Ses Salines, ampliació i reforma de
la residència de la tercera edat Sor Maria Rafaela de Campos i
centre de dia, reforma de la residència de Palma Llar d’Ancians,
centre de dia polivalent de Formentera, acabament de les obres
del centre Joan Crespí -inaugurat, que ja el trobàrem inaugurat
i el vàrem haver de llevar-...

(Aldarull a la sala)

...i n’hi ha devers vint més, Sr. Pastor, n’hi ha devers vint
més. Ho dic per això que “vostès no fan res i vostès no...”.
Miri...

(Remor de veus)

Llavors vostè em parla de Son Espases i del gasoducte com
si jo me’ls hagués fet meus, i jo no vull res seu, vull dir que vull
compartir..., alerta, vull compartir tot el que haguem haver de
compartir, perquè vostè sap que en moltes ocasions jo he dit que
una política de continuïtat és molt bona per a una comunitat
autònoma. Allò de son Espases jo ja ho he explicat un caramull
de vegades, vull dir que allò de Son Espases està clar que a
nosaltres no ens agradava aquell lloc, vàrem dir efectivament
que avaluaríem quina era la situació allà on..., si des del punt de
vista econòmic i des d’altres àmbits faríem una avaluació per
veure si el podíem aturar o no, perquè les obres estaven
començades. Jo vaig prendre la decisió que vaig prendre i
mentrestant hem transformat moltes de les coses que no ens
agradaven, hem fet una gran transformació de moltes de les
coses que no ens agradaven, protegint amb una llei que ha
aprovat el Consell de Govern un ample àmbit de l’entorn de Son
Espases i modificant el projecte de forma molt important.

I en matèria del gasoducte em permetrà dir-li que qui
realment va planificar el gasoducte va ser l’anterior legislatura
del pacte de progrés, va ser així. L’anterior legislatura es va
trobar amb el Sr. Rato que va aturar que s’entràs dins la
planificació energètica perquè des del Partit Popular de les Illes
Balears es demanava en aquell moment que també hi hagués el
cable elèctric. Aquesta va ser la situació, la qual cosa vol dir que
el gasoducte faria dos anys que ja estaria fet. Però bé, això ara
ja no mou molins perquè el gasoducte està fet, s’ha fet una
feinada en colAlaboració amb el Govern, hem fet unes obres de
tota la part de gasoducte terrestre a Eivissa sense cap tipus de
problema, almenys no hi ha hagut tant de renou com amb les
seves autopistes, s’ha fet fora aquest tipus de problema, i la idea
és que de cada vegada hi hagi la possibilitat que es pugui
substituir el carbó per gas i es pugui substituir el gasoil, com
s’emprava a algunes centrals, per gas. Per tant aquesta és una
legislatura en  què haurem fet el gasoducte de la península a
Eivissa i a Mallorca; aquesta és una legislatura en què el

cable..., per cert, des de Formentera també es demanava..., es
deia que el BLOC impedia que es fes el cable i justament la
consellera de Comerç és l’encarregada de tramitar i gestionar tot
allò del cable, i jo l’únic que vull dir és que el cable ja s’ha
iniciat, perquè ja hi ha obres a la part terrestre de cada un dels
llocs, i en aquests moments esperam que el mes de novembre -
així ens ho diu Red Eléctrica- comencin ja a fer la tirada de
cable per acabar-se dins el mes de maig. Per tant dins aquesta
legislatura aquest tema també estarà arreglat.

I l’única qüestió -que jo ahir me’n vaig oblidar- l’única
qüestió que ens feia falta és reforçar la situació de Menorca, que
tenim demanat al sistema energètic que també inclogui en el
gasoducte Menorca, i per tant en aquest sentit aquest és l’únic
element que en aquests moments ens fa falta. Això en una
legislatura en què no hem fet res, només en una legislatura en
què no hem fet res. Just això, la millora del sistema de
finançament, duplicar les inversions per part de l’Estat, és que
això ja és molt important dins una legislatura. 

Però s’han fet moltes més coses. Vostè em deia: “Però vostè
creu que hi ha gent que està millor que abans, quan nosaltres
governàvem?”; idò sí, n’hi ha que sí. Els 5.000 que estaven dins
un calaix sense valorar de la Llei de dependència ara estan molt
millor!

(Aldarull a la sala)

Però molt, perquè ja cobren. Vostè creu que la gent que no
té habitatge, que té problemes d’habitatge...? Per a vostè,
efectivament, després d’una crisi econòmica brutal, que la part
immobiliària ha estat la més afectada per la crisi, vostè ve a
retreure’m si hem incomplert els objectius dels 5.000 habitatges
o de no sé quantes històries. És que vostès en posaren en marxa
179, d’habitatges, eh?; a la darrera legislatura posaren en marxa
179 habitatges.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

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

No era molt mal de fer, aquesta pregunta que vostè em
demana a veure si la gent està millor, no és molt mala de
contestar. Vostè mateix ho ha dit, “en faran 2.000 o 2.000 i
busques”; efectivament. Per tant estam parlant de 179 per 2.000
o 2.000 i busques. I jo li diré per què. És normal, és lògic,
vostès, en polítiques d’habitatge, no hi han cregut mai, no entra
dins els seus objectius; és normal, jo no dic res, és normal.
Nosaltres sí, nosaltres creim que aquesta és una prioritat perquè
va dirigida a ciutadans i ciutadanes que tenen molts de
problemes, va dirigit a ciutadans i ciutadanes que tenen molts de
problemes, i per tant què hem fet en matèria d’habitatge?, a
pesar que vostè només vegi si hem comprat algun solar per
devers Campos; no, no, també hem gastat 50 i busques de
milions per comprar estoc d’habitatge que estava en construcció
d’empreses que ho estaven passant malament i que haguessin
donat de baixa molts de treballadors i treballadores, i els
compràrem aquests habitatges, els reconvertírem a protecció
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oficial i ja els tenen ciutadans i ciutadanes, ciutadans i
ciutadanes ja hi són a dins, 390 i busques d’habitatges just
d’estoc, 390 i busques. Just amb una operació de comprar estoc
ja duplicàrem el que feren vostès en una sola legislatura, 179
habitatges, 179 habitatges començaren, i és així i les xifres són
molt dures.

Per altra banda en matèria d’habitatge també tot allò
relacionat amb sòl estava a zero, també ho vull recordar. Un que
no creu en política d’habitatge el que fa és dedicar el sòl que
hauria d’anar a habitatge a altres coses. La nostra primera
preocupació va haver de ser crear sòl, i per tant amb aquesta
idea compràrem solars i amb aquesta idea vàrem promocionar
la llei que llavors aprovàrem per unanimitat tots els grups, una
llei en què hi ha Son Bordoy, que esper que l’Ajuntament de
Palma li doni el suport, perquè aquesta llei, aquest projecte
suposa 500 habitatges a preus molt assequibles, a preus molt
assequibles. Aquesta llei suposa una revolució en matèria
d’habitatge.

Miri si han canviat les coses. Vostè em deia a veure si les
coses havien canviat o no. Idò sí, jo li vull dir que sí, que han
canviat les coses. 

Durant la legislatura passada el que estava de moda pels
mitjans de comunicació..., durant la legislatura passada el que
estava de moda pels mitjans de comunicació era que tots els
voltants de Palma, tots, s’anassin venent i comprant però amb
una cosa que feia por, amb una especulació brutal. Aquests
havien de ser els grans creixements en matèria d’habitatge, fins
al punt..., fins al punt...

(Remor de veus)

...fins al punt que avui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

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

...molta part d’aquests solars estan en mans dels bancs, amb
uns preus de repercussió inassumibles. Per tant costa més el
solar que l’habitatge que s’hi ha de construir.

Per tant l’únic camí important que hi ha en aquests moments
perquè arribin habitatges a la gent que ho passa malament és
seguir aquesta llei que aprovàrem en aquesta comunitat
autònoma, entre ells Son Bordoy, que dóna la possibilitat,
efectivament, de 500 habitatges per a gent jove i per a famílies
que tenen problemes, i els podran tenir a bon preu.

Per tant vostè em diu: “Han canviat les coses?”, i jo li dic
que sí. Sí, aquest govern va arribar i va llevar 1.600 hectàrees de
noves urbanitzacions per a rics.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Per a rics. Això era la seva proposta, 1.600 hectàrees a
terrenys que tenen característiques d’ARIP i ANEI, i aquest
govern va arribar i va llevar aquestes hectàrees i va proposar
una llei per poder fer habitatge per a la gent senzilla i per a la
gent que no té doblers. Idò sí que han canviat les coses, són dues
coses completament diferent de veure-les.

(Aldarull a la sala)

Bé, i la veritat és que, Sr. Pastor, moltes més coses no puc
treure del seu discurs...

(Remor de veus)

...que tot és un embalum, és comparar uns senyors que estan
enmig de..., això és una cosa semblant a dir: “no, pugem a Cura
amb la bicicleta”, i un que pugi a Cura amb bon temps i l’altre
que hi pugi amb força 30 de vent en contra, i a nosaltres, amb
força 30 de vent en contra, ens volen comparar a quan ells..., a
l’economia no hi havia crisi mundial, i ja està, i surten aquí i
surten tan frescs, i ens ho expliquen tan frescs!, però no és
aquest el problema més gros. No és aquest el problema més
gros, el problema més gros és que ha passat el vendaval, una
vegada que sabem exactament quins són els problemes que
tenim, una vegada que sabem d’on vénen els problemes, el que
em preocupa és que les receptes siguin una altra vegada les
mateixes i que no vulguin entendre que en aquesta comunitat
autònoma necessitam fer canvis i que els canvis els hem
començat a posar en marxa i els posam en marxa amb
empresaris i sindicats que, per cert, tenen molt més seny que
vostès, ...

(Aldarull a la sala)

... molt més seny perquè ells sí que són capaços d’asseure’s
i veure que efectivament, d’entendre... Miri, els empresaris
estan molt contents de saber que hi ha un canvi de tendència
com vaig anunciar ahir, no de si vostè em ve a contar que ara el
creixement és d’un 0,6 i que fins a un 2% no crearem ocupació.
Jo ahir vaig dir que hi havia un canvi de tendència i vaig dir
que, efectivament, el tema de crear ocupació ens costarà més,
però alerta, eh?, aquí qui surti i digui que aquests 70.000 aturats,
té una vareta màgica que just arribar ell ja estarà tot solucionat,
diu mentides. I ho dic jo, diu mentides, n’he sentit algun. N’he
sentit algun que ho deia, amb això dels mítings un s’encalenteix
i tal vegada diu aquest tipus de coses. Mentides diu! Mentides
diu, perquè efectivament la situació és de molta dificultat, però
a la vegada tant en temes de formació com en temes d’ocupació
com en allò que són les distintes iniciatives per millorar el
turisme, per millorar les noves tecnologies i per asseure’ns amb
els distints sectors, ho feim de comú acord amb ells. I això és el
que els preocupa a vostès. Això és el que els preocupa perquè
això també és nou. Abans semblava que només es podien
asseure vostès i ara els empresaris i l’altra gent han vist que amb
nosaltres també es poden asseure i que poden fer una molt bona
feina i en aquests moments els puc assegurar que si vostès no
canvien, amb una visió molt més clara de quins són
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efectivament els reptes que hem d’assumir de cara al futur i per
a aquests reptes -també ho vull dir ben clar- és ben necessari
que hi hagi grans acords. 

Vostè avui em fa un llistat dels acords, jo estic totalment
d’acord a asseure’m per a qualsevol d’aquests temes, aquesta ha
estat la meva dinàmica. Vaig dir que em volia asseure per la
Llei del sector públic i l’hem aprovada, vaig dir que em volia
asseure per la Llei d’habitatge i l’hem aprovada, vaig dir que em
volia asseure per la llei que dóna un impuls a les reformes en
matèria turística i l’hem aprovada. Hem aprovat moltíssimes de
coses. Per tant, en aquest sentit no em digui que som un sectari
perquè m’he assegut en moltíssimes d’ocasions amb vostè
perquè hi hagués grans acords d’estat perquè, efectivament, hi
hagués grans acords d’estat. Per tant, estic totalment disposat a
asseure’m perquè aquesta ha estat la meva manera de pensar des
del primer moment.

Per acabar, Sr. Pastor, només li vull dir una cosa: és clar, si
aquí està tan malament, si aquí, a les Balears, amb aquestes
xifres que tenim tot ens va tan malament els valencians ja deuen
estar emigrant de València i els canaris deuen mirar d’anar-se’n
a Veneçuela... no, és clar, és clar, no, però és que allà... no,
només els dic..., ja ho sé que això els fa enfadar, però només els
ho dic perquè allà estan aplicant les seves receptes. Les seves
receptes..., els nostres números són més bons que els
d’Andalusia; els nostres números són més bons que els de
València; els nostres números són més bons que els de Múrcia;
els nostres números són més bons que els de Canàries; els
nostres números, dins la dificultat, dins la dificultat, són uns
números molt dignes. Per què?, perquè efectivament hi ha hagut
un empresariat, uns agents socials i econòmics que han pactat
amb aquesta institució que es diu govern de la comunitat
autònoma tota una sèrie de mesures...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

...perquè efectivament tenim un deute molt gros i no me n’he
amagat mai, perquè aquest deute l’he posat a disposició de tota
la xarxa econòmica per tal que hi hagués llocs de feina! És clar
que tenim un deute gros, el tenim perquè efectivament hi ha
hagut unes institucions que s’han banyat, no com d’altres
comunitats autònomes que ara tenen molt més atur perquè no
s’han banyat amb aquestes coses, nosaltres sí. Nosaltres hem
pactat amb els empresaris i amb els sindicats i hem augmentat
ISBA i hem concedit més crèdits i hem fet dos plans per ajudar
totes les persones que són a l’atur. Algú em demanava a veure
que això dels joves arriba tard, però és que ja férem un pla
extraordinari de 18 milions i és que en férem un altre
d’extraordinari de 20 milions i és que ara, aquestes mesures que
posarem en marxa, costaran 8 milions! 

Per tant, duim molt de temps fent feina devora la gent, molt!
El que passa és que no val venir aquí i dir “jo vaig anar amb una
barca fins allà i hi vaig estar mitja hora i feia bon temps i l’altre
hi ha d’anar amb unes ones així”. No!, això no és el mateix! No
ho podem comparar. No ho podem comparar de cap de les
maneres, Sr. Pastor. Vostè fa trampa. 

(Remor de veus)

Sr. Mayans, a algunes coses ja li he contestat. Em deia temes
de formació i em deia mesures i... a veure si hi hauria res en
torrents. Enguany hi ha 12 milions d’euros en torrents,
segurament molts d’anys no hi hagut tants de doblers. Per tant,
es fa una inversió molt important. 

També estava preocupat per la immigració. Miri, des de la
Conselleria de Benestar Social s’ha fet molta feina en
immigració. En primer lloc s’ha aconseguit un gran pacte entre
tots els distints colAlectius d’immigrants, un gran pacte per la
igualtat ciutadana, intentant precisament, amb un objectiu que
la immigració no hagi de tenir uns serveis específics, sinó que
l’hem d’integrar dins el sistema general que tenim de comunitat
autònoma. Aquesta és la feina que hem fet des del primer
moment, no crear una conselleria d’immigració per fer un gueto,
no, el que volem és que siguin ciutadans i ciutadanes ben iguals
que tots els altres. Per tant, amb aquesta idea és com hem fet
feina. S’ha fet un primer conveni i s’ha augmentat moltíssim els
mediadors que hi ha als distints pobles precisament per donar
solució a totes aquestes qüestions i a la vegada també s’han
posat tota una sèrie de serveis: teletraducció simultània als
centres de salut... En definitiva, un caramull de serveis perquè
precisament tota aquesta gent pugui viure millor.

A més, però, dels 4 milions que hem dedicat a necessitats
bàsiques per a la gent que està afectada per la crisi, 4 milions,
que ara en gastarem 2 més, per tant, seran 6 milions d’euros que
haurem destinat a aquells de les cues -no sé qui era que deia que
hi havia moltes cues-, idò 6 milions d’euros per a tota aquesta
gent perquè, efectivament, nosaltres també sortim pel carrer i ho
sabem si n’hi ha de dificultats o no. 6 milions d’euros, d’aquests
6 milions d’euros, Sr. Mayans, com pot suposar una part molt
important va dirigida precisament a donar cobertura a molta
d’aquesta gent immigrant que moltes vegades està dins aquestes
famílies que tenen més problemes. Per tant, vull dir que s’ha
actuat des d’aspectes molt distints.

Em parlava de la residència, el que em diuen és que allà es
fa un servei d’acolliment permanent per a dependents i que ja hi
ha una proposta presentada pel consell insular al Govern de les
Illes Balears, i el Govern de les Illes Balears està disposat a
començar aquesta iniciativa a principis de l’any que ve. Per tant,
aquesta és la situació.

El tema del gasoducte ja ho he explicat, el cable ja li ho he
explicat, les empreses públiques, en aquests moments em
sembla que n’hi ha devers set que ja estan desaparegudes, quatre
en dissolució, fusionades dues a una de turisme i en procés de
fusió i en marxa almenys dotze més. Aquesta és la feina que es
fa en aquests moments, però que com se suposa li podrem
passar llavors les dades més concretes.



4902 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / Fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2010 

 

Només li he de dir que crec que aquesta legislatura ha estat
la gran legislatura de Formentera. Crec que els ciutadans i les
ciutadanes de Formentera saben que durant aquesta legislatura
hi han arribat més doblers dels que no havien arribat mai. Crec
que és una cosa que tenen molt clara. Jo crec que gràcies a la
bona colAlaboració que hi ha hagut amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Formentera, els han arribat perquè s’ho
mereixen i perquè realment m’havíem de tenir cura. Parlam que
des del 2008 han rebut 24,6 milions: 10,5 en despesa corrent i
6 milions anuals d’inversió. Aquí hi ha: centres de dia,
Poliesportiu de Sant Francesc, escoleta i ampliació, Centre
artesà i cultural, el soterrament de contenidors que començarà
ara, rehabilitació del nucli del Pilar, remodelació depuradora,
millora dessaladora, pavimentació al cementiri, compra de
terrenys a Son Ferran, plaça d’Europa; s’ha fet una gran bassa,
com vostè dia, per reutilitzar aigua i em pareix també que s’està
construint el quarter de la Guàrdia Civil. 

Això juntament amb totes les obres del Pla E que s’han fet,
la veritat és que Formentera en qualque moment estava a l’aire
en el sentit que es feia una obra com no s’havia fet mai. I em
sap greu que vostè interpretàs, em sap greu, Sr. Mayans, que
vostè interpretàs quan jo he dit que la formació fins i tot havia
arribat a Formentera em sap greu la interpretació que vostè li ha
donat, perquè vostè li hauria d’haver donat una altra
interpretació, vostè ho hauria d’haver vist d’una altra manera,
jo vaig dir, fins i tot arriba a Formentera perquè quan vaig
arribar a Formentera no hi arribava. Per tant, qui hi havia rere
meu són els que vostè hauria d’haver vetllat, jo si dic fins i tot
a Formentera és perquè efectivament entenc que hi ha quatre
illes i, per tant , que les consider exactament igual a totes. Qui
no les devia considerar era qui estava de president abans de mi,
aquest li havia de preocupar, no jo. Li dic per la interpretació,
no és que sigui res de l’altre món, però tampoc no importa
facem un bolic d’això.

Sra. Esperança Marí, jo ja sé que és molt difícil que ens
posem d’acord amb les inversions, és clar que el concert, jo sé
que les seves formacions polítiques el defensen, el defensa
també el PSM i el BLOC i nosaltres no. Per tant, és molt difícil
que ens hi posem. De totes formes tampoc no repetiré totes les
argumentacions de per què crec que ateses les circumstàncies hi
ha hagut un avanç crec que important respecte del que teníem
anteriorment. És clar que encara tenim dèficits molt grans, però
que tant en tema d’inversió com en tema de finançament jo crec
que és important l’avanç que s’ha fet.

També voldria dir, hi ha una cosa que jo no tenc tan clara,
vostè diu que ens ha salvat BrusselAles i a mi allò que em
preocupa és que crec que davant tota aquesta situació
BrusselAles, el Parlament de BrusselAles, és molt conservador i
jo crec que ens demana una correcció del dèficit en massa poc
temps, cosa que no estan fent altres països. Els Estats Units i
altres països estan corregint el dèficit amb més temps per alenar
i, per tant, amb una possibilitat, amb una possibilitat diferent
d’actuar. En aquests moments se’ns ordena des de BrusselAles
una correcció del dèficit en tres anys, la qual cosa suposa un
esforç de pressupost que és molt mal de dur perquè llavors quan
vénen i ens diuen bé proposam que hi hagi un gran acord de
pressuposts, però que Educació no baixi, que Sanitat no baixi,
que Serveis Socials no baixi, ja tenim el 80% del pressupost,
això és el 80% del pressupost, 70, 80%, i els impost no els posi,
i llavors jo, que l’any passat vaig haver de passar un 3% de

dèficit, he de fer uns pressupost que els he de dur a 1,3% de
dèficit. Jo vull veure el mag que ve i fa aquest pressupost, jo
estic disposat a pactar-los, estic disposat a arribar a un acord,
però necessitarem un mag, eh?, necessitarem un mag.

Despesa corrent, farà despesa corrent, vegem, despesa
corrent, però no va quedar clar ahir? Escolti, despesa corrent, jo
només per posar-los un petit exemple perquè els entengui,
només un petit exemple, no els agradarà, però és un petit
exemple, despesa de presidència meva...

(Remor de veus)

... respecte de despesa de presidència, l’altra, 17 milions
l’altra, 7 milions aquesta. Per tant, no em parlin de despesa
corrent.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinàs.

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

Si hem fet esforços de per tot amb el tema de despesa
corrent, si hem fet uns esforços increïbles. No, no, seriosament,
fora bromes, parlam que els pressuposts de la comunitat
autònoma són els que són i com que són els que són segons
quins tipus de pactes són endimoniats, seran molt difícils de fer,
però jo m’asseuré, però ho deia perquè efectivament aquesta
situació de BrusselAles crec que  hauríem de parlar un dia amb
tranquilAlitat perquè crec que mereix alguns comentaris.

Sí voldria dir que és molt important, ho ha dit vostè i també
ho ha dit el Sr. Barceló, crec que és molt important recuperar
també tot el debat del tema dels consells i per tant reafirmar que
efectivament es tracta d’unes institucions estatutàries i per tant
molt importants. És veritat que el sistema de finançament no el
tenim solucionat, jo no vegi fàcil que ho puguem solucionar
d’aquí a finals de legislatura, crec que hem de continuar
avançant, però sí vull dir que avui el finançament dels consells
ha augmentat de forma molt important respecte del finançament
durant la legislatura passada, en els quatre anys del PP rebíem
707,6 milions i ara en rebem 856,8. És a dir, per tant hi ha hagut
un augment en matèria de finançament.

Per altra banda, efectivament hi ha tot el tema de les
transferències, és veritat que hem fet molta feina, que hi ha
moltes dificultats pel moment econòmic que passam, però jo ja
he parlat amb els presidents dels consells i per tant la meva
voluntat seria que hi pogués haver un gran acord amb les
transferències abans de finals de legislatura tant a nivell
econòmic com a nivell normatiu. Ja veurem com després poden
entrar en funcionament perquè tenim moltes dificultats a efectes
de la situació dels comptes de les distintes institucions. Jo l’únic
que dic és que tots haurem de fer un exercici molt gran de
realitat perquè hi ha coses que no podran tornar a ser pus com
eren, ho dic perquè aquesta crisi ha creat moltes dificultats en
aquest sentit i per això crec que és molt important que ho
tenguem en compte.
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Jo sempre he cregut en els consells insulars i, per tant, sí que
tenc aquesta voluntat d’arribar a aquest gran acord en aquest
sentit. Crec en els consells insulars i no faig res més que fer allò
que diu l’Estatut, vull dir quan crec en els consells insulars és
que quan hi ha hagut inversions estatutàries, en aquestes
inversions, en una part d’elles, han participat directament els
consells insulars i han triat ells les obres, però això és el que diu
l’Estatut. L’Estatut diu que si hi ha millores en temes de
finançament els consells insulars també han de ser en aquest
sentit protagonistes d’aquests temes.

Per cert, ara que parlava de l’Estatut, Sr. Pastor, no està bé
que el president interpelAli el portaveu de l’oposició, però ara
que parlam de l’Estatut m’agradaria, aquest podria ser un altre
gran tema a parlar-ne, només fa tres anys vàrem arribar a un
gran acord entre les dues formacions polítiques, el PSOE, el PP,
i em pareix que UM i el PSM no va estar d’acord, encara que
estava d’acord amb moltes de coses, però a algunes no va donar
suport, però el cert és que aquí i a Madrid es va aprovar un
estatut, un estatut que diu clarament que la llengua del país és
la llengua catalana pròpia. Diu això. I un estatut que diu que hi
haurà consell insular a Mallorca, consell insular a Menorca,
consell insular a Eivissa, consell insular a Formentera i que se’ls
transferiran unes determinades competències. A mi m’agradaria
saber si aquest continua sent l’Estatut de tots perquè sent
algunes manifestacions que em preocupen molt en relació amb
aquest tema. I també parlam de temes d’Estat, temes identitat,
d’aguantar acords, de saber aguantar acords entres distintes
forces polítiques. Jo darrerament sent alguns missatges que em
fan la impressió que no van d’acord amb l’Estatut que nosaltres
vàrem aprovar.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Per tant, crec que és un tema que valdria la pena que en
poguéssim parlar, no avui, però que en puguem parlar.

Sr. Melià, vostè em diu que un dels valors molt importants
és tenir fermesa, i jo crec que si algú sap si tenc fermesa o no és
vostè o el seu partit. Quan s’ha de prendre una decisió se pren,
a pesar que efectivament en el mateix temps crec que hem estat
capaços de tornar a parlar i, per tant, de tornar a poder establir
fórmules de diàleg. Vostè diu que el Govern està instalAlat dins
el no. Jo crec que el Govern en aquest sentit ha fet una feina
molt important d’acord, d’acord amb molta gent, perquè clar
està al centre..., sap que és de difícil definir quin és el centre. Hi
ha moments que s’ha de pactar amb sindicats i empresaris i són
postures diferents. I nosaltres des del Govern ens hem sabut
seure i hem sabut posar d’acord amb uns i amb els altres, arribar
a acords i entre tots fer un gran acord. Jo crec que és un poc
sobrepassat això de dir que estam instalAlats dins el no, sobretot
un govern que ha tengut una capacitat extraordinària d’arribar
a acords amb molta gent. El portaveu del Partit Socialista deia
que fins i tot dins aquesta cambra és històric el caramull
d’acords que hi ha hagut entre totes les forces polítiques.
Llavors deim això i jo crec que arribarà un moment en què la
gent, quan ens veu aquí tan afuats i amb aquests discursos tan
electorals, que vostè no és de fiar, etc., arribarà un moment en
què la gent s’ho agafarà un poc així, perquè després hem estat
capaços d’arribar a molts d’acords. 

Jo crec que seria necessari baixar un poc aquest nivell
d’afuament i emprar més les energies en poder arribar a acords
i treure el país cap endavant que és el que he tractat de fer jo
durant tota la legislatura. I no s’entén que qualcú pugui dir que
nosaltres som el partit del no, o que es pugui dir que aquest és
un govern molt sectari, quan hem creat no sé quants de clústers
amb no sé quants d’empresaris, quan hem firmat un pacte per la
competitivitat, quan hem arribat a acords amb els promotors en
matèria d’habitatge, quan hem arribat a acords amb mitja
humanitat. No s’entén, no és lògic, hi pot haver alguna actuació
amb la qual no hi estiguem d’acord, efectivament, amb el camp
de golf hi ha hagut un problema, un ho veu d’una manera i els
altres ho veuen d’una altra. Però és que totes dues són
defensables sense que a ningú no se li pugui dir “vostè està
instalAlat dins el no”, perquè és important segurament el turisme
de golf, però el turisme natural, el turisme mediambiental en el
futur també serà molt important. Per tant, tot admet un debat,
sense que això signifiqui estar dins el no tan radical o el sí tan
radical. 

Crec que durant aquesta legislatura hem fet una molt bona
feina en matèria turística. Crec que en aquests moments l’estam
millorant, és veritat que l’IBATUR en algun moment ha estat un
poc el Pla d’obres i serveis de molts de pobles i ara intentam
precisament intentar millorar totes aquestes situacions i que tot
vagi a turisme. Això ha estat així durant molt de temps, no fa
molt vaig anar a inaugurar un ajuntament que ha quedat molt bé
i que a més està governat per progressistes, que és l’Ajuntament
d’Esporles i estava fent amb ajudes que havia fet l’anterior
govern en temes de foment del turisme i hem arreglat
l’Ajuntament d’Esporles, que està molt bé arreglar l’Ajuntament
d’Esporles. Però segurament hi devia haver objectius més
importants per fer en matèria turística, sense perjudici que
l’Ajuntament d’Esporles es mereixia una ajuda del Govern per
arreglar-se, però ho dic perquè efectivament, amb aquesta idea
també hi estam fent molta feina per tal que totes aquestes coses
funcionin millor.

En relació amb la pagesia, vaig dir que creia que no hi havia
d’haver duplicitats i en aquests moments és veritat que estam
fent molts d’esforços per pagar les distintes ajudes, en aquest
moment el total d’ajudes pugen a un total d’uns 50 milions
d’euros, n’hi deu haver 21 pagats i en falten 30, i estam pagant
totes i cada una d’aquestes ajudes. Però a més, estam fent el Pla
de desenvolupament rural perquè les explotacions puguin
millorar. Hi ha ajudes per a les millores tecnològiques i
d’innovació de tot el sector del camp. Jo ahir vaig parlar d’un
pla industrial. Per tant, la indústria agroalimentària si hi ha un
pla industrial tendrà més fortalesa, tendrà més ajudes i més gent
que l’empari. 
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Per tant, alerta amb això de dir que vostès s’obliden, a mi
m’agradaria que un dia hi dedicàssim unes hores a discutir
quina és la idea de futur que tenim. Jo en tenc una, però veig
molts d’emperons des d’altres llocs, el que veig molt és “això
no s’hauria de fer”, “això s’hauria de fer d’una altra manera”,
“vostè s’ha equivocat o té dificultats en aquest tema”, però no
veig que realment hi hagi una idea. Ahir vaig dir per on creia
que havíem d’anar i per allà on estam fent feina. No és tan
important aixecar-se un matí i dir ara començarem una òpera,
no. Aquesta comunitat autònoma necessita una planificació i
una feina organitzada feta amb empresaris i sindicats. Si és
comunitat autònoma hi haurem d’implicar molta gent i hi haurà
gent que haurà d’agafar cultura d’implicar-se i d’acordar amb
tothom, fins i tot amb els que no pensen igual que ells. I li puc
assegurar per la meva experiència que en això m’he trobat amb
molta manca de cultura.

També em parla de la Platja de Palma i em fa unes
acusacions. Escolti, el temps que UM va estar dins el Govern
era qui directament duia el tema, eh? Home, idò no, però .... 

(Remor de veus)

En fi...

I per acabar, Sr. Diéguez, avui no m’he oblidat de vostè.
Només dir que estic totalment d’acord amb la importància que
vostè donava a tota la feina que hem fet en temes de
transparència. Hem viscut una legislatura molt moguda en
relació amb tots aquests temes i jo crec que en aquests moments
les iniciatives que estam posant en marxa aquí a les Illes Balears
són iniciatives que marcaran pautes a altres comunitats
autònomes, tant amb la Llei del sector públic, la Llei del bon
govern com amb totes les distintes actuacions que se derivaran
de tots aquests temes.

I després també concloure que, efectivament, ja ho he dit a
una primera intervenció meva, que mai no s’havia donat tanta
importància al turisme com en aquesta legislatura. 

I anava un poc equivocat, em faltava el Sr. Barceló. Crec
que alguns dels temes que he contestat són els que ell m’ha
posat aquí en el debat. Vostè em parlava de la llengua. Jo crec
que sempre són pocs els esforços en matèria de llengua, però
vostè mateix ha dit que per primera vegada hi ha el Consell
Social de la Llengua, jo crec que mai la Direcció General de
Política Lingüística no havia tengut tants de doblers i tant de
pressupost. S’ha creat l’Institut Ramon Llull. Crec que hem
donat una passa molt important amb la televisió, que arriba a
molta gent i que en aquests moments es fa totalment en català.
És clar que sempre es pot fer més i per tant, estam totalment
disposats a treballar conjuntament en aquest tema perquè una
senya d’identitat com aquesta necessita de tota la nostra atenció.

Per altra banda en temes de competències, jo ja he explicat
quina és la meva idea, cap allà on crec que hem d’anar. Jo crec
que hi ha competències com agricultura, turisme, mobilitat que
són competències en les quals hem de fer feina molt aviat per tal
que arribin als consells.

En matèria de descomptes és clar que s’hagués pogut
avançar més. De totes formes la darrera reunió que vàrem tenir
en el ministeri per tal d’aturar que no ens fessin el desastre que
pareixia que es volia fer, també allà se’ns va dir que estaven
disposats a analitzar quines actuacions podríem dur a terme per
millorar el sistema. Per tant, estam en contacte amb ells per
intentar trobar millors fórmules.

Només vull dir-li que en temes d’economia social des de la
Conselleria de Treball s’està fent una bona feina. Des de la
Conselleria de Benestar també hi ha hagut molta relació. I les
cooperatives agrícoles tenen un pressupost de 400.000 euros
cada any per a la millora i per a la concentració de cooperatives.
L’economia social és molt ampla, però per tot allò que és
estructura, iniciatives, etc., hi ha unes ajudes que surten de la
Conselleria de Treball per donar-los el màxim suport.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Passam ara als torns de rèplica
i, en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt el Sr.
Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. President del Govern, jo ja sé que està al centre és complicat
i que té les seves dificultats. Ara vostè s’hi troba i lògicament ha
de navegar en aquestes aigües mogudes, enmig d’una crisi i
intentar donar solucions a tothom. És lògic, raonable i ha de ser
així, no pot ser d’una altra manera.

La veritat és que em permetran tenir la sensació que el
Govern peca d’un excés d’optimisme i que el Partit Popular -em
permetrà també el Sr. Pastor- peca d’un excés de catastrofisme.
Crec que entre una cosa i l’altra podem trobar un terme mig
també de centre, això també serà molt centrista, de com està la
situació a les Illes Balears; perquè és cert, nosaltres a la primera
intervenció ho hem reconegut, que s’ha fet una tasca en turisme
i és cert que la temporada alta, els dos grans mesos d’activitat
turística, juliol i agost, han anat bé, i això és una bona notícia i
nosaltres com que volem que hi hagi bones notícies, no ho
amagarem. De totes maneres, és evident que en dos mesos no
n’hi ha prou i té tota la raó el Sr. Pastor quan diu una cosa que
vostè ahir no va dir expressament, va parlar de
l’estacionalització, però és que el problema real és intentar que
l’estiu duri sis mesos, perquè la temporada no dura sis mesos,
la temporada aquests darrers anys s’ha escurçat, i això és un
drama, de molta índole i molta classe, però sobretot és un drama
per als treballadors i per als fixos discontinus. Per tant, crec que
aquest terme mig és necessari per encarar adequadament el
debat.

Acords. Vostè sempre parla que ha arribat a molts d’acords,
que ha parlat amb molta gent, que es reuneix molt. Jo no neg
que això sigui així, però en els temes sensibles la veritat és que
a aquest govern li falta cintura. Jo he posat un exemple a la
primera intervenció que és el camp de golf. No crec que la
suspensió d’aquesta inversió i d’aquesta instalAlació vostè l’hagi
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pactada amb la Federació Hotelera o amb el sector turístic,
evidentment que no. 

Però no només em vull quedar amb aquest tema. Tren. Aquí
es deia que s’havia de respectar molt els ajuntaments i que els
ajuntaments eren molt importants, que s’havia d’arribar a
acords. Vostès no arriben a cap acord, ni amb l’Ajuntament
d’Alcúdia, ni amb l’Ajuntament de Manacor, ni amb
l’Ajuntament de Santa Maria. M’estic referint a això. És evident
que vostè ha parlat amb molta gent -no li ho neg-, però en molts
de temes hi ha una flaire, si se’m permet l’expressió, de
sectarisme que nosaltres consideram que hem de denunciar.

I és veritat que hi ha acords polítics, vostè dirà que és per la
seva capacitat de diàleg, i jo li diré que és per la nostra
responsabilitat i supòs que ni teu ni meu, un poc de tots. Però és
evident que vostè ha comptat amb una oposició que no, almanco
per part d’Unió Mallorquina i crec que del Partit Popular també,
no ha actuat i nosaltres haguéssim pogut actuar perfectament i
s’hagués pogut comprendre i tot, no hem actuat des del
ressentiment, ni des de l’estratègia de terra cremada, com ja li
he dit a la primera intervenció. Hem actuat mirant els beneficis
de les Illes Balears i per això moltes de les coses que vostè ha
presentat en aquest parlament, en aquests vuit mesos que duim
a l’oposició, han rebut el nostre suport, no perquè venguessin
d’un president socialista, sinó perquè provenien del president
del Govern i perquè el Govern és de tots i consideram que
havíem de fer aquest exercici. Per tant, en un cert sentit em
podrà concedir que en part ha trobat una oposició responsable
que ha ajudat a què determinats projectes molt importants i molt
emblemàtics poguessin anar endavant.

Turisme. Em diu que la Platja de Palma era responsabilitat
d’Unió Mallorquina. Home!, a nosaltres ens hagués agradat
tenir el gerent del Consorci de la Platja de Palma, ara no
entrarem en aquesta discussió, però és evident que qui ha
protagonitzat això és una socialista, almanco fins ara ha estat
socialista, que és la Sra. Nájera. Nosaltres, i vostè ho sap
perfectament, hem mantingut una postura molt clara, molt
moderada en relació amb la Platja de Palma, vàrem creure que
això era una qüestió d’estat i hem escoltat els veïnats, però no
ens hem dedicat a encendre focs, i no tothom en aquesta cambra
pot dir el mateix, no ens hem dedicat en absolut a encendre focs.
I a la reunió que vàrem fer per recompondre aquest pacte, ja li
vaig dir que hi havia un problema, jo no estic posant en qüestió
el pla. A la primera intervenció no li he discutit el pla, hi ha una
comissió que s’ha d’arreglar i que si creim que és una qüestió
d’estat ho deixam allà; ara hi ha un problema urgent i és que hi
ha una suspensió i resulta que a totes les zones turístiques de
Balears es poden fer reformes, i feim modernitzacions i estam
molt satisfets que això sigui així, i resulta que a la Platja de
Palma, la principal zona turística no es pot fer. Cap problema,
jo només he volgut constatar això, crec que ho hem d’intentar
solucionar ràpidament. 

I si un dels objectius en turisme és la reconversió, entendrà,
president Antich, que no podem entendre com tots els partits
manco Unió Mallorquina, es dediquin a eliminar la previsió de
les àrees de reconversió de les zones litorals i de les zones
turístiques de Mallorca, això no ho podem entendre. Si de la
Platja de Palma en volem bravejar i volem que vagi endavant,
nosaltres el que voldríem és que això es pogués estendre a tota
Mallorca i totes les zones turístiques fossin objecte
d’esponjament, de més zones verdes, de més zones esportives,
..., això és el que volem. Ja sé que vostè em dirà que això és una
competència del consell insular, però això és un problema
turístic i això és un debat de les Illes Balears i com que és un
problema turístic de les Illes Balears, jo l’he de constatar aquí
i ara.

Sector primari. Sr. Antich, president Antich, ha parlat molt
poc del sector primar. Si realment creim que és un sector
estratègic crec que mereix molta més atenció. Tots els portaveus
-en això hi hagut gairebé unanimitat-, tots els portaveus li ho
han dit, massa poca atenció. Estam convertint la pagesia en una
gestoria, estam donant la imatge que tot el temps hi ha d’haver
ajudes, paperassa, burocràcia i això no és així. Jo esperava que
vostè, que diu que té una idea, l’explicàs, ahir no ho va fer, ara
tampoc, expliqui’ns quin és el model de pagesia que té aquest
govern perquè la sensació és que hi ha un buit. La sensació
d’Unió Mallorquina, però també dels pagesos, és que hi ha un
buit, és que vostès han iniciat un teòric procés de transferència
de competències als consells insulars i mentrestant buit, no feim
res; aquesta és la sensació. Si no és així vostè hauria d’explicar-
ho adequadament.

Temes pendents. Li he dit que hi ha tota una sèrie de temes
pendents. El pacte local, no s’hi ha referit; li he parlat del pacte
local. Vostè tenia una promesa en el discurs d’investidura
d’arreglar tota la problemàtica dels ajuntaments, amb aquestes
competències impròpies que suposen més d’un 30% del seu
pressupost. Què se n’ha fet, d’això?; res, no se n’ha fet res. Al
contrari, hem carregat més pes en aquestes febles esquenes amb
les escoletes. Li ho he dit i això és així. I estam negant, estam
enfonsant els ajuntaments perquè no els pagam tots els deutes,
totes les ajudes, totes les subvencions que s’han guanyat. Hi ha
un problema de liquiditat evident i que tampoc no s’ha combatut
adequadament, al nostre parer.

Autogovern. Li he parlat també d’autogovern i vostè no
m’ha dit res. A nosaltres ens interessa molt la competència de
costes, litoral i platges. Hi ha platges que no s’han regenerat per
un problema bàsicament que la competència està molt enfora i
que no té aquesta proximitat que fa que haguem de menester
unes solucions ràpides per encara la temporada turística. D’això
la consellera de Turisme n’és perfectament conscient, això és un
problema. Com estan les transferències d’aquestes
competències?, com estan les transferències de ports i
aeroports?

No s’ha referit vostè a un tema molt important, les taxes
aeroportuàries. El Govern de l’Estat les vol apujar; això afecta
directament al nostre principal motor econòmic, el turisme.
Tampoc no he sentit la seva queixa i que hagi alçat la seva veu.
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Finançament, finalment, finançament. Li he dit que del
govern amic n’esperàvem molt més, i la veritat és que del
govern amic, per molt que vostè s’aferri a les inversions
estatutàries, només faltaria que el Govern de l’Estat no complís
una llei orgànica del mateix estat, només faltaria!, però això és
tot. Ens hem de conformar amb el que vàrem consensuar, com
vostè bé ha dit, el que vàrem consensuar tots, que durant set
anys podríem tenir aquestes inversions estatutàries. A això s’ha
reduït el govern amic, a complir la llei. Evidentment nosaltres
esperàvem que un govern amic significàs alguna cosa més que
complir la llei.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, li han dit que tenim un
govern en minoria, i és cert, i per això li han suggerit que si
qüestions de confiança, que si..., en fi, si no estava legitimat, si
ara no tendria els vots... És cert, estam en minoria, però vull
recordar que tenim un govern en minoria per mor de la
corrupció, i ningú no comprendria que la solució a això fos un
govern del Partit Popular o del Partit Popular amb Unió
Mallorquina. En política a vegades hi ha paradoxes, però
aquesta crec que passaria de mida.

La veritat és que jo crec que compartesc amb vostè, perquè
vostè ha fet aquesta reflexió, teníem l’esperança que avui
l’oposició seria capaç d’aportar, encara que no ens agradàs, una
alternativa. Sincerament crec que és decebedor veure que el
principal partit d’aquesta cambra ha fet un llistat tergiversat i
tendenciós, que vostè ha contestat, però que no ha donat per a
més. La veritat és que crec que ha estat decebedor. 

Vostè ha contestat bona part de les qüestions que anat
sortint. Per exemple, Sr. Antich, li han retret que ha hagut de
renunciar la tren d’Alcúdia, que no l’ha fet, i es va fer,
efectivament, en vistes al consens, al consens amb l’Ajuntament
d’Alcúdia, precisament, no el poden acusar precisament de
sectarisme. 

També se li ha retret avui, i en això coincidesc, la
desaparició de la Conselleria d’Agricultura, i jo aquí sí que li
vull fer una reflexió, Sr. Antich. Efectivament, nosaltres
compartim que la desaparició de la Conselleria d’Agricultura ha
fet perdre un referent polític en aquests moments en el món de
la pagesia; crec que és una reflexió que hem de posar damunt la
taula i que hem de tenir present. Probablement també vull
recordar que -amb la nostra excepció, crec- tots els partits
advocaven per disminuir conselleries, tots els partits: el que ara
es queixa que no hi hagi conselleries d’Agricultura i d’Esports,
els altres que es queixen també que ara no hi ha Conselleria
d’Agricultura, i vostès; crec que els únics que vàrem dir que ens
ho pensàssim bé, allò de la desaparició de les conselleries, érem
nosaltres. Ara tothom ho veu un problema. Hi estic d’acord.

Això vol dir que hem de pensar bé les coses i les hem de
consensuar molt ben pensades, perquè efectivament, i en això
estam d’acord, hi ha un problema en aquests moments en el
sector primari: no s’han passat encara les competències al
Consell Insular de Mallorca -vull recordar que Menorca, Eivissa
i Formentera sí que ja les tenen- i s’ha creat un buit, un buit
mentre no acabem de completar aquest procés.

També, Sr. Antich, se li ha retret el que el seu govern ha fet
en comerç i indústria. Jo l’única alternativa que conec o que
record és la dels nombrosos viatges a la Xina que es varen fer
la passada legislatura. Crec que aquesta legislatura s’ha fet una
important política en indústria amb ajudes, amb agilitació, amb
clústers; s’ha fet una llei aquesta legislatura, una llei de comerç.
Vull recordar que l’anterior conseller de Comerç i Indústria no
va ser capaç de fer una sola retxa d’una llei que ja estava
preparada. Crec que la diferència ha estat notòria.

Vostè també ha parlat de llengua. Bé, jo sí que li vull dir una
cosa: efectivament la implicació de la Direcció General de
Política Lingüística, ja la coneixem, és tot el Govern que s’ha
d’implicar en aquesta qüestió. El Pla general de normalització
lingüística és necessari tot el Govern per dur-lo a la pràctica. En
tot cas sí que li agraesc que estic segur que vostè creu en aquest
tema, ha fet la referència a la defensa de l’Estatut d’Autonomia
i del que diu sobre la llengua, i en canvi hem vist per part del
portaveu de l’oposició que utilitzava la llengua per fer acudits
sobre ella, que si havien demanat no sé què a les hostesses d’Air
Berlin. Em sap greu que s’utilitzi la llengua per fer-ne befa, la
nostra llengua, la que hem mamat nosaltres, la dels nostres
pares. Em sap molt de greu, em fa molta llàstima sentir que es
fa befa de la nostra llengua.

També, per altra banda, s’ha retret a aquest govern, Sr.
Antich, moltes queixes que manquen recursos, se li ha demanat
més i més despesa, però jo no he sentit ni una alternativa d’on
hem de treure els recursos, ni una alternativa d’on hem de
retallar, ni una. Jo crec que, Sr. President, s’ha de posar seny.
Vostè ha dit com és de dificultós en aquest moment en què hem
de reduir dèficit, en aquests moments en què no podem permetre
que es baixi educació, que es baixi serveis socials, que es baixi
salut; en què hem de fer també les transferències als consells.
En tots aquests moments en què hem de tenir en compte tot això
i que hi ha una baixada d’ingressos és molt complicat,
efectivament, Sr. Antich. Per tant hem de fer les coses amb molt
de seny, i evidentment cercar el màxim de consensos possibles,
però quan no sentim ni una sola alternativa compartim amb
vostè que no serà gens senzill, no ho serà, gens senzill.

La veritat és que li han estat retraient que tampoc no s’ha fet
res en tren. Jo vull recordar que aquesta legislatura totes les
iniciatives, totes les que es varen anunciar al començament
estan en execució; l’única que no està en execució és Alcúdia,
que s’ha baratat, per altra banda, per l’electrificació de tota la
xarxa; no s’han perdut els doblers, les inversions s’estan
destinant a una cosa tan important com l’electrificació de tota la
xarxa, i per tant en aquests moments ja està adjudicat el tren
Manacor-Artà, ja s’han comprat les unitats mòbils noves de
tren, ja s’està electrificant Palma-Inca, en definitiva s’han fet
unes inversions importantíssimes, i des del Govern també es
començaran els estudis del corredor de tren de migjorn i de
l’extensió a Cala Rajada.
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Se li deu que el tren Manacor-Artà no s’ha fet. Bé, el tren
s’està executant, les obres s’estan fent, qualsevol pot anar a
veure-ho, però vull recordar que en aquests moments el que
falta és precisament el tros de Manacor, el tros urbà de
Manacor. Resulta que en aquests moments, com que el tros de
Manacor no s’està fent, es vol castigar tota la comarca de
Llevant perquè en aquest moment es posen traves, des del
principi de legislatura, a aquest projecte, i es castiga la resta de
municipis que sí que volen aquesta infraestructura. Jo estic
convençut que Manacor també la vol; si no fos perquè hi ha
demagògia en tot aquest tema això ja estaria arreglat.

(Remor de veus)

En definitiva...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, Sra. Soler, per favor...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

En definitiva, aquesta legislatura s’ha fet més inversió en
tren que en tota la història de la democràcia en aquesta
comunitat autònoma, i a més amb doblers que han vengut de
Madrid -tanta sort que qualque cosa ha arribat, li ho reconec-,
no amb doblers com va ser en el cas del metro, que els vàrem
pagar, que els estam pagant els ciutadans de les Illes Balears,
que ens ha costat el doble del que estava previst.

També se l’ha acusat de sectari, Sr. Antich. Bé, jo aquí sí
que la veritat és que no es pot estar més errat. Crec que
sectarisme -vostè ha posat l’exemple d’IB3-, jo record aquells
programes d’un senyor que venia de Madrid, el Sr. Dávila, que
estaven preparats precisament per convidar, i alguns d’aquests
diputats que estan asseguts a aquesta part ho varen patir -el Sr.
Llauger aixeca la mà, jo mateix-, estaven preparats simplement
per aplanar..., fer una encerrona, que diuen en castellà, una
encerrona, i això són les úniques oportunitats que teníem d’anar
a IB3. Comparin amb el que hi ha ara. 

Però jo no volia fer aquest exemple. L’exemple del que va
passar amb el Consell de Menorca, que la passada legislatura va
estar castigat perquè era d’un altre color polític, absolutament
castigat. O governs municipals, dels ajuntaments, que eren d’un
color polític diferent i que eren castigats sense finançament, i ho
sé per experiència pròpia perquè els batles del PSM varen patir
aquest sectarisme; això sí que era sectarisme, això sí que era
sectarisme. 

Per tant, en definitiva, jo el que li demanaria és que seguís
en aquesta línia de parlar amb tots els sectors. Crec que se’està
fent així, no crec que se’l pugui acusar de sectarisme per haver
fet aturar les obres de Son Bosc i protegir aquell entorn, i, per
altra banda, això sí, el que li demanam és que no faci com
governs anteriors, que la política social era llevar 2 milions
d’euros per a famílies en situació de necessitat i passar-los al
Palma Arena. Aquesta sí que és la política social que nosaltres
no volem en absolut que es dugui a terme.

En definitiva, per tant, jo crec que aquest govern ha fet
inversions a tots els ajuntaments, que ho demanin si no als
batles del Partit Popular a veure si les inversions, per exemple,
que han vengut de la Conselleria de Comerç i Indústria hi han
arribat o no; crec que no hi ha ni una sola queixa, no hi pot
haver ni una sola queixa, i crec que les ajudes d’indústria també
han arribat als empresaris i el degoteig evidentment ha estat
important.

Per tant jo en aquest sentit simplement, Sr. Antich, li he de
dir que hi ha encara molta feina a fer, hi ha una crisi econòmica
a la qual fer front, i en aquest sentit ens trobarà al seu costat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, ya
llevamos bastante rato en este debate y hemos oído muchas
cosas, Sr. Presidente, algunas que realmente nos han alarmado.

He oído decir aquí que este gobierno era algo así como el
peor de la historia, una cosa así. Yo no sé si este gobierno es el
mejor de la historia porque eso es difícil de decir, porque
incluso hoy me he despertado viendo en un periódico que decía
que el presidente Aznar era el peor del mundo; yo creo que es
exagerado, es un rival político, lo que uno quiera, pero me
parece que es exagerado. Es muy difícil decir quién es el peor
o quién es el mejor, pero en esta comunidad autónoma si
podemos tener dudas o alguien puede plantearse desde una
ideología o desde otra cuál puede ser el mejor, puesto que unos
pensarán que el suyo y otros que el otro, seguros que podemos
estar de acuerdo en cuál ha sido el peor, y seguro que todos
ustedes, señoras y señores diputados, saben en qué gobierno
estoy pensando: en el gobierno anterior, el que nos ha
precedido.

Miren y hagan esta reflexión si tienen alguna duda: piensen,
señoras y señores diputados, así como todos aquéllos que nos
están oyendo, qué habría sido de esta comunidad autónoma si
no hubiera habido un cambio en el gobierno. Reflexionen. No
quedarían ni las lámparas, no quedaría nada.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)



4908 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / Fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2010 

 

Éste no sé si será el mejor, pero el peor sí que sabemos cuál
fue.

Sr. Presidente, se dice que usted está sufriendo luchas
internas, y yo miro a un lado y a otro y de aquí no se ha ido
nadie por disidencia política, nadie. Miro hacia allá y digo:
“huy, aquí falta uno”, uno que se fue hace un par de semanas
porque no estaba conforme con la línea que seguía el gobierno,
hace un par de semanas. Entonces luchas internas me parece que
no ha tenido muchas. Y no quiero hablar del carrusel de
portavoces, tanto en el gobierno, perdón, en el Parlamento,
como en el Consell de Mallorca, como en el Ayuntamiento de
Palma, etc., etc., etc.

(Més remor de veus)

Usted, Sr. Presidente, tiene la suerte de tener detrás al
partido más unido de esta cámara. Esa es la suerte que tiene.

(Fortes rialles. S'escolta una veu que diu: “Bravo!,
bravo!”)

Sr. Presidente, no se asuste, no se asuste. No se ríen, se
enseñan los dientes entre ellos.

(Més rialles)

Mire, usted se ha referido a una legislatura, a la cuarta
legislatura, y dijo usted, Sr. Presidente, que hubo tres
presidentes. Yo quería añadirle dos cosas: hubo tres presidentes
con mayoría absoluta, hubo tres presidentes con mayoría
absoluta; no en minoría, como está usted, sino con mayoría
absoluta hubo tres. Y no sólo hubo tres presidentes, sino que
hubo cinco gobiernos completos, y de ellos hubo uno que no
llegó a jurar el cargo, uno no llegó a jurar el cargo. Es único en
la historia de España. No, no es único en la historia de España,
hubo uno en el sexenio entre el 17 y el 23 que también le pasó
lo mismo.

(Més rialles i petit aldarull)

Se llamó el sexenio más inestable que hubo en la historia de
España, también le pasó lo mismo.

Mire...

(Remor de veus)

Mire, Sr. Presidente, ahí había mayoría absoluta y usted con
minoría, ya ve, sigue estando ahí. Si aquellos en vez de estar en
mayoría absoluta hubieran estado en minoría pues allí hubieran
gobernado los 100.000 hijos de San Luís, pero uno detrás de
otro, porque vamos...

Pero es que a parte de esto, y aquí vamos a ver las
incoherencias de los mensajes que le envían, se le dice que tiene
que soportar luchas internas y después le dicen que es un
gobierno de pensamiento único. Ahora sí que no me cuadra
nada, o estamos con luchas internas o somos un gobierno de
pensamiento único, pero por un criterio de pura lógica, por un
criterio de pura lógica..., no se preocupen, señores, que los
cántaros cuanto más ruido más vacíos están... Mire, no se puede
ser a la vez un pensamiento de lucha interna y de..., no se puede

ser un gobierno de lucha interna y de pensamiento único; o una
cosa u otra. Por lo menos hay que ser coherente en la crítica.

Se le ha dicho también, Sr. Presidente, que usted pretende
destruir al adversario político, destruir al adversario político.
¿Quién destruye al adversario político?, ¿quién lo ha destruido?,
¿usted que ha estado ofreciendo consenso continuamente o
aquellos que enterraban el dinero público en el jardín? ¿Quién
ha destruido al adversario político y quién ha destruido a esta
comunidad autónoma? 

(Remor de veus)

¿Quién ha sido? Estos son los que lo han destruido, y si
queremos saber, y si alguien tiene alguna duda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats, respectin la persona que
està en ús de la paraula, com s’ha fet fins ara. 

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats i diputades, posin-se tranquils, posin-se
tranquils. Continuï, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Tranquilos. Continuo. El único, el único que ha llevado en
esta legislatura al Partido Popular a los tribunales ha sido el Sr.
Delgado, el Sr. Delgado, es el único que los ha llevado a los
tribunales...

(Continua la remor de veus)

Es el único que los ha llevado a los tribunales. Mire..., una
situación también curiosa: aquí se exhibe a menudo una foto
diciendo que corresponde a una manifestación que tenía que ver
con el tema de Son Espases y la zona de la Real, y no es así, es
una foto que procede de una manifestación que tuvo lugar
después de que se aprobara un plan de carreteras, después de
que aprobara un plan de carreteras que fue muy contestado, y
salieron 50.000 personas a la calle bajo el lema que quien
estima Mallorca no la destruye. Quien estima Mallorca no la
destruye, és fue el lema.

(Aldarull a la sala)

No le mienten, Sr. Presidente, no es que haya mala
intención, no es que haya mala intención por su parte, es que
entre esas 50.000 personas no había ni uno de éstos, ni uno, y
por eso no lo saben, nada más.

(Remor de veus)
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Tema de vivienda. Ha sido usted injusto, Sr. Presidente, con
la oposición; mire, sí que tenían proyectada vivienda, sí que
tenían proyectada vivienda, 900 viviendas en el Parc Bit, 900
viviendas en el Parc Bit, esto es lo que tenían proyectado, ese
era el proyecto que había en el Parc Bit. Aquí aprobamos una
ley por unanimidad, una proposición de ley por unanimidad, y
como suele pasar muchas veces, como ya hemos visto con lo
que aprobamos por unanimidad, unos días después, tengo aquí
el boletín de esta comunidad autónoma, de este Parlamento, se
presenta una proposición no de ley por parte del Partido Popular
en la que se expone la política de vivienda que pretenden hacer:
“Instar al Gobierno de las Illes Balears a que impulse la venta
de viviendas ya construidas, rechazando medidas
intervencionistas como la adquisición del suelo”, o sea,
rechazando la adquisición del suelo público. Esto lo hicieron
muy bien antes, porque no encontraron ni un metro. Y segundo:
“La suspensión -piden, ahora le estoy diciendo qué ha pasado
con esta ley, cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, qué se ha
cumplido, qué no-, y pedían: “suspensión temporal de la Ley de
vivienda y que sean los propietarios de viviendas usadas los
encargados de reactivar el mercado de vivienda nueva”, éste era
el planteamiento alternativo por parte del Partido Popular, que
sean los propietarios de viviendas usadas los encargados de
reactivar el mercado de vivienda nueva, no de vivienda
rehabilitada, sino de vivienda nueva, algo incoherente, pero así
es como se funciona.

Deuda. Se dice que hay deuda, evidentemente que hay
deuda, estamos en la mayor crisis de la historia, ya se ha dicho,
pero parece que esa crisis mundial no tiene importancia, parece
que es una pequeña anécdota. Ha habido deuda en esta
comunidad autónoma, se ha incrementado la deuda en esta
comunidad autónoma, se ha incrementado para la inversión,
porque la deuda es para la inversión no para el gasto corriente,
es para la inversión y no para el gasto corriente; que se nos diga
qué inversión no se habría hecho, no que se nos diga por qué
tienen ustedes tanta deuda, si la deuda ha ido para inversión, lo
que se tiene que criticar no es la deuda sino la inversión que
según ellos no se debería de haber hecho; que se nos diga: eso
no se debería de haber hecho.

Si en expansión, si cuando estamos en expansión se creó
deuda para treinta años, ¿cómo puede decirse que en la época de
mayor depresión no se puede crear deuda? Bueno, yo no sé si,
como se ha dicho, un niño que nace ahora debe 3.000 euros al
nacer, pero lo que les puedo asegurar es una cosa, que si nace en
Marratxí debe 3.500, porque tal como han subido los impuestos
allí no me extrañaría que estuvieran a un nivel muy superior.

(Remor de veus i petit aldarull)

Hay un par de propuestas que se han hecho por parte del
Grupo Parlamentario Popular, una relativa a presupuestos, hay
una propuesta relativa a presupuestos; se nos dice que se
aceptará un debate o acercarse hacia una aprobación de
presupuestos si no se suben los impuestos. Ya sabemos los
impuestos que se ha propuesto que se suban, lo que nos gustaría
oir es por qué no se quiere que se suban esos impuestos y
concretamente los impuestos de sucesiones y donaciones a
aquellos que perciban más allá de los 600.000 euros por
herencia o a las rentas más altas.

Por supuestos que aceptamos cualquier tipo de negociación
sobre la ley del suelo, promovimos que hubiera una ponencia y
estamos seguros, estamos todavía seguros de que esa ponencia
puede dar un resultado muy positivo y que, probablemente
pueda sorprender a muchos, pero tenemos la confianza de que
esa ponencia que está constituida en el Parlamento tendrá un
buen resultado.

Ahora, entre las leyes que se han dicho, echo de menos, no
sé si es que no lo he oído o no he prestado suficiente atención,
echo de menos la ley del buen gobierno y la buena
administración, que no se si hay una disposición buena a
negociar esa ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, así
como la ley de publicidad.

Me había preparado una hoja para apuntar las alternativas
que se daban a la política que se estaba siguiendo, la tengo en
blanco, la tengo en blanco, no he oído ninguna, y si no he oído
ninguna y había alguna espero poderla oir ahora, pero la tengo
en blanco.

(Remor de veus i algunes rialles)

Sí que he oído críticas a que no hemos cumplido, se dice,
algunas de las cosas que tendríamos que haber hecho según
nuestro programa; yo entendería eso de un votante nuestro, que
nos dijera mire, me prometieron esto pero no lo han cumplido,
pero de quien tiene un programa alternativo no entiendo que
quiera que cumplamos el nuestro, me parece bien, me parece
que es reconocer que el nuestro es el mejor, pero no lo entiendo,
digámoslo así, desde un punto de vista intelectual.

Mire, concluyo ya, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados, estamos en crisis, no cabe ninguna duda, y saldremos
de la crisis de los primeros; no será sólo mérito de este
Gobierno salir de la crisis, sino que lo será de todos,
empresarios, trabajadores, gobierno, etcétera. No podemos
acabar con el mensaje pesimista del Partido Popular, sin
euforias, con sentido común, con la colaboración de todos este
país saldrá adelante y saldrá adelante de los primeros, pese a
quien pese, los agoreros y pesimistas no tienen cabida en el
futuro de esta comunidad autónoma, los que confiamos en
Baleares seguiremos trabajando para un futuro mejor, los que no
por lo menos que no molesten.

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Pastor.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta del Parlament.
Jo, la veritat, és que no he entès molt bé el to de la seva rèplica,
perquè la meva intenció no era fer-lo enfadar, Sr. President, és
a dir, veig que s’ha enfadat molt amb la meva intervenció. I a
més, he notat, i m’alegra, que vostè està molt content de com
estan les coses; que vostè està molt content de com estan les
xifres de l’atur; que vostè està molt content de com està
l’educació, el turisme i totes les àrees del seu govern,
l’important, Sr. President, no és el content que està vostè o el
crític que som jo, l’important és com està i què pensa la gent del
carrer, el primer de tot.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Pot vostè, Sr. President, admetre que una part d’aquest
Parlament pensi diferent de vostès? No poden admetre que hi
hagi una part d’aquest Parlament, que representa el 47% dels
ciutadans, que no comparteixi les seves opinions? No compartir
les seves opinions és un motiu per sortir aquí i insultar
constantment la majoria d’aquest Parlament, és un motiu més
que suficient?

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Jo, Sr. President, crec que no. He estat crític en la meva
intervenció, però he estat respectuós amb vostè, li he dit
bàsicament dues coses: li he dit que no acompleix el que promet
i li he argumentat, de 105 propostes que vostè va dur aquí, com
a document de pacte, n’ha incomplides 62, això és una persona
que no acompleix, i de les persones que no acompleixen no se’n
poden fiar, això és el que he dit jo, Sr. President, això és el que
he dit jo.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Li he dit que era un president sectari, i el Sr. Barceló m’ha
donat la raó; vostè, amb el Batle d’Alcúdia pacta que, com que
el tren no el vol per allà, vostè no el farà. El Batle de Manacor,
que no és del seu color polític, i on vostè no governa, li diu que
no el vol per allà i vostè l’hi imposa, això és sectarisme, Sr.
President. Això no és sectarisme?

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

 Per què el Batle d’Alcúdia sí i el Batle de Manacor no, per
què no pensa com vostè? Idò no, Sr. President, això és un
president i un govern sectari, Sr. Barceló.

(Remor de veus)

Vostè em ve aquí, i el Sr. Diéguez, fent una carrera de qui és
més graciós en aquest Parlament, dient si hem tengut quatre
portaveus, tres presidents; què em conta el Sr. Diéguez, si hi ha
una foto penjada en aquest Parlament, que deu ser la foto més
cara, que va haver de ser president durant dos mesos ...

(Cridòria i aldarull a la sala)

... durant dos mesos perquè pogués entrar el Sr. Morales, que
no era diputat en aquells moments, i ens vénen a donar lliçons
de què hem de fer i què no hem de fer? Sr. President, on era
vostè, on era vostè a la passada legislatura, quan havia d’ocupar
el càrrec de cap de l’oposició i es va estimar més anar-se’n al
Congrés dels Diputats i deixar la seva responsabilitat en aquesta
terra, on era?

(Cridòria i aldarull a la sala)

I ens ve i ens diuen que si el president aparca, que si entra,
que si no entra, escolti, deixi’l fer, ja debarà vostè amb ell a la
campanya electoral, som al debat de la comunitat on vostè ha de
passar comptes als ciutadans i ciutadanes i li ha de ser ben igual
qui ho fa, perquè vostè debat amb un grup de 28 diputats que
representen el 47% dels ciutadans d’aquesta terra.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Jo, la veritat és que, Sr. President, havíem pujat aquí donant-
li la mà, intentant posar de manifest una cosa: pareix aquell
temps que a vostè li sobraven els diputats, avui està en minoria.
No pot tenir una miqueta d’humilitat i pujar aquí, com a un
president que té menys vots que el grup majoritari de
l’oposició? No pot pujar aquí? Vostè ha de pujar aquí omplint
pit i no sé què em diu de pujar amb bicicleta, és a dir, quan no
treu el canet rater em treu la bicicleta que puja una muntanya;
escolti, Sr. President, no em tregui això, vol fer una comparació
de qui arriba més tard que l’altre, aquell que anirà en tren d’Artà
fins a Palma emprarà dues hores i qui agafi el cotxe baixarà amb
45 minuts, em posi aquest exemple, això és el seu model de
tren? És que m’agradaria saber de què em parla.

Jo li he parlat de dades oficials, li he parlat de dades oficials
i vostè les rebutja, no les comparteix, vostè m’ha fet com aquell
joc de triler, que em suma, em resta i em fa el que vol, així ha
emprat vostè les dades, no, no, sí, Sr. Manera, així mateix, així
mateix, vostè m’ha fet un joc de triler amb les dades de l’atur.
Li pareix que qualcú que el va escoltar ahir es creu que l’atur en
aquesta terra ha baixat amb les seves polítiques? És que diu
unes coses que encara que ho digui un paper és que no se’l pot
creure ningú, ...

(Remor de veus)

..., no se’l pot creure ningú. I quan parlam, ... quan parlam,
no, no, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, una mica de silenci.

EL SR. PASTOR I CABRER:

..., quan parlam de les cues de l’atur no ho ha entès, no
parlam d’immigrants, Sr. Antich, no, no, no, no parlam
d’immigrants, parlam de persones nascudes a les Illes Balears,
que també viuen un drama. Abans a Serveis Socials hi havia una
persona, un usuari que era el de sempre, no avui, avui els
Serveis Socials no atenen aquell perfil que tenien fa quatre anys,
atenen persones nascudes aquí que mai no havien tengut
problemes i ara en tenen. I jo crec que això, Sr. Antich, és
suficientment seriós, perquè al carrer pateixen, com perquè
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vostè pugi aquí i ens expliqui com fa comptes que sortim
d’aquesta crisi, i no se’n vulgui riure del portaveu de l’oposició,
que no té cap importància, cap ni una.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Miri, Sr. President, em pot menysprear les vegades que
vulgui, li puc assegurar que avui vespre dormiré ben tranquil,
perquè jo m’he preparat el debat amb consciència, he cercat les
dades i he fet moltíssima feina, no sé si he estat a l’alçada que
vostè pensava, però estaria content d’haver-lo decebut; vostè,
després de tres anys, ha perdut fins i tot l’opció de decebre
ningú, ningú, Sr. President, ja no espera res de vostè.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Platja de Palma, anirem a la Platja de Palma. El problema no
és que sortissím del Consolat de Mar i diguéssim una altra cosa,
el problema és a ca seva, si el problema és la Sra. Nájera, si ho
diu la Sra. Calvo; on eren els seus companys explicant als
veïnats, no, no, no, on eren els seus companys de viatge
explicant als veïnats que no estaven d’acord amb el projecte? Si
varen ser els primers que hi varen anar, i ens retreuen a nosaltres
que després facem una altra cosa? Escolti, després dels senyors
del BLOC crec que estam legitimats a fer el que vulguem.

Vol que parlem de pacte local? No l’han fet, li sap greu, no
l’han fet.

Comerç, indústria i energia, 3.773 empreses han tancat del
2008 al 2010, dades oficials. Això és el que hi ha, no, no, no, és
que això és el que hi ha. Vostè en sap d’anar a Internet? Perquè
jo hi he anat avui mig dia, -en sap?-, idò, el que li ha preparat el
debat crec que no ho tenia molt clar.

Vostè em parla de temes d’habitatge, exactament igual; com
és que no se’n va a la pàgina web del Ministeri d’Habitatge i la
repassa? Vostè veurà les obres executades d’habitatge HPO,
més la privada, que també fa habitatge públic, i veurà com les
xifres del 2003-2007 són quatre vegades superiors a les xifres
2007-2010, però ho diu el seu ministeri, no m’ho invent, Sr.
President, ho diu el seu ministeri.

A vostè li pareix que la gestió en salut és bona, li pareix?
Com és que no se’n va vostè a Son Dureta o a l’hospital de
Manacor i demana als usuaris si estan contents dels serveis?
Com és que no ho demana al colAlectiu de metges i els demana
com està?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Així tal vegada sabrà què pensen del Servei de Salut.

Serveis Socials. No em torni parlar de les valoracions de la
Llei de dependència, li ha contat qualcú, a part d’això, quan es
va aprovar la Llei de dependència? El gener del 2007. Li ha
contat qualcú quan es varen aprovar les valoracions, de com
s’havien de valorar els usuaris? L’abril del 2007. Què havíem
de fer, si les eleccions varen ser el mes de maig, i què ens conta,
què ens conta, Sr. President? És que cada vegada ens surt amb
el mateix.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

Educació. Vostè que es passeja pels pobles, havia vist maig
el que vostès deien barracons i ara diuen aules modulars tantes
mai en la història? Si no les havien vist, no ens ha parlat de les
xifres de fracàs escolar; pugi, ho faci i em digui si són millors
o pitjors.

Turisme. Sap quina llei important en temes de turisme ha
aprovat vostè en aquest Parlament aquesta legislatura? Jo li diré:
una llei urbanística, que deslegitima aquells tres diputats que
són allà darrera a no tornar parlar pus mai més de territori i
d’urbanisme, el que han aprovat ells ..., 

(Alguns aplaudiments, cridòria i aldarull)

..., el que han aprovat ells no s’ho haguessin pensat mai,
vostè els ho ha ficat amb calçador, mai no els podran perdonar
els seus el que han aprovat.

De què volem parlar, de tren, vol que parlem de tren? Vostè
està satisfet amb el model de tren que implanta? Vostè està
content, bé, per què no li demana al seu candidat d’Inca a les
passades eleccions, què prometia a Inca, quina campanya
electoral varen fer? Soterrament del tren d’Inca al pas per la
ciutat; clar, és que vostès ara tampoc no el volen fer, clar, no,
però això ho deia el seu candidat d’Incat, no li serveix per a res?

Sr. Manera, el gurú de l’economia, previsió al 2008: no hi ha
crisi. Bé, això és una mala planificació, Sr. President, és una
planificació mal feta; si vostès haguessin planificat bé i
haguessin fet mesures per prevenir la crisi avui no es veurien en
l’obligació d’haver de reduir el pressupost en totes aquestes
seccions.

Una cosa, i ja acab, Sr. President, crec que l’important avui
no és el que hem dit, l’important és el que farem a partir de
demà. Li faig una proposta i li deix damunt la taula i li deman
que em contesti, dues coses: per a nosaltres, en un estat
democràtic, qualsevol govern que no tengués capacitat
d’aprovar els pressuposts, al dia següent dissoldria les cambres,
qualsevol govern, estic convençut que vostè no ho voldrà fer.
Els pressuposts són importantíssims; dues premisses: vull que
es comprometi aquí mateix que vostè no pujarà els imposts, que
vostè no els pujarà. Segona premissa: que no retallarem els
serveis bàsics en educació, salut i serveis socials.

Si vostè no ho fa, Sr. President, no sé de quina manera, però
intentarem demà presentar una proposta de resolució que deixi
ben clar que el Parlament de les Illes Balears, en no tenir vostè
la confiança suficient, el reta i l’insta a presentar una qüestió de
confiança, perquè aquesta terra no pot passar ni un sol dia més,
ni un sol dia més amb un president que governa d’esquena als
ciutadans i a sobre que governa sense un pressupost. Serà
divertit, perquè entre saber el que farà vostè i, sobretot, entre
saber aquells que el varen fer president, sabrem si al dia d’avui
encara tenen la confiança.
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Darrer tema, tema de llengua, president, que a vostè el
preocupa molt la postura del Partit Popular. Li parlaré molt clar,
volem que amb la mateixa naturalitat que ha pujat aquí el seu
portaveu i ha parlat en castellà, amb la mateixa naturalitat que
jo he pujat aquí i he parlat en mallorquí, ho puguin fer tots els
ciutadans; creu, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., creu vostè en la llibertat de les persones? Hi creu.
Nosaltres també. No volem que això signifiqui que els millors
metges i els millors professionals no puguin venir a fer feina a
aquesta terra perquè no coneguin la nostra llengua, primer són
els drets de les persones i després així com parlen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Per tancar el debat, en torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, jo crec, efectivament, en
els drets de tots els ciutadans i crec en l’Estatut d’Autonomia
que pactàrem amb vostès i l’Estatut d’Autonomia que pactàrem
amb vostès parla de la unitat de la llengua i la llengua no pot ser
tractada com un dialecte, ni es pot rompre aquesta unitat, per
tant no és mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterer, sinó
que és una llengua catalana amb x modalitats, mallorquí,
menorquina, de Formentera, de Pollença i d’Alaró, això és el
que haurien de tenir clar. No és que m’enfadi, ...

(Remor de veus)

..., no és que m’enfadi, Sr. Pastor, és la meva forma de
parlar, però això ho haurien de tenir clar, perquè ha costat molt
a aquest país, ha costat molt a aquest país que efectivament
defensàs la unitat de la llengua.

L’únic que he dit és que sent missatges que no m’agraden
gens. Sé que dins el Partit Popular hi ha gent que hi creu
fermament, en aquesta idea, però també sé que n’hi ha que no
hi creuen gens ni una mica. També sé que n’hi ha que no hi
creuen gens ni una mica. Per tant, per això he volgut enviar
aquest missatge perquè aquest...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades.

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

...sí que és una qüestió d’Estat en aquesta comunitat
autònoma.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, una mica de silenci, per favor.

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

I això no implica de cap de les maneres, però de cap de les
maneres que aquest president no entengui que efectivament
aquesta és una comunitat on hi ha una cooficialitat de les dues
llengües i que per tant, les dues llengües tenen pes, però hi ha
una cosa que es diu unitat de la llengua, i hi ha una altra cosa
que es diu consells insulars, Sr. Pastor, i també he sentit algú
que deia que no s’havien de passar transferències al Consell
Insular de Mallorca. També ho he sentit. Fa dos dies
empenyíem un consell a l’illa més petita que és Formentera i ara
ens volem carregar el consell de l’illa més grossa. Aquesta idea
també l’he sentida i també em preocupa. Per tant, també és una
qüestió, ja que vostè em diu que em deixarà coses convé que
d’aquesta cosa també en parlem perquè aquesta comunitat
autònoma té uns grans acords mitjançant l’Estatut d’Autonomia
i aquest estatut d’autonomia des del meu punt de vista... aquests
acords s’han de mantenir.

Em diu que m’he enfadat i ve aquí i em diu “vostè és un
sectari, un mentider” i no sé quantes coses, vostè faria enfadar
els bous de Betlem, els bous de Betlem faria enfadar! Home!, no
es pot anar així pel món.

Em diu allò de l’acord, m’estim més no parlar que vostè i jo
ens hem vist diverses vegades. M’estim més no parlar respecte
d’allò de Manacor eh?, m’estim més no parlar-ne que nosaltres
dos ens hem vist distintes vegades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, ...

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

I una cosa són els papers que feim i altres.., moltes de
vegades altres coses. Per tant, m’estim més no parlar.

(Remor de veus)

Quant a tot el tema de si ve o si no ve, jo aquí no he dit res
de si..., però jo no, d’acord, però ho devia dir un altre, però jo
no, no ho he dit. Si el Sr. Bauzà troba que ha d’entrar o no ha
d’entrar, no entrarà, trobarem llocs on trobar-nos i poder debatre
fora cap tipus de problema.
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Miri, crec que des del moment en què vàrem quedar en
minoria em vaig asseure amb totes les forces polítiques i vaig
posar tota una sèrie de temes que creia que eren els grans temes
en els quals havíem de treballar i crec que hem fet feina des de
la humilitat, ara al mateix temps, el Govern ha de governar. Al
mateix temps el Govern ha de governar, i això és el que hem fet
durant aquesta legislatura, però hem fet feina amb tota la
humilitat perquè si no, no hagués estat possible que hi hagués
hagut tants d’acords com hi ha hagut. És veritat, els acords hi
són quan n’hi ha dos, però normalment hi són perquè hi ha un
govern que els empeny, els acords, perquè qui du la iniciativa
és el Govern. Per tant, si hem aprovat tota una sèrie de lleis és
perquè hi ha un govern que ha fet la feina i ha treballat perquè
hi hagués un gran acord amb tots els altres. Que aquests altres
en aquests temes han actuat amb responsabilitat? Perfecte.

Sí, sí, efectivament, respecte, sent una veueta que diu que
estic en minoria i efectivament, estic en minoria i els faig saber
una cosa: si volen un altre president, presentin una moció de
censura! Els ho he dit quaranta mil vegades, presentin una
moció de censura!

(Remor de veus a la sala)

Sap què passa? Que allà deçà no hi ha alternativa, no hi ha
ningú que vulgui pactar amb vostès. Per tant, aquest és el
problema i això també s’ho haurien de fer mirar. Això també
s’ho haurien de fer mirar. Tothom fuig com d’un foc. Tothom
fuig de vostès com d’un foc! Això també s’ho haurien de fer
mirar. Per tant, no hi ha alternatives a l’altra banda. Per tant,
aquest és el problema que hi ha.

Vostè, el nivell ..., bé...

(Algunes rialles)

Em torna a parlar de les xifres, com a mínim en relació amb
les xifres, li he dit que eren de l’INE, les de vostè encara no sé
quina marca tenen perquè no ho ha dit. Ha dit que les ha cercat
per internet, però marca, les seves no en tenen. Les nostres són
de l’INE, d’EGATUR i de tota una sèrie d’organismes oficials,
nosaltres les hi donarem, empreses que vostè em diu que s’han
anat... No, és que he de cridar perquè en aquesta cambra quan
parlam els altres, vostès no deixen parlar. Nosaltres callam. Jo
he cridar i sembla que estic enfadat, Sr. Pastor, és que el cor no
para!, per tant, no em queda més remei que cridar, és que
vostès,  sap que són de molts!

(Aplaudiments i rialles)

I fins i tot, fins i tot, quan no es posen en aquesta postura
com s’han posat fa... fins i tot un poc simpàtics, en algun
moment.

Miri, em parlava d’empreses. Li vull dir una cosa, enquesta
de l’INEM: 6.300 empreses creades a les Illes Balears; mateix
període en temps de crisi: 25.000 a tota Espanya. Una quarta
part de les empreses creades, es creen a les Illes Balears, una
quarta part de les que es creen a tota Espanya.

Índex d’empreses per nombre d’habitants, ho deia ahir: 88
empreses per cada mil habitants, per damunt de Catalunya i per
damunt del País Basc i, quan surten aquí o quan fan mítings o
quan fan conferències o quan volen explicar aquesta imatge
apocalíptica de les Illes Balears, l’únic que fan és crear
desconfiança a tot el nostre teixit econòmic que en aquests
moments és el teixit econòmic que aguanta millor la crisi de tota
Espanya i no s’ho mereix. I no es mereix aquest menyspreu. No
s’ho mereix, ningú no ha sortit aquí a dir que aquí anava tot bé
i que s’havia acabat la crisi. El que vaig dir ahir és que hi havia
un canvi de tendència i que hi havia tota una sèrie de dades que
marcaven clarament aquest canvi de tendència i parlam d’un
creixement per a l’any que ve d’un 0,6 i parlam d’això perquè
Eivissa i Formentera fa més de quatre mesos -més de quatre
mesos- que ja estan en números positius. Per tant, ja ho sabem
que malgrat això sigui així encara hi haurà moltes famílies que
ho estaran passant molt malament. Ja ho sé, que primer hem de
moure i reforçar l’economia per llavors poder crear ocupació de
forma sòlida i que, per tant, el tema de l’ocupació s’arreglarà
més lentament que l’economia! Tot això ja ho sabem, però és
molt important per a tots aquests empresaris que obren la
barrera cada matí, per a tota aquesta gent que tira endavant
aquest país, és molt important que els diguem que ells són els
que ho fan millor de tot Espanya, que donem confiança a tota
aquesta gent i que no surti el missatge que tantes d’empreses
se’n van en orris, que no sé quantes històries, només per intentar
guanyar un posicionament electoral, per estirar una grapada de
vots...

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Vostès, se’n toquen el nas del país mentre puguin estirar una
grapadeta de vots, vostès utilitzen les desgràcies de la gent per
intentar estirar una grapadeta de vots...

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, ...

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

I això és molt trist!, això és molt trist.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci per favor.

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

Això és molt trist. 
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Vostè em parla de tren i d’habitatge i de no sé quantes
coses...

(Remor de veus)

... tot això, ja li ho he explicat tot, Sr. Pastor, tot, li ho he
explicat, però és igual podríem parlar quinze hores i
tanmateix..., hi ha aquella dita que diu que no hi ha pitjor sort
que qui no hi vol sentir. Per tant, en aquest sentit està ben clar
que per molt que li ho expliquem és molt difícil que en segons
quines coses puguem arribar a un acord.

Parlava el Sr. Melià que ell estava en el centre i que, per
tant, entre l’optimisme nostre i el pessimisme del PP. Jo l’únic
que li vull dir és que crec que nosaltres no pecam d’un excés
d’optimisme, nosaltres el que hem fet ha estat traslladar una
previsió que creim que va d’acord amb les dades que tenim en
aquests moments, que de fet aquesta previsió en aquest moment
ja es dóna a Eivissa i a Formentera, ja tenen números positius
Eivissa i Formentera i que per tant en aquest sentit hi ha un
canvi de tendència a nivell de l’economia i que rere aquest canvi
de tendència més lentament toca venir tot el tema de la
recuperació a pesar que li haurem d’ajudar, com se suposa, amb
les inversions i amb totes les distintes mesures que posem en
marxa, com deia ahir, no només d’inversions sinó també de
posar en marxa tota una sèrie de processos que facilitin la
iniciativa privada que hi puguin invertir.

I n’hem fet, ahir ho deia, la Llei de comerç, la Llei de
millora dels hotels, les lleis d’impuls en matèria d’habitatge, en
definitiva, tota una sèrie d’iniciatives que no costen doblers a
l’erari públic, que no costen doblers a la comunitat autònoma i
en canvi donen la possibilitat de tirar endavant tota una sèrie
d’inversions que poden crear llocs de feina.

Vostè em parlava de les àrees de reconversió i que vostè no
ho entenia. Bé, jo no vull dir res, les àrees de reconversió no
totes eren turisme, n’hi havia de turisme i n’hi havia de
residencial, bastant també de residencial i, com a mínim, hi
havia una certa dosi de poca transparència sobre aquest tema.
Com a mínim hi ha hagut una mirada sobre aquestes àrees de
reconversió, jo puc estar d’acord amb vostè que l’àrea de
reconversió és un instrument perfectament idoni en matèria
d’urbanisme i que, per tant, pot ajudar a fer actuacions per
millorar tota una sèrie de zones i, per tant, també donar-li aquest
impuls econòmic.

Quant al sector primari, miri, l’Estatut diu que agricultura ha
de passar als consells i en tot cas hi haurà de quedar algun tipus
d’organisme dins el Govern que serà pagador o serà algun tipus
d’organisme per als temes de les subvencions europees. Per tant,
en aquest sentit la nostra idea és dur a terme això i que no es
donin duplicitats en les transferències. Per altra banda dir-li que
hem continuant fent la mateixa feina que feia ja la conselleria,
per tant, hem treballat amb el pla de desenvolupament rural;
hem treballat amb tot tipus d’ajudes amb un esforç molt gran
perquè els pagaments que venguin d’Europa arribin el més aviat
possible al pagès; intentant reforçar les estructures agràries en
temes com ajudes per a les noves tecnologies per a la innovació,
etc.; en millores a les explotacions, fent una important aposta
pels pagesos més joves, fent una aposta molt important pel món
del cooperativisme dedicant tota una sèrie de doblers per
aconseguir que es reforcin i que a més s’ajuntin, és a dir, que no

hi hagi tanta dispersió en matèria de cooperatives; i en
definitiva, també a través de la Conselleria de Comerç intentar
ajudar que tota la comercialització pugui funcionar millor.

Per tant, no hi ha hagut una passa enrere, jo comprenc que
vostè pot tenir sensacions, però el tema és que realment s’ha
continuat parlant amb el sector, alguns problemes hi ha amb
relació al sector en aquests moments que pensen si PROAGRO
o no, que pensen si les ajudes dirigides a temes mediambientals
del Pla de desenvolupament ja s’han acabades i, per tant, hi
hauria d’haver ampliació i li puc dir que des de la conselleria
s’està parlant amb Europa per si l’any que ve es podran ampliar
aquestes iniciatives i estam analitzant tots aquests temes, però
l’important és que es culmini el traspàs i aquesta transferència
vagi als consells, i en aquest sentit vull recordar que jo crec que
abans d’acabar la legislatura hi ha d’haver aquest gran acord
amb els consells per a totes aquestes transferències que ens fan
falta tant en tema normatiu com en tema econòmic.

Vostè em diu que les inversions estatutàries és el que toca,
però les inversions estatutàries es varen haver de pactar i, per
tant, l’Estatut parla que hi haurà unes ajudes, pactàrem 400
milions i aquests 400 milions cada any arriben i arriben més de
400 milions. En aquests quatre anys tocarien haver arribat 1.600
milions i hauran arribat prop de 1.700 milions. És a dir, fins i tot
anam per sobre dels 400 que en un principi havíem pactat, per
tant, en aquest sentit parlam de ciutadans i ciutadanes perquè li
puc assegurar que si no rebéssim del sistema de finançament 35
milions mensuals que vénen a ser al voltant de 430 milions i no
rebéssim aquests 400 i busques d’inversions de l’Estat tota la
situació de dificultat que tenen els ciutadans i les ciutadanes
seria molt més mala d’afrontar. Per tant, sí parlam de ciutadans
i de ciutadanes perquè totes aquestes inversions ajuden que
tenguin millors serveis i a la vegada si són construccions donen
llocs de feina a un sector que ho passa molt malament. 

I en matèria de comerç i indústria també feim feina, s’ha fet
la Llei de comerç que ha estat un avanç importantíssim en
aquest sentit. Per tant, jo valor molt tot el suport que de les
distintes polítiques em deia el Sr. Barceló, igual que també valor
molt tot el suport del Sr. Diéguez a totes les distintes polítiques.

Només voldria per acabar ... la carta, Sr. Pastor, que m’ha dit
que em deixarà, com se suposa jo l’agafaré amb tota delicadesa
i l’estudiaré, però com se suposa jo no respondré a cap envit
dels que em fa vostè d’aquí tu i avui mateix has de dir no sé
què, això no va així i aquest president no passa per l’adreçador.
El que sí li vull dir és que -i ahir ho deia- crec que aquest és el
gran debat en aquesta comunitat autònoma i és que si no hi ha
la capacitat d’un dels partits més forts d’aquesta comunitat
autònoma, que és el Partit Popular, d’entendre que efectivament
la vella forma de créixer ha passat a la història i que necessitam
prendre canvis clars, si no hi ha aquesta capacitat la veritat és
que aquesta comunitat autònoma ho tendrà molt difícil, perquè
també vull dir una cosa, l’únic que encara no s’ha adonat d’això
és el Partit Popular perquè els empresaris, els sindicats i totes
les altres forces polítiques, d’una manera o de l’altra, ho
entenen. 
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Per tant, en aquest sentit -com deia ahir-, crec que només hi
ha una fórmula per sortir clars, forts i sòlids de tota aquesta
situació, només hi ha una forma de donar respostes als ciutadans
i a les ciutadanes perquè tots puguin tenir un habitatge o puguin
tenir feina o puguin cobrir totes les seves expectatives i és que
aquells que hem de crear economia sapiguem fer feina junts i
per primera vegada en aquesta comunitat autònoma hi ha hagut
un govern en minoria o no que ha creat la cultura d’asseure’s
amb els agents socials i econòmics, que ha pactat amb ells i que
ha fet feina amb ells, i això no havia passat mai. 

(Aldarull a al sala)

Per tant, l’única manera perquè els discapacitats, perquè
totes les persones que tenen greus necessitats, perquè els aturats,
perquè totes les persones que tenen problemes puguin tenir una
solució és que des del Govern se sàpiga sumar i se sàpiguen
ajuntar energies, i això és el que ha fet aquest president durant
tota la legislatura i això és el que ha fet aquest govern durant
tota la legislatura.

I els puc dir una cosa: és ver que tenim molts problemes i és
ver que tenim moltes dificultats i és ver que hi ha molta gent a
l’atur i moltes famílies i que la nostra obsessió és que en surtin,
però també és ver que hi ha molts de llocs que ja voldrien plorar
amb els nostres ulls.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

Acabat el debat, els grups podran presentar propostes de
resolució davant la Mesa de la Cambra, com tots vostès saben,
fins trenta minuts després d’haver conclòs aquest debat.

La Mesa es reunirà per qualificar la congruència amb la
matèria objecte del debat i comprovar que no es tracti de moció
de censura o qüestió de confiança. Es reunirà a les 19,34.

Les propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses
amb caràcter immediat als grups parlamentaris.

Se suspèn la sessió, essent les 19,04 hores. Moltes gràcies.

Demà es reprendrà la sessió a les 10,00 hores.
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