
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2011 Núm. 2/Fascicle 2
 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada els dies 14 i 15 de juny del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat d'investidura del candidat a President de les Illes Balears fascicle 1



26 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / Fascicle 2 / 14 i 15 de juny del 2011 

 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia. Un cop transcorregudes les vint-i-quatre hores
de la intervenció de la sessió d’investidura recomença la sessió,
i aquesta presidència manifesta que la votació es durà a terme
aproximadament, crec, sobre les tres, tres i mitja, d’acord amb
el previst a l’article 149.3.6è del Reglament. 

Intervencions dels grups parlamentaris de major a menor, el
grup del qual forma part el candidat del Govern intervendrà en
darrer lloc. Trenta minuts cadascun. 

Per començar té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER.

Senyor president. Senyores i senyors diputats. Les eleccions
autonòmiques del passat dia 22 de maig han dibuixat un nou
mapa polític a les Illes Balears que presenta una sòlida majoria
del Partit Popular, una majoria de trenta-cinc diputats com mai
no l’havia tenguda, això suposarà que el Sr. Bauzá surti investit
avui d’aquest parlament com a nou president del Govern. Li
vaig donar l’enhorabona només saber el resultat de les eleccions
i la hi tornaré a donar avui després de rebre la confiança de la
majoria d’aquest parlament.

D’entrada li vull oferir la nostra voluntat d’acord, estic
convençut que en temps difícils com els actuals es necessita més
que mai aquesta voluntat per part de tothom. Això no vol dir
que no facem la nostra feina d’oposició, però des del Grup
Socialista tenim clar que vivim en temps en què l’accent s’ha de
posar en la suma i no en la resta, ho vàrem practicar en el
Govern i ho procurarem des de l’oposició. 

Ja sé que vostè té majoria suficient per no necessitar ningú
per governar, una majoria ben legítima, però els acords seran
igualment necessaris perquè la ciutadania ens ho exigeix, a
vostè com a govern, a nosaltres com a oposició. A vostè, Sr.
Bauzá, li tocarà promocionar-los i en aquest sentit vull recordar
que la grandesa de l’acord està a trobar espais comuns i per
suposat implica responsabilitat i generositat per part de tothom.
Pens que un país on el tercer problema de la gent són els polítics
tots plegats tenim l’obligació d’apostar més pel consens i la
colAlaboració i manco per les tàctiques destructives i els
enfrontaments estèrils. Moltes persones estan decebudes dels
polítics i de les iniciatives polítiques. 

La crisi econòmica ha fet que molts de ciutadans interpretin
que qui marca el rumb de les institucions no són els polítics sinó
els mercats, ho demostra el fet que sigui quin sigui el color
polític del partit que ha gestionat la crisi a tots els països
d’Europa tots són castigats electoralment. La resposta a la crisi
ha suposat que els governs de tots els colors polítics hagin pres
mesures que exigeixen molts sacrificis als que precisament no
tenen res a veure amb l’origen de la crisi, les persones de classes
populars i mitjanes, les persones amb més dificultats. La crisi ha
provocat un trasbalsament dels sistemes econòmics i socials i
d’aquesta maniobra forçada els més perjudicats són els de baix:
aturats, treballadors, pensionistes, gent jove i famílies de les
classes més humils i de la classe mitjana.

Vivim un canvi d’època que de moment es manifesta en
forma d’atur massiu i enfosqueix el futur de moltes persones
joves. Un canvi d’època on la manca de regulació internacional
dels grans poders financers ha provocat la major crisi
econòmica dels darrers vuitanta anys amb nefastes
conseqüències que ofeguen la cohesió de moltes societats, i ara
no basta recollir els trossos d’una economia que ha explotat per
manca de regulació, també és necessari contenir els efectes dels
guanys immoderats i crear nova economia i eines de cohesió.

Fa falta donar seguretat, però en un sentit ample. Seguretat
a la gent davant uns moments en què els canvis succeeixen tan
de presa que creen inseguretat per a tothom, i això no es fa amb
estats o administracions fluixes, perquè no ens enganyem, si la
cosa pública no fa d’àrbitre hi fa la part més poderosa del
mercat i aquesta no pensa ni en la resta del món empresarial, ni
en l’interès general, ni en la cohesió, ni en la igualtat. És evident
que una gran part de les noves polítiques, que al meu entendre
necessiten, no depenen d’aquest parlament i és en altres
instàncies on s’han d’arbitrar les solucions, però també és ben
cert que des d’aquí es poden fer moltes coses.

Arribat en aquest punt he de manifestar que entenc que la
gent jove protesti i demani més cohesió social i més
transparència. Jo mateix i el meu grup estam convençuts que
sortir bé de la crisi implica un gran esforç de cohesió social i de
defensa de l’estat del benestar, que d’entrada s’ha traduir en la
creació obstinada de llocs de feina, en la lluita contra l’atur i en
la millora de l’economia, però que no pot deixar de banda totes
aquelles polítiques que fomenten la igualtat social, com per
exemple les polítiques de benestar, les de salut, les d’habitatge
o aprofundir en polítiques fiscals progressives que facin que
paguin els que més tenen i que l’esforç sigui més solidari.
També estic convençut, tal i com ja he dit, que la manca de
regulació que ho deixarà tot en mans del mercat no sols no
arregla la situació sinó que com hem vist l’empitjora. I en
paralAlel estam convençuts que és ben precís aprofundir en
fórmules de transparència i participació. 

Un canvi d’època que a més demana, des del meu punt de
vista, unitat d’esforços, un gran esforç de coordinació entre
institucions. En aquest sentit és molt important unir esforços
amb el Consell de Mallorca, el de Menorca, el d’Eivissa i el de
Formentera, governs propers de cada illa, i amb els ajuntaments.
Un canvi d’època que demana respostes de país, demana que els
governs facilitin la suma de voluntats. I amb aquest precepte
com a referència durant el passat mandat he posat el major
èmfasi en el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social, un pacte de disset acords sectorials signat amb
empresaris i sindicats que respon a aquesta voluntat de
“governança”, d’utilitat i de país. Un pacte útil que ha tengut la
seva translació en partides pressupostàries, un pacte que
configura un bon full de ruta que vostè, Sr. Bauzá, té a la seva
disposició. Seria positiu per a aquesta comunitat autònoma que
vostè el continuàs utilitzant perquè és el resultat de molta feina
feta de concertació i una passa important en la cultura de remar
tothom en la mateix direcció, empresaris, sindicats i
institucions. Cregui’m que quan les iniciatives del Govern
compten amb el suport d’empresaris i sindicats tenen la garantia
d’un major i millor impacte social i la garantia de molta més
cohesió i transparència.
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Vull aprofitar l’avinentesa per agrair ben sincerament la
colAlaboració lleial i participativa de tots els agents
socioeconòmics i altres colAlectius que han estat al peu del canó
durant aquests temps extremadament difícils. En la tasca de
govern sobre la crisi he hagut de prendre decisions que no
sempre tenien garantit el resultat desitjat i sobre les quals
apareixien dubtes més que raonables, idò, he de confessar amb
gratitud i amb orgull que mai no m’he sentit sol, sempre he
tengut devora el suggeriment i l’aportació d’aquests colAlectius
i de les persones que hi estaven al capdavant, persones amb les
quals, com és natural, no forçosament compartíem afinitat
ideològica, la qual cosa fa encara més meritòria aquesta
colAlaboració. Que consti en acta el meu profund reconeixement
a totes elles i el meu desig que colAlaborin amb el nou govern
almanco amb la mateixa lleialtat i eficàcia que ho han fet amb
el meu.

Per tant, Sr. Bauzá, com els atletes que corren proves de
relleu, li pas el testimoni d’un engranatge de “governança” i de
consens socioeconòmic que ens ha estat molt útil i que des del
meu punt de vista li pot ser igualment útil a vostè. Esper que la
seva cursa, si agafa el testimoni, sigui molt profitosa.

I ja que parlam d’acords, en la campanya electoral, tant
vostè com jo mateix, hem argumentat sovint la necessitat
d’arribar a acords polítics i socials en alguns temes del més gran
interès per a les persones de la nostra comunitat. Educació i
turisme han estat dos dels principals àmbits on crèiem necessari
aquest acord, fins i tot sectors significatius del món econòmic
i els mateixos sindicats s’han referit a la ineludible necessitat
d’un gran acord polític i social en educació i en formació. Dues
visions totalment respectables amb alguns punts comuns i
d’altres divergents que han de ser objecte d’anàlisi. Per altra
banda, tothom coincideix que per a una comunitat com la nostra
la continuïtat de certes polítiques turístiques, més enllà del
relleu de govern, resulta molt aconsellable i com vostè sap
turisme i educació són, ara per ara, elements bàsics per reforçar
el nostre capital econòmic i humà, elements bàsics per crear una
economia més sòlida i més i millors llocs de feina. 

Per tant, li vull manifestar que el meu grup manté la mateixa
opinió que en campanya electoral i està disposat a treballar per
arribar acords també en aquests dos àmbits. En turisme, des del
meu grup, continuarem donant suport a la modernització de
zones i establiments turístics i a l’eliminació de places
obsoletes, com ja hem iniciat amb el Pla Renove, la Llei
d’inversions i el Decret de classificació hotelera -dues normes
consensuades amb el sector- i amb projectes com el de la Platja
de Palma o futurs de la Platja d’en Bossa i de Sant Antoni
d’Eivissa. De fet, ara mateix són moltes les solAlicituds de
reformes registrades a la Conselleria de Turisme per
modernitzar establiments, una iniciativa que, per altra banda,
serà de gran ajuda a un sector amb tantes dificultats com el de
la construcció. La rehabilitació ha de ser molt beneficiosa per
trobar noves sortides en aquest sector, així com també ho ha de
ser mantenir la política d’habitatge per a aquelles persones que
tenen més dificultats.

També coincidim, tal i com he expressat a la campanya
electoral, en què s’ha de reformar la Llei general turística per
continuar facilitant la reforma de zones i eliminar burocràcies
que dificulten les inversions. Alhora cal donar suport a
productes turístics concrets i sobretot a noves plataformes
tecnològiques, un aspecte sobre el qual s’ha treballat durant
aquests darrers anys.

Per altra banda, en formació turística trobarà també feina
feta, per exemple, es trobarà amb un centre de referència a
nivell nacional. No vull deixar d’esmentar que en matèria de
turisme també és molt important activar el recentment creat
comitè de rutes dels tres aeroports, eines que ens han de
permetre participar en la gestió aeroportuària tan important per
a la nostra principal activitat. També ens han de permetre
aprofundir en la millora del transport aeri cercant noves
fórmules d’obligacions de servei públic que corregeixin els
problemes que pateixen els ciutadans de les illes de Menorca i
d’Eivissa. 

Tampoc no vull deixar de dir que hi ha un tema que em
preocupa: el territori. Hauríem d’anar ben alerta que noves
ofertes no tenguin impactes negatius sobre el territori perquè a
més de la necessitat de conservar els perfils paisatgístics del
nostre país com a signe d’identitat, cada pam de territori mal
ocupat és una oportunitat econòmica que negam als nostres fills.
El paisatge acurat i protegit és el nostre principal negoci a llarg
termini. El patrimoni natural és la nostra principal riquesa i la
més indispensable eina de promoció. Aquí no podem actuar
amb la mirada curta perquè és un error que alguns governs ja
han comès a la nostra terra i que s’ha demostrat inapropiat per
a un desenvolupament turístic sostenible. Dit això, també vull
manifestar que en aquesta terra ja és ben hora que es pugui dur
a terme o fer un gran pacte sobre territori.

En matèria d’educació efectivament es necessita un gran
pacte social i polític, un gran pacte que reclamarà generositat
per encabir les diferents postures. Aquesta és una matèria de
primer ordre per al desenvolupament personal de la nostra gent,
per a l’economia i per a l’aplicació del principi d’igualtat de la
nostra societat. Tothom, hagi nascut a la casa on hagi nascut, ha
de poder tenir les mateixes oportunitats, tothom. Per tant, ens
trobarà en totes les iniciatives per a l’èxit escolar, sempre que
no impliquin processos de segregació social, lingüística o de
gènere. En aquest sentit vull expressar que per a nosaltres són
bones mesures donar més autonomia als centres amb contractes
programes avaluables, més força per als directors, més suport
als mestres, més impuls a la tercera llengua, al programa
d’escoletes i més implicació de tota la comunitat educativa,
entre d’altres temes.

Un capítol a part mereix la formació professional, l’hem de
continuar reforçant perquè és una eina bàsica per millorar la
nostra aposta econòmica i la integració de la formació reglada
i la professional és un bon camí que en aquesta comunitat ja
s’ha iniciat. La millora de la formació professional, l’escola
d’adults i les línies de segona oportunitat en molts casos són la
connexió indispensable entre un treballador en atur i un lloc de
feina. En totes aquestes matèries es trobarà feina feta,
principalment en l’esforç que hem fet en la construcció
d’infraestructures educatives. També trobarà feina feta en
polítiques actives d’ocupació i en l’aposta per la recerca, el
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desenvolupament tecnològic i la innovació, sector clau per a la
millora de la nostra competitivitat.

Amb relació a l’administració nosaltres hem defensat la seva
racionalització i una major eficiència. En aquest sentit també
trobarà feina feta amb la participació de molts de colAlectius de
la nostra societat. Des del meu grup defensarem una
racionalització de les administracions públiques amb la idea de
dotar-les de més agilitat i fortalesa per tal que continuïn
garantint amb eficàcia l’interès general, la igualtat i la cohesió
social; una administració que ha de continuar donant passes en
favor de la transparència i la participació de la ciutadania. Des
de l’oposició farem especialment feina en tots els àmbits
relacionats amb la recuperació econòmica i també amb les
polítiques socials perquè és important superar la crisi, però
superar-la bé, sense que ningú no ens quedi a la cuneta. 

Però avui no és dia per tocar totes les tecles, temps hi haurà
en els propers mesos. En polítiques socials hem deixat ben clar
el nostre plantejament durant la legislatura passada i al nostre
programa. En aquest punt només em vull referir al tercer sector,
un conjunt d’entitats sense ànim de lucre que creim que cal
reforçar ja que són un bon aliat per oferir serveis de qualitat a
bons preus i creadors d’ocupació. 

Ara mateix em vull referir a un altre tema també de vital
importància: el finançament. És un fet que aquesta comunitat
durant massa temps ha estat maltractada pel que fa al
finançament, vull recordar que estàvem 21 punts per sota de la
mitja. També és veritat que en aquesta legislatura hem donat
passes importants de millora amb un nou sistema i millors
inversions de l’Estat. Ho hem viscut any rere any. Però també
és cert que enguany tenim dificultats per rebre l’avançament que
ens correspon de la partida del fons de competitivitat i el retard
d’algunes inversions de l’Estat, hi ha un compromís de trobar
una solució, però encara no s’ha materialitzat. Per tant, vull
deixar clar el compromís del Grup Socialista i el meu personal
per continuar exigint solucions al Govern de l’Estat.

Per altra banda, d’acord amb l’Estatut, l’any 2014 com a
màxim haurà d’estar aprovat el nou règim especial, serà una
eina clau per palAliar els problemes que crea la insularitat i per
assegurar inversions en economia productiva, tema fonamental
per poder crear ocupació. En conseqüència, també en aquest
tema podem treballar d’acord per tal que les Illes Balears
puguin negociar amb Madrid des d’una posició de consens
intern. En l’àmbit legislatiu em vull referir a dues lleis: la Llei
del sòl i la Llei d’igualtat. Totes dues tenen molta feina feta, per
tant també estam oberts a parlar-ne.

Ara permeti’m que faci unes pinzellades a l’estat de la
comunitat que vostè rebrà i gestionarà perquè dissabte proper,
Sr. Bauzá, quan prengui possessió del càrrec, vostè serà el
president d’una de les comunitats autònomes on ha davallat més
l’atur de tota Espanya i per suposat li desitj que continuï en
aquesta línia en el seu mandat. Encara tenim 74.000 aturats,
però la tendència és de restar atur mes a mes i això és important,
duim sis mesos consecutius davallant atur. 

La dada més recent disponible situa l’atur en la nostra
comunitat autònoma en un 14% i ja sé que parl del mes de maig,
però altres economies turístiques, com és el cas de Canàries,
València, Andalusia o Múrcia, no davallen del 20. Aquest ha
estat un mandat de dificultats extraordinàries. Als pocs mesos
d’estar al Govern comprovàvem com els indicadors econòmics
s’alentien, a mitjan del 2008 tot va començar a empitjorar i en
el 2009 la crisi tocava fons amb un rossegall d’atur d’empreses
amb dificultats i de famílies amb hipoteques a les quals no
sempre podien fer front.

L’activitat econòmica es reduïa constantment i davant aquest
panorama vaig prendre amb el suport de l’entorn socioeconòmic
a què he fet referència una decisió important: a la vista de la
caiguda de la inversió privada calia accelerar la inversió pública
a fons. Hem invertit 3.000 milions d’euros que avui són aquí en
forma d’escoles, de centres de salut, de centres de dia, de noves
instalAlacions hospitalàries, de rehabilitació d’habitatge,
d’infraestructures de transport, de millores per a l’oferta
turística, de rellançament de centres d’innovació, d’ajudes a les
persones dependents i tants d’altres avanços socials per a la
ciutadania. Això ens ha conduït avui a una millora de les nostres
infraestructures socials i a mantenir, segons els nostres nombres,
devers 40.000 llocs de feina. Si no ho haguéssim fet ara
probablement estaríem en taxes d’atur més elevades. 

I, on som ara? Des d’on prendrà vostè el relleu el proper
dissabte? Per suposat, queda encara molt de camí per fer i molts
d’obstacles per superar, però ja anirà pel camí de la recuperació
econòmica perquè les xifres en negatiu ja les hem convertit en
xifres en positiu, moderades, però en positiu. Ja hem vist com
l’atur de créixer ha passar a reduir-se, encara que moderadament
i encara que ens quedi molt de camí per recórrer.

Idò pel que fa al creixement econòmic també anam pel bon
camí. L’any 2009 ens va deixar en xifres negatives de
creixement exactament un menys 2,7, però enguany està previst
un creixement de l’entorn de l’1 en positiu. Altres indicadors
milloren igualment.

Miri, durant el primer trimestre d’enguany, és a dir,
temporada baixa, la recaptació global de tributs ha augmentat un
12% molt per damunt de la mitjana estatal, l’IVA ho ha fet en
un 40%, i aquesta és la prova més evident que l’activitat
econòmica es recupera. Encara romanen greus dificultats, més
de 70.000 aturats, entre els quals, gran part de joves i un 60% de
treballadors del sector de la construcció, és un problema
important. 

És un problema important la situació de com es troba el
sector de la construcció i és un problema molt important per
impulsar la nostra economia la manca de crèdit. No obstant
això, som una de les comunitats autònomes més ben
posicionades per a la recuperació econòmica, tal i com afirma
la Fundació BBVA. Això és gràcies al sector serveis, molt
diversificat, a la recuperació turística i a l’impacte de les
inversions públiques, però això de cap de les maneres no ens pot
despistar de continuar aplicant les reformes necessàries que
donin més solidesa a la nostra activitat econòmica.
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I ara, Sr. Bauzá, aprofitaré la circumstància per parlar
igualment de l’economia pública, des de les finances de la
comunitat autònoma. Aquest matí hem celebrat un consell de
Govern per tancar els comptes del 2010, hem avançat dos mesos
aquesta feina. Trobarà tots els números damunt la taula. És
veritat que es trobarà amb un deute important, però afrontar
grans inversions en temps en què l’economia privada estava
aturada i mantenir l’estat del benestar afrontant caigudes
d’ingressos del 30%, són la seva explicació. 

També trobarà unes línies en política d’austeritat que el meu
govern ha fixat en els darrers tres anys, per exemple, la reducció
de més de 300 milions d’euros en el pressupost del 2010 que
suposa un retall del 10% i que al primer quadrimestre
d’enguany la despesa pública a les Illes Balears s’ha reduït un
7% mentre que la mitjana espanyola ha augmentat un 5%. En
paralAlel, és un fet que hi ha problemes a la Tresoreria Pública,
ben igual que a totes les administracions autonòmiques motivats
-com he dit- per una caiguda molt important dels ingressos.

Per fer front a aquesta dificultat deixam enllestides
operacions de crèdit per donar liquiditat al nou govern i facilitar
el pagament a proveïdors. Aquestes dificultats se superaran
quan es tenguin les liquidacions corresponents als anys 2010 i
2011 i que com és preceptiu es faran efectives el 2012 i el 2013.
Tenint en compte l’evolució de l’economia balear, segons les
previsions que tenim, les liquidacions suposaran una aportació
extraordinària de 400 milions d’euros.

És ben cert que vostè haurà de prendre decisions difícils en
un context de dificultats financeres. Seran decisions almanco
igual de difícils que les que m’ha tocat prendre a mi.

Ja per anar acabant, no puc concloure aquesta intervenció
sense fer una referència a l’ètica de la política. Mirin, la passada
legislatura haurà registrat, com totes, llums i ombres, però haurà
tengut una influència cabdal sobre la que comença ara: la
prevalença de la integritat política per damunt de la corrupció.

En alguna ocasió he dit que la legislatura valia la pena
només per haver marcat un abans i un després en temes de
corrupció política i, d’això, n’hauríem d’estar tots ben
orgullosos; orgullosos, però no baixar la guàrdia ni un minut.
L’honestedat personal dels polítics i la transparència en la gestió
pública són dos valors de gran cotització entre la ciutadania del
segle XXI. Els errors polítics, sobretot si són admesos, tenen
camí de tornada, però la corrupció en qualsevol de les seves
intensitats està definitivament proscrita, i això ho hem de tenir
clar més enllà de les anàlisis sociològiques sobre si la corrupció
afecta més un partit que un altre, ens ha de ser ben igual:
corrupció, mai més.

Aquesta és una flama que entre tots hem de mantenir i el
meu grup vol aportar la seva part, l’aprovació de la Llei del
sector públic i la de bon govern són uns bons instruments que
s’han d’aplicar i desenvolupar. Ens tindrà al costat per continuar
aprofundint en tot allò que vagi encaminat a reforçar
comportaments ètics, a dificultar males gestions i a oferir més
transparència i governs més oberts.

Senyores i senyors diputats, el prestigi de la política i dels
polítics està en hores baixes i s’ha de rescatar. De nosaltres no
només s’espera bona gestió, sinó també comportaments ètics i
nobles, s’espera més colAlaboració i manco brega partidista. 

Mirin, podem governar uns o altres, configurar majories més
àmplies o més ajustades, però si no tancam la bretxa entre la
societat i la política haurem fracassat tots. Haurem de continuar
treballant de valent en aquest aspecte ètic de la política que s’ha
de convertir en activitat constant. S’ha començat i s’ha de
continuar. I al mateix temps hem de ser absolutament més
permeables a les noves demandes socials de les generacions
emergents. Els nous temps així ho exigeixen.

Ja per acabar definitivament, els vull expressar el privilegi
que ha estat per a mi treballar per al meu país des de la
Presidència durant dues legislatures, no seré el portaveu del meu
grup, però en qualsevol cas, des d’allà on sigui, sempre em
tendran a la seva disposició per treballar per a les Illes Balears
i la seva gent. 

Vull aprofitar aquesta intervenció per acomiadar-me de tots
vostès. Aquesta serà la meva darrera intervenció en aquest
parlament. Sempre he intentat servir la ciutadania el millor que
he sabut; sempre he intentat ser respectuós amb tothom, però,
com que a vegades els debats han estat més encesos del que
toca, vull demanar disculpes si en alguna de les meves
intervencions he ofès algú.

Sr. President, senyores i senyors diputats, el meu agraïment
més sincer per a tots. 

Sr. Bauzá, ara li toca a vostè. Jo, com a president que he
estat, li desitj molts d’encerts; avui és la seva festa. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Ara passam la paraula al Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Bauzá, els ciutadans de les Illes Balears han volgut que un
govern del Partit Popular regís el nostre país durant els pròxims
quatre anys, en aquest sentit la meva enhorabona, però, com
vostè va reconèixer ahir, també és cert que la majoria absoluta
de què gaudeix el Partit Popular no suposa cap patent per poder
fer i desfer sense tenir en compte el parer dels ciutadans,
sobretot dels que no han escollit aquest opció política i que
representen el 54% dels votants i el 73% del cens electoral.
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Malauradament, ja hem vist en aquesta terra altres presidents
que han confós el poder atorgat per les urnes amb una llicència
per a l’arbitrarietat i el presumpte delicte. Esperem pel bé del
nostre país que això no es torni a repetir.

No donarem suport, és evident, al candidat del Partit
Popular, els motius són coneguts, però si més no cal destriar-los
avui i aquí. 

Tots estarem d’acord que el primer repte és crear condicions
per generar llocs de feina i reactivar l’economia. En el seu
discurs d’ahir però, els seus anuncis varen ser decebedors, no va
concretar gairebé res i tot va quedar en el terreny de les
declaracions d’intencions. De fet, segurament és més
preocupant el que no va dir que el que va dir que faria. 

No obstant això, recollim el guant de les seves propostes de
consens: consens polític, però també amb els agents socials;
consens necessari entre d’altres coses perquè a Balears hi ha
90.000 persones que cada matí es queden a casa seva perquè no
tenen feina. Com he dit, ha de ser una prioritat de tots tornar
generar ocupació i millorar la nostra economia, però hi ha
diferències en com ho volem aconseguir.

Hi ha partits que anuncien clarament el que faran. La dreta
aposta per privatitzar serveis públics, fer macroprojectes
urbanístics a espais naturals, fer més autopistes, ser més
dependents del petroli, defensar l’energia nuclear i s’oposa a
posar taxes als impactes ecològics de l’activitat econòmica.
Això ja ho coneixem: ciment i especulació.

Després hi ha partits que tenen un discurs atractiu: l’estat del
benestar, els drets socials, el turisme de qualitat, però que a
l’hora de la realitat han allargat l’edat de jubilació, han retallat
les ajudes socials, allarguen la vida a les centrals nuclears -aquí,
per cert, hauríem de prendre nota d’Alemanya-, proposen
convertir la Platja de Palma en un macro resort caribeny o
imposen a Balears les taxes aeroportuàries més cares de tot
l’Estat. 

En matèria econòmica no hi ha cap fórmula màgica per
sortir de la crisi, però hi ha horitzons i camins molt diferents. El
nostre horitzó és millorar el nostre model econòmic per deixar
enrere el basat en el monocultiu del turisme, la construcció
desmesurada i l’especulació. 

En aquests moments, des de Balears, es dissenyen
programes informàtics per gestionar aeroports arreu del món,
llits d’hotel i llocs d’amarrament i es fan dibuixos animats que
es compren a Hollywood. A més, emprenedors d’aquí també
han obert empreses que fan pàgines web, ofereixen activitats de
turisme de natura, disseny de productes, agricultura ecològica
o fan produccions audiovisuals. L’economia social, el tercer
sector, també s’ha d’impulsar perquè crea llocs de feina i
qualitat de vida. Aquest és el model d’economia i
d’emprenedors als quals s’ha de donar suport.

Sr. Bauzá, serà capaç de governar donant suport a les idees,
la creativitat, la innovació i la recerca? Serà capaç de governar
sense tudar recursos? O tornarà al model de la construcció en
excés i la insostenibilitat en l’entorn?

De moment, els seus primers anuncis han anat contra els
nostres creadors culturals, contra la nostra indústria audiovisual
i contra el territori. Malament comença. 

Vostès volen fer desaparèixer la nostra llengua i en canvi la
nostra cultura és més viva, diversa i complexa que mai, té
exponents universals i també nous i van des d’Antònia Font a la
SibilAla, des de Maria del Mar Boned a la rica cultura popular,
d’Agustí Villaronga a Miquel Barceló, de Ramon Llull a
Baltasar Porcel, sense oblidar tots els joves creadors.
Naturalment -ho sabem- la nostra cultura també té amenaces. Hi
ha gent que ens voldria veure desaparèixer i ja no se n’amaguen,
però topen amb una realitat que és més potent del que es
pensaven: tenim una de les llengües més actives a internet de tot
el món, que rep reconeixements, exposicions, traduccions i
premis a tot el planeta i amb una demanda rècord de cursos de
català amb més parelles lingüístiques i més defensors que mai.

Senyors del Partit Popular, sabem de la nostra relació de
forces respecte de les seves, però des del PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca lluitarem des de tots els fronts per
barrar el pas a les seves intencions de reduir la nostra llengua a
una peça de museu. En aquesta batalla, ens hi trobarem i pot
estar segur el candidat el Partit Popular que farem tot el que faci
falta per salvar la nostra llengua i cultura de l’arraconament que
vostès pretenen.

Tampoc no els agraden els mitjans de comunicació públics
que compleixen la seva funció amb professionalitat i
independència, per això han anunciat que volen tancar
Radiotelevisió de Mallorca. Els molesten les televisions i les
ràdios en la nostra llengua i que fan un periodisme independent
de proximitat, que denuncien la corrupció; si tanquen
Radiotelevisió de Mallorca no només estaran callant una veu
independent i en la nostra llengua, també estaran enviant a l’atur
a més de cent professionals i estaran ofegant tot un sector
econòmic, la indústria audiovisual d’aquest país, que té un gran
potencial. Realment creu que és una bona mesura en moments
de crisi?

Així com parlam de llengua i cultura, també podem parlar
de protecció del territori. Ahir vostè poques coses ens va dir,
però la intenció expressada mitjançant els mitjans de
comunicació de recuperar projectes urbanístics que amenacen
espais naturals protegits aquesta passada legislatura, com Son
Bosc, Son Baco o Ses Fontanelles, van contra tota lògica
mediambiental.
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Què suposa això? Senzill, que tornam enrere. Tornam a
polítiques superades, tornam a la política dels interessos
econòmics a curt termini sense pensar en el demà. Tornam a un
model desenvolupista que, més prest que tard, suposarà la
destrucció de qualsevol possibilitat que les nostres illes es
mantenguin com una de les principals destinacions turístiques
del món.

El Partit Popular ens proposa destruir el més atractiu de les
nostres illes: el paisatge, el territori. No és altra la seva intenció
quan vol recuperar projectes de camp de golf o de zones
comercials en espais protegits, acontentar avui alguns interessos
particulars a costa d’hipotecar-nos el futur. I la seguretat
jurídica que vostè defensà ahir també és no canviar mesures
proteccionistes ja aprovades.

Hi ha altres temes que ens preocupen especialment.
L’educació és el pilar bàsic de qualsevol país. Coincidim que
l’educació ha de ser un eix prioritari de l’acció de govern, però
el seu plantejament d’ahir considera l’educació només com un
instrument per accedir al mercat laboral. Li faltà la visió de
l’educació com a eina per fer front a les desigualtats socials i
com a eina per al creixement personal. Ho hem dit en altres
ocasions, coincidim que un país no pot consentir un 40% de
fracàs escolar. Hem de posar solucions a la massificació de les
aules i a la complexitat en què es troben. I això no es fa
prometent una impossible lliure elecció de centre o pensant que
els problemes de la nostra educació són perquè aquí parlam una
llengua diferent a la castellana.

Vostè va parlar molt d’educació, però no va tocar els temes
claus per fer front als vertaders problemes de l’educació. Si
volem preparar els ciutadans de demà fan falta més recursos,
millor atenció, incrementar el desdoblament de grups, disminuir
la ràtio d’alumnes -no incrementar-la, com exigirà segurament
la seva lliure elecció de centre-, millors mitjans tecnològics,
més mitjans per al professorat, més atenció a la diversitat dins
les aules, més beques per als alumnes amb manco possibilitats
econòmiques.

La insuficiència pressupostària del sistema educatiu de les
Illes Balears, per culpa d’unes transferències mal dotades, és
greu. I això s’ha anat suplint amb l’esforç impagable, voluntat
i vocació de molts de mestres d’aquesta terra. Però no basta, es
necessiten més mitjans. L’educació necessita un millor
finançament, però també necessita consens. 

Recollim la seva proposta d’un pacte social per l’educació,
un pacte de totes les forces parlamentàries, sindicals,
administracions, pares i mestres per arribar a un mínim comú
denominador de continguts, recursos destinats, també una
llengua vehicular, Sr. Bauzá, i una manera de gestionar.
L’educació ha de defugir dels debats partidistes, en educació hi
ha d’haver consens, planificació i acord. És irresponsable que
alguns partits emprin l’educació per dividir la societat i per fer
electoralisme.

Sr. Bauzá, la lliure elecció de centre ja existeix. No intenti
confondre la gent, tothom pot escollir el centre on desitja que
estudiïn els seus fills. Una altra cosa és que aquest centre tengui
places suficients. Què vol dir llavors la seva promesa de lliure
elecció de centre? Què tothom podrà accedir a l’escola
solAlicitada més enllà de la capacitat d’aquest centre? Pensa

augmentar les ràtios d’alumnes per aula? Pensa afegir aules
vulnerant la normativa sobre espais en els centres educatius?
Pensa incrementar línies en els centres que per força es
massificaran i perdran qualitat en l’ensenyament?

Parlem d’altres temes. Ara tothom xerra de la crisi
econòmica que patim. És dura, però sembla que hem oblidat que
a les Illes Balears tenim una altra crisi més greu i que ve de més
enrera: la manca d’honestedat d’alguns partits polítics, les
pràctiques corruptes. En el nostre país s’ha llançat un missatge
terrible: la corrupció no és greu, la corrupció és una cosa de tots,
tots som iguals. I això no és així, la corrupció és molt greu, és
una amenaça per a la democràcia del nostre creixement
econòmic. Aquest és un gran problema que té la nostra societat.
Si realment volem un país que surti de la crisi econòmica, una
societat de persones preparades, d’emprenedors eficients, hem
d’eradicar la corrupció. Fer una administració transparent, un
sistema polític de tolerància zero contra la corrupció.

Vostè ahir digué que certes persones i fins i tot partits, han
abusat de la confiança dels ciutadans en benefici propi. Bé idò,
vostè com a president té l’obligació de fer el possible perquè
aquestes persones i aquests partits tornin els doblers robats. Ho
farà? Perquè, Sr. Bauzá, vostè s’ha presentat com el defensor de
la regeneració de la vida política i no només del seu partit, sinó
de tota la vida política, però el precedent dels casos en què un
govern del seu partit va estar mesclat no l’avalen. I la setmana
passada vostè va permetre un pacte de govern municipal a
Alcúdia entre el PP i una regidora trànsfuga. Ara que ha
camuflat el problema que li suposava obtenir la batlia amb
aquest vot, convidarà una trànsfuga a participar d’un govern
municipal? La compensarà per haver abandonat les sigles per
les quals va ser triada? Començaria molt malament, Sr. Bauzá.

Parlem de drets socials. En només dos anys s’han congelat
les pensions, reduït els salaris per decret, s’ha reformat el
mercat laboral per abaratir l’acomiadament, s’han ampliat els
anys que hem de cotitzar per a la jubilació. En només dos anys
el Govern espanyol ha reduït els drets i les prestacions socials
com mai no havia passat, allò que havíem estat dècades per
aconseguir. La crisi econòmica no l’hem provocada ni els
treballadors, ni els emprenedors ni els pensionistes. És ben
injust que ara es carregui damunt d’aquests colAlectius una crisi
que no han provocat. La retallada general indiscriminada dels
serveis públics i socials pot provocar greus conseqüències sobre
la nostra cohesió social. Hi ha milers de famílies que a Balears
ja no reben prestació d’atur o que aviat hauran de tornar el seu
pis hipotecat al banc i continuar pagant l’hipoteca. Les
retallades socials estan creant situacions molt dures a milers de
famílies.

Per evitar tot això és necessari un govern amb sensibilitat
social, per estar al costat de la gent hipotecada, de la gent que ha
de cuidar persones majors, de la gent que no té feina i en vol fer.
S’ha de mantenir la despesa social per garantir la cohesió de la
societat. S’ha de millorar l’educació, la salut i els serveis
socials. No hi ha cap altre camí per assegurar el
desenvolupament d’una societat que no passi per tenir una
població ben formada, amb bones prestacions sanitàries i
cohesionada. I per això la societat necessita de bons gestors, no
privatitzacions, ni desmantellament dels serveis públics, Sr.
Bauzá. I del seu discurs d’ahir, res ens fa creure que per a vostè
les polítiques socials seran una prioritat perquè res no va dir.
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Hi ha molts de ciutadans que estan desconcertats, estan
desorientats quan les polítiques les marquen els mercats en
compte dels parlaments i els governs. Desorientats, quan les
receptes de la sortida de la crisi vénen de la mateixa dreta que
va encapçalar les polítiques que ens varen dur a la crisi
financera. Desconcert, quan partits que es reclamen
progressistes han renunciat als seus programes electorals enfront
dels bancs, dels grups financers i especuladors i han donat
l’esquena als ciutadans. S’han donat ajudes milionàries als
bancs que conjuntament amb empreses elèctriques o
telefòniques presenten uns extraordinaris balanços de beneficis,
que així i tot no els impedeixen fer grans expedients de
regulacions d’ocupació. Encara n’hi ha que reclamen més
ajudes, més primes o més pujades de les tarifes elèctriques. 

No se pot tolerar tampoc que ara es digui que la crisi és per
culpa de l’existència de les autonomies, dels governs insulars,
del sistema sanitari públic, del sistema de pensions o de
l’existència de Radiotelevisió de Mallorca. Islàndia és un país
que ara durà davant la justícia als que varen causar aquesta
catàstrofe econòmica. I la lògica del seu president és senzilla:
“allò fonamental és que Islàndia és una democràcia, no som un
sistema financer. Els governs no es poden continuar arrossegant
darrera els mercats”. 

En democràcia allò que no pot ser és que governs triats amb
els vots de molts, serveixin per fer polítiques a favor de molts
pocs. I amb això serem belAligerants, hi ha límits que no podem
superar, perquè, efectivament, hi ha motius per estar indignats.
Però la indignació per si sola no arregla res si la deixam a ca
nostra o al bar fent tertúlia. Cal passar de la indignació a l’acció.
Cal actuar. 

A pesar de les limitacions que ens imposa el món global o
un insuficient autogovern, des d’aquest parlament es poden fer
avanços democràtics i amb transparència. És un repte que el
partit majoritari tendrà. Podrà actuar aplicant el rodillo o
consensuant. Depèn de vostè, Sr. Bauzá. Les propostes d’avanç
democràtic i de transparència les tendrà perquè el nostre grup
parlamentari les farà. 

Ara bé, hem de tenir clara una cosa, els drets socials,
l’assistència sanitària, els recursos per a l’educació, tot això no
és possible sense finançament. Sense finançament no hi ha
polítiques econòmiques ni socials possibles. Sense finançament
no hi ha autogovern. El finançament de la despesa pública prové
dels imposts que pagam i a les Illes Balears som els que pagam
més imposts a l’Estat. I tot i així, el govern, els consells i els
ajuntaments no tenen prou recursos, per què?, perquè la major
part dels imposts que pagam se’ls queda el Govern espanyol i
no els reinverteix a les Balears. De fet, som el territori amb
pitjor finançament per habitant. 

Cada any la diferència entre la quantitat que pagam en
imposts i allò que rebem en serveis és de més de 3.000 milions
d’euros. És una quantitat enorme. Representa el 15% del nostre
producte interior brut. Estam pagant imposts com si visquéssim
a un país nòrdic i en canvi rebem els serveis com si fóssim un
país sud-americà. Això és una pèrdua de recursos inassumible
per al nostre país, 3.000 milions d’euros és una quantitat mala
d’imaginar, la mitja hora que dura el meu discurs, la diferència
entre allò que pagam en imposts i allò que Madrid es queda és
de 170.000, en mitja hora! 

Amb aquesta quantitat es poden donar moltes ajudes a la
dependència o pagar el sou d’uns quants mestres i metges. A
final d’any amb 3.000 milions d’euros haguéssim pogut
construir noves escoles, centres de dia, centres de salut,
rehabilitar zones turístiques degradades o finançar la xarxa de
transport públic. I al maltractament econòmic de Balears PP i
PSOE s’assemblen com dues gotes d’aigua. 

Ara, Sr. Bauzá, vostè serà el primer en tocar-ne les
conseqüències en heretar un Govern que s’ha hagut d’endeutar
per complir amb la seva obligació de cobrir els serveis bàsics
dels ciutadans, serveis socials, educació, salut. Ara ho patirà i
haurà de fer el possible per garantir aquests serveis als
ciutadans, perquè els ciutadans de les illes que venim
denunciant l’actuació dels partits centralistes no es mereixen
aquesta situació. Ja en pot fer d’auditories, Sr. Bauzá, però les
auditories no ens donaran allò que el seu partit, juntament amb
el PSOE, ens ha llevat als ciutadans de les illes, centenars de
milions d’euros anuals, que no arriben perquè vostès així ho han
votat durant anys en el Congrés dels Diputats. Recentment una
esmena aprovada en el Senat, que garantia que les Illes Balears
s’equiparassin com a mínim a la mitjana de finançament per
càpita, fou votada en contra per PP i PSOE. 

I no és el PP d’abans que votà en contra de millorar el
finançament de Balears, no és el PP de Jaume Matas, aquell
amb el qual el candidat a la Presidència sembla que vol marcar
distàncies, és el PP actual, és el PP de Maria Salom que votà en
contra i que com a premi presidirà el Consell de Mallorca. 

Vostè va dir ahir que “cap interès partidista no pot
perjudicar les persones”. Idò aquesta situació que tenim es
produeix per ordres dels senyors Zapatero i Rajoy, per
interessos partidistes que perjudiquin i molt als ciutadans de les
Illes Balears. Per això avui li faig un envit, una proposta:
consensuem en el Parlament de les Illes Balears un projecte de
model de finançament just per a les Illes Balears, per defensar
tots plegats davant del Govern de l’Estat.

Senyores i senyors diputats, avui el Parlament de les Illes
Balears investirà el nou president del nostre país. El Partit
Popular ha guanyat àmpliament les eleccions, molt àmpliament,
però deia Churchill que a la derrota cal dignitat i a la victòria
generositat. La situació actual demana mà estesa, consens,
diàleg. Només si tots remam plegats sortirem de la difícil
situació econòmica en què ens trobam. En aquest sentit li feim
un oferiment de colAlaboració, però a la vegada, si les polítiques
són contra les senyes d’identitat o contra l’estat del benestar ens
trobarà davant.
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Senyores i senyores diputats, com a portaveu de la tercera
força política de les Illes Balears, ens comprometem a treballar
per al futur econòmic del país i per a la creació de llocs de feina;
a denunciar i lluitar contra qualsevol retrocés social o educatiu;
a no descansar en la lluita a favor de la nostra llengua, cultura
i identitat; a fer tot el que calqui per preservar el nostre territori,
el benestar social i el teixit productiu de les Illes Balears. 

Vénen temps difícils, enmig d’una greu crisi econòmica,
arriba al Govern una formació política que té com a únic
programa -ocult, però evident- enfonsar allò que de més
singular, preuat i valuós té el nostre país. Arriba al poder un
partit que lluny de potenciar allò que és nostre, vol implantar-
nos models forans. Un partit que no es mou per fer gran el
nostre poble, sinó que pretén ser una simple corretja de
transmissió de les polítiques que marqui el Sr. Rajoy des de
Madrid. 

Vénen temps difícils, però els assegur que estarem a
l’alçada. És el nostre compromís i el nostre deure. Estimam el
nostre país i no volem veure’l en subhasta. Aquí serem!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Intervendrà la Sra. Mabel
Cabrer en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
Hble. President i membres del Govern en funcions, candidat a
la presidència del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón
Bauzá. És per a mi un motiu d’orgull molt important poder
representar el Grup Parlamentari Popular avui, en aquest acte
d’investidura del president del Govern, de la seva investidura,
senyor candidat, que en breus moments es produirà. Orgull i
agraïment a tot el meu grup que ha volgut confiar en la meva
persona per poder-lo representar. 

És la primera vegada en aquests quasi 30 anys d’autonomia
de les nostres illes que el grup parlamentari que donarà suport
al pròxim govern té un nombre tan elevat d’escons, de diputats,
una majoria tan ampla que imposa sense cap dubte, respecte i
més responsabilitat que mai cap als ciutadans que representam.

Les urnes han xerrat molt clar. No fa encara un mes, dia 22
de maig, que els ciutadans de les Illes Balears varen xerrar clar,
varen decidir amb una majoria contundent un canvi de govern.
Varen decidir que confiaven en el nostre projecte i que volien
que vostè presidís la nostra comunitat autònoma els propers
quatre anys, que volien un canvi. Cadascú pot fer la seva lectura
d’aquest resultat, però per a mi aquest és el resultat de castigar
un govern resignat davant la pitjor crisi econòmica de les Illes
Balears i que no tenia projectes de recuperació que fossin
capaços de generar confiança i credibilitat. I aquesta decisió
sobirana s’ha transformat en la representació parlamentària que
avui tenim, on el Grup Parlamentari Popular representa tot el
centre i tota la dreta d’aquest arc parlamentari que avui li
atorgarà la confiança per ser president.

Vostè sap que nosaltres tenim clar què és allò que esperen
els nostres ciutadans en aquests pròxims quatre anys. Sap vostè
que som perfectament conscients del moment en què vivim, de
les circumstàncies tan dures que pateixen les Illes Balears, que
mai no haguéssim tal vegada imaginat, però que fa que la nostra
responsabilitat estigui per damunt d’altres circumstàncies que
avui no són importants. Avui agradi o no, la situació econòmica
és tan delicada que els ciutadans de les Illes Balears a qui
representa aquest grup de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
també sense cap dubte de Formentera, esperen molt del nostre
grup i del seu Govern. Saben perfectament que no feim
miracles, però saben i confien que el Partit Popular representa
un canvi de govern que era imprescindible a les nostres illes.
Vostè, Sr. President, representa i comandarà aquest timó d’un
vaixell a la deriva, que necessita que li marquin el rumb i que el
duguin a port, amb temporals o amb calma podrida, com diuen
els pescadors, però a port.

El seu programa d’investidura ha estat clar i contundent,
ferm, com és vostè, i realista, molt realista. Llocs de feina, petita
i mitjana empresa, treballadors autònoms, territori, seguretat
jurídica, llibertat, educació -la legislatura de l’educació-, serveis
socials i sanitaris i molta austeritat. Comença una nova etapa
fonamental i essencial dins la nostra autonomia. No és un
simple canvi d’etapa, sinó una nova etapa en el sentit més
rigorós de la paraula. És necessari recuperar l’orgull de
pertànyer a les Illes Balears i recuperar el lideratge de què
sempre havíem gaudit i sempre ens havíem sentit orgullosos. 

Podíem estar més o manco castigats pel Govern de l’Estat,
però Balears sempre havia estat un referent, també per a l’Estat.
Avui ja no ho som, avui som un més i això s’ha de capgirar.
Sempre hem estat petits, però diferents, amb una senya
d’identitat pròpia, un referent nacional i internacional. I tot això
que s’ha perdut, ho hem de recuperar. Aquesta ha de ser la
legislatura de l’educació com a motor i impuls de la recuperació
econòmica -vostè ho va dir ahir-; aquest ha de ser el nostre
rumb, la legislatura de la recuperació econòmica i de l’educació

És ver que les paraules són molts fàcils i els fets no són tan
fàcils, però govern és l’art d’allò possible, i tot el que hem
mencionat és possible perquè ja ho vàrem fer. Si érem els
número u en renda per càpita, en creixement econòmic, ho
podem tornar a ser. Però el camí no és gens fàcil, hi haurà
temporals, alguns previsibles i d’altres imprevisibles. Les
arques de la nostra administració autonòmica es troben en una
situació summament preocupant, no tenim ni tan sols uns
pressuposts aprovats perquè el Govern es va negar a presentar-
los en aquest parlament, com era la seva obligació. Ara ja sabem
per què: perquè sabien, i per ventura amagaven, que ni tan sols
no estam en condicions de pagar la despesa corrent, els serveis
bàsics. Costa fins i tot pagar els sous dels funcionaris. Tots els
proveïdors, transportistes, serveis socials, sanitaris, educació
concertada, agències de viatges, fins i tot obres tan importants
com el Palau de Congressos o el tren d’Artà, aturen per falta de
pagament. Intentar dir que és una estratègia del Partit Popular
per excusar el compliment dels nostres compromisos electorals
resulta pueril; tant de bo només fos una estratègia, però són
realitats innegables i que a vegades superen la ficció, mai no ens
ho haguéssim pogut imaginar.
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I davant això els ciutadans ens han ensenyat amb els seus
vots que els govern s’han de dedicar a governar, que no poden
estar amb crisis internes, ni amb inestabilitat constant, canviant
el rumb dia sí i dia no, i sobretot pretenent destruir l’adversari
polític com si fóssim enemics. Els ciutadans han parlat i volen
tot el contrari: estabilitat, seguretat, fermesa, contundència,
lleialtat, feina, i també respecte a l’adversari. Perquè majoria
absoluta folgada no és sinònim ni de prepotència, ni de
despotisme, ni de manca de respecte. Però majoria absoluta
folgada sí és sinònim d’acció, d’acció de govern, de compliment
d’un programa electoral, que és el compromís, el contracte que
hem signat amb els ciutadans de les Illes Balears.

No tothom, evidentment, se sentirà representat, però sí que
hauríem de procurar i aconseguir que almanco entenguin i
comprenguin les decisions del Govern, i el Grup Popular,
senyor candidat, té les coses i les idees ben clares. Sabem
perfectament quina és la nostra feina: el debat parlamentari, les
propostes i les idees contrastades, l’activitat legislativa i
pressupostària, però, sobretot, la nostra feina serà ser l’eina de
suport del Govern de les Illes Balears perquè pugui exercir el
seu poder executiu amb eficàcia, amb agilitat, amb
transparència i amb honestedat. 

Senyor candidat, sàpiga vostè que cadascun dels 35
diputades i diputats d’aquest grup som aquí per servir més que
mai al nostre poble, que som conscients del que som i a on
volem arribar, que sabem que no és fàcil però que la voluntat és
fèrria, que els interessos generals estan per damunt dels
personals i dels partidistes, que la greu situació econòmica ens
reclama un plus, i que som uns privilegiats, uns privilegiats
elegits pels nostres ciutadans per ajudar-los, per servir-los i per
fer-los la vida més senzilla i no més complicada, més còmoda
i millor per garantir la seva salut, les seves necessitats socials,
la seva educació i la seva capacitat econòmica; perquè, en
definitiva, puguin ser feliços. Som conscients cadascun de
nosaltres del que està en joc, i només podrem dir que hem
complit la nostra feina si d’aquí a quatre anys les nostres illes
tornen a ser un referent nacional i internacional. 

De tot s’aprèn i l’experiència és un grau, i com se sol dir,
senyor candidat, ni uns són tan bons ni els altres són tan dolents,
però sí hem après que segons quines formes de governar, segons
quins experiments estranys no és el que vol el poble, que vol
governs seriosos i responsables, i governs que no vagin a la
contra sinó a favor de la gent, perquè s’ha donat una imatge de
desgovern i de negativitat que s’ha de canviar radicalment. És
necessari recuperar la confiança dels ciutadans en la classe
política i que aquesta està, com vostè sempre diu, a pie de calle,
en la realitat i no fora de la realitat, i amb aquest canvi hem de
començar tot d’una a fer feina immediata en el nostre principal
eix, que és l’economia i l’educació.

Avui la situació és d’excepcionalitat. És el moment de
prioritzar els sectors econòmics. Tenim una lacra social de
primera magnitud com és l’atur, i nosaltres sabem que la major
política social és posar en actiu les persones que estan a les
llistes del SOIB; aquesta és la millor política social. I sense
descuidar, naturalment i tot al contrari, les polítiques socials
vertaderes a favor d’aquells que més ho necessiten. El Partit
Popular no és cap risc per a les polítiques socials, fa temps que
la política de voler generar por ha deixat d’espantar ningú, però
sí és cert que allò que no farà el Partit Popular són polítiques
socials de maquillatge, de cara a la galeria però que volen
ocultar la realitat del problema. La creació de llocs de feina i la
promoció de polítiques actives d’ocupació són la major garantia
de solidaritat i benestar social. I això passa pels nostres sectors
productius, per la nostra indústria turística i per tots aquells
petits i mitjans empresaris i autònoms del comerç, de
l’agricultura i de la indústria capaços de generar aquests llocs de
feina. Un marc normatiu nou, reducció d’impostos,
simplificació burocràtica, seguretat jurídica. I una política
educativa de màxima qualitat i en llibertat, llibertat d’elecció de
centre i de llengua. 

I no em vull estendre més perquè està tot dit en el seu
discurs d’investidura. I tot això, senyor candidat, vull aprofitar
per assenyalar que estic segura que vostè ho farà amb diàleg,
amb generositat, amb les portes obertes per a tothom però amb
reivindicació dels drets que ens corresponen a tots els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. No pot ser
que l’Estat no ens vulgui pagar el que ens deu, o tal vegada s’ha
fet molt de maquillatge i per ventura els nombres no són els que
ens han venut, ja ho veurem, prest ho comprovarem, i
comprovarem amb les auditories que vostè ha anunciat la
realitat i el punt de partida. No es tracta ni de revenja ni de
rancor, encara que hi ha coses que mai no es podran oblidar i
que tampoc convé no oblidar; en això l’experiència ens diu que
només serveix per perdre quatre anys. Es tracta de mesurar la
magnitud del problema perquè vostè, quan arribi al govern, no
només tendrà el problema de l’atur, sinó que a més tendrà el
problema intern de posar ordre econòmic, i això ho farà amb els
mateixos funcionaris que hi ha dins el Govern. No fa falta ni
tudar doblers en auditories milionàries, com sí s’ha fet aquests
quatre anys, ni posar en qüestió la feina dels nostres funcionaris,
com també s’ha fet.

Però li avanç que vostè es trobarà no només amb un estat
econòmic preocupant, molt preocupant, sinó també amb un
entramat normatiu i burocràtic que avui impossibilitat que els
sectors econòmics es puguin desenvolupar amb normalitat. Tots
els intents que ha duit aquest govern per agilitar
desgraciadament no han funcionat, han fracassat. Jo no puc
deixar de recordar com a l’anterior investidura el portaveu
socialista ens deia que deixàvem una comunitat autònoma
endeutada i que les finances públiques serien un problema. Deu
ser per això que ha estat el govern que ha fet el major
endeutament de la nostra història: s’ha duplicat el total de tot
l’endeutament de la nostra història. Això sí, per fer inversions
silencioses; record també totes les que ens anunciaven a
l’anterior investidura i que realment han resultat silencioses.
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Li espera, senyor candidat, la pitjor situació econòmica
interna que mai no s’ha trobat un president entrant, això li
espera. Vostè ostentarà, desgraciadament, el títol de ser el
primer president de les Illes Balears que arriba al Govern i s’han
de fer números per veure si es poden pagar sense problemes les
nòmines. Això és el que l’espera, un futur ple de dificultats que,
a més, crec que no li ho posaran fàcil; ja li han anunciat que ni
tan sols li deixaran passar els cent dies de gràcia, però també ens
costa que, a vostè, els reptes difícils li agraden. També ens han
anunciat que faran mobilitzacions i manifestacions, que
curiosament no han existit aquests quatre anys, però les urnes i
la voluntat popular han estat clares i ningú, ningú, no ho pot
posar en dubte. Esperam que amb la situació econòmica que
patim siguin més seriosos, com també siguin més seriosos amb
les lliçons de transfuguisme, no?, on tal vegada el PSM no és un
model, i podem recordar temes i municipis com el municipi de
Sineu, per exemple.

I vull acabar, senyores i senyors diputats, amb una reflexió
final. El Grup Parlamentari Popular és aquí per ajudar-lo a fer
feina de valent, perquè les Illes Balears no estan per a rialles ni
per a mitges tintes. Els ciutadans ens han donat la seva
confiança i no els podem defraudar. Aquest grup li puc
assegurar que posarà colzes, que s’arremangarà per fer feina,
per ajudar el seu president i el seu govern a dur endavant les
nostres illes. Avui és un dia de molta alegria per al Partit
Popular, Sr. President, i en especial per a vostè, Sr. President,
candidat encara, però aquesta alegria l’hem de transformar el
més aviat possible en alegria colAlectiva; només si ho
aconseguim podrem dir que els pròxims anys no seran perduts.

Senyor candidat, enhorabona. Rebi la nostra més sincera
enhorabona, rebi la confiança i la lleialtat d’aquest grup. Estic
segura que vostè no ens defraudarà, ni nosaltres a vostè.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mabel Cabrer. I ara és el torn de
contestació del candidat a president del Govern de les Illes
Balears, Sr. José Ramón Bauzá.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, digníssimes autoritats. Faré una intervenció per
respondre les anteriors intervencions d’una manera conjunta.

I a la persona a la qual em vull dirigir en primer lloc és al
president Antich. El primer que vull fer, Sr. Antich, és donar-li
les gràcies pel to del seu discurs i per la seva intervenció, i li ho
dic d’una manera franca. Agraesc la seva intervenció i li dic que
mai no desfaré tot allò que en el passat s’hagi fet bé. Seria una
irresponsabilitat, i nosaltres hem de ser responsables amb tota
la nostra ciutadania, independentment de qui ens ha donat el seu
suport electoral. Per tant no tengui cap tipus de dubte que tot
allò que s’hagi fet bé en el passat no només es mantendrà sinó
que a més a més donaré exemple i diré d’on procedeix i de
quina manera s’ha fet. Per això estigui absolutament tranquil i
li don les gràcies per la feina que ha fet en aquesta línia.

Vostè ha comentat i ha parlat de pactes per l’educació, pel
turisme i pel territori, pactes que com molt bé vostè sap d’una
i altra manera hem comentat en anteriors ocasions, però que
també li don les gràcies per afavorir des d’aquest escó i des de
la seva intervenció la posada en públic del que jo crec que és
més que necessari, una demanda de la nostra ciutadania. I hem
d’apostar per això, precisament, perquè és la nostra ciutadania,
és la nostra societat, és la gent que està en el carrer que
necessita creure i confiar més que mai en l’exercici de la
política, i som nosaltres, els que som aquí asseguts en aquests
escons i els que tenim la responsabilitat de representar els
nostres interessos quant a representació i ideologia política, els
que som els principals responsables de quina manera i de com
s’ha de fer en el futur. Així que torn a agrair la seva voluntat
manifestada.

Estic d’acord que hem de millorar la situació que les nostres
illes viuen en matèria de transport, especialment a les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. És un repte que crec que
cap dels que han tengut una responsabilitat en anteriors governs
no ha fet. Això no és una crítica, sinó simplement és un fet que
hem de millorar precisament perquè la responsabilitat i la
necessitat dels ciutadans que viuen a altres illes ens ho estan
demanant cada dia, i per això jo crec que ara tenim una
oportunitat en el fet que si tots coincidim, per què no ho podem
arribar a fer? És possible, i tenim la història i l’experiència que
ens diuen que no és fàcil, però no hi ha cap impossible si entre
tots ens posam en marxa i ho feim d’una manera conjunta.

En relació amb el territori estic d’acord també amb vostè: no
podem -i ho vaig dir jo ahir- no podem continuar amb un model
econòmic basat únicament i exclusiva en la construcció; aquest
model ja ha acabat, aquest model no té el futur que hagués
pogut tenir i que va tenir en un moment en el passat, i jo som el
principal protector i defensor de la protecció del territori.

I tenim una màxima prioritat, que també m’alegra, que ja he
sentit en altres ocasions però que també vostè ha comentat, una
prioritat en matèria educativa. Hem de tenir alçada de mires,
hem de tenir en aquest cas l’expectativa que la nostra gent
deposita en nosaltres els polítics, basada en la realitat, i jo vull
una educació de qualitat, una educació en llibertat, una educació
sense debats estèrils, una educació on primi la cultura de
l’esforç i no la cultura del conformisme; una educació que està
basada també en la formació professional, en la formació
contínua, en la formació universitària, en la formació, en
definitiva. I on hem de donar també pas a la implicació de la
iniciativa privada, juntament amb la universitat, per tal que
l’oferta i la demanda que es produeixen en el sector empresarial
i per part de la formació universitària puguin anar en paralAlel de
tal manera que s’identifiquin les necessitats i potencialitats
d’una indústria emprenedora i una oferta en formació
acadèmica.
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En matèria del finançament és evident que no hem rebut tot
el que voldríem haver rebut i que hem tengut dificultats en el
fons de competitivitat i en les inversions de l’Estat. Però, miri,
jo no venc aquí per criticar el passat ni per qüestionar. Jo crec
i estic convençut que han fet el màxim que han pogut; no ha
sortit bé?, mala sort. Vull pensar sempre en positiu, però no
tenguin cap tipus de dubte que aquest president defensarà els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears independentment
de la seva ideologia política, perquè el president que sortirà
d’aquí a uns minuts no serà el president del Partit Popular, serà
el president de les Illes Balears, i anirà a negociar amb tots els
ministres i el president del Govern de l’Estat per demandar les
necessitats que avui tenen els ciutadans de les Illes Balears, i el
meu compromís institucional i de responsabilitat és ferm en tot
i en cada moment.

Vostè ha comentat l’estat de comptes que la nostra
comunitat té i que rebrà en el traspàs de les competències i quan
tenguem oportunitat d’exercir aquesta responsabilitat. I en
matèria d’economia sabem que no és fàcil el camí que
emprenem, i sempre he procurat ser molt prudent en les meves
manifestacions, perquè no vull que sembli que això s’arregla
simplement amb un govern del Partit Popular, i no és així. Estic
convençut que som la millor opció per gestionar aquesta crisi,
però sé que no serà fàcil, que no podem fer miracles. Apostarem
per la iniciativa privada, per estar al costat dels empresaris, els
grans, els mitjans i els petits empresaris; i amb els emprenedors,
que són els que han de crear els llocs de feina que falten. 

És obligatori dotar aquesta comunitat de seguretat jurídica
perquè puguem treure inversors potencials i potents inversors
nacionals i internacionals, i tot això ha d’estar acompanyat d’un
govern auster, molt auster, en el qual tot el que no es pugui
mantenir i no es pugui assumir ha de ser eliminat. I el primer
que faré serà encarregar una auditoria que farem amb els
recursos interns de la nostra pròpia comunitat, perquè hi crec i
perquè són els que tenim i semblaria absurd gastar un sol cèntim
d’euro en una cosa que podem tenir nosaltres amb recursos
propis de la nostra comunitat. A més, tampoc no puc compartir
que es vegi el fet que es vulgui fer aquesta auditoria amb
desconfiança o coses rares; encara que estiguéssim en una
situació de bonança jo actuaria de la mateixa manera, perquè a
l’hora de començar vull saber exactament quina és la situació
real.

En economia pública i l’estat de comptes el que tampoc no
puc passar per alt és definir l’estat dels comptes quant al deute
públic, Sr. Antich. S’ha publicat recentment que tenim un deute
reconegut d’aproximadament 4.700 milions d’euros. Jo li he dit,
en aquesta mateixa sala, que m’hagués agradat que
m’identificàs les seves inversions silencioses; què són?, on està
dipositat aquest increment de deute? Tendrem l’oportunitat de
definir-ho d’aquí a unes setmanes, però simplement -i no ho
faig, Sr. Antich, en to de crítica sinó d’una manera analítica- hi
ha una gran diferència de com ens trobarem nosaltres la situació
quant a deute públic ara, i com se’l va trobar vostè fa quatre
anys.

En qualsevol dels casos, Sr. Antich, li vull agrair
públicament totes les facilitats que vostè ens ha donat, a tot el
meu equip i a mi personalment, en el traspàs de poder, i vull que
quedi constància també en aquesta cambra de les facilitats en tot
moment. 

A continuació em remetré a la intervenció que ha fet el Sr.
Barceló. 

Miri, Sr. Barceló, jo li recoman que canviï el seu estereotip,
un discurs és més que frases fetes i vostè ha començat dient que
farem macroprojectes, autopistes, privatitzacions, vostè ho diria
en qualsevol moment sempre que parlàs del PP, fos qui fos qui
ho presidís, fos qui fos qui digués el que hagués de dir, perquè
és un estereotip que vostè té marcat i definit, jo simplement li
faig el suggeriment que canviï d’estereotip perquè tendrà més
credibilitat.

El model d’economia, nosaltres tenim un model que és el
que hem defensat i que hem explicat, el model basat en
l’economia productiva. I en lloc de fer reflexions, que sí que
crec que són estèrils, vostè hauria de reflexionar per l’èxit que
tenen les seves propostes en matèria econòmica i la diferència
dels èxits que tenen les propostes en matèria econòmica del
Partit Popular, és una reflexió objectiva, crec que n’hi ha alguna
que té més credibilitat que altres, però no ho he dit jo, ho ha dit
la nostra societat.

Vostè ha posat en la meva boca afirmacions que ni tan sols
no m’he plantejat, així que m’agradaria saber quan ha sentit tot
això que vostè ha dit i que jo no he dit, m’agradaria saber quan
ho ha escoltat, simplement per una qüestió de curiositat.

Miri, en matèria educativa tot l’eix de la política que durem
a terme gira entorn de les persones, i si això és així és inevitable
que hi hagi un valor que estigui per sobre de tots que és la
llibertat. Per això, no dubtaré a potenciar la llibertat de les
persones i em reafirm en el meu compromís que els pares siguin
els que triïn la primera llengua vehicular per a l’educació dels
seus fills, d’entre les dues llengües oficials de la nostra
comunitat. I la premissa fonamental és que en acabar el cercle
formatiu tots parlin i escriguin perfectament les nostres dues
llengües i una tercera, que ha de ser l’anglès, per una qüestió
purament pràctica. No hi ha en això cap atac a cap de les nostres
dues llengües, el que sí hi ha és una clara voluntat d’afavorir la
llibertat, no en tengui cap tipus de dubte.

En matèria de corrupció. Vull començar, en referir-me a la
corrupció que el Partit Popular i el seu president, que som jo
mateix, ha demanat perdó i ho demanaran tantes vegades com
faci falta. És veritat que hi ha persones de la nostra formació
que s’han aprofitat de la nostra confiança i de la confiança dels
seus companys i sobretot, i el més greu i més important, de la
confiança de la nostra societat. Però, una vegada dit això, també
li vull dir que no acceptaré cap tipus de lliçó a l’hora de lluitar
contra la corrupció, perquè l’únic que ha apostat i l’únic que ha
apostat de debò per regenerar he estat jo, i ho he fet en el meu
propi partit i li assegur que no ha estat gens fàcil, i ho faré
també en la política de la nostra comunitat.
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I és aquí on haig de dir que esperava una altra cosa de la
resta dels partits. El Partit Popular no ha presentat cap imputat
a les seves llistes i, a més, té un protocol d’actuació que deixa
molt clar de quina manera s’actua, s’ha actuat i s’actuarà a cada
un dels casos; no obstant això, no he vist que cap altre partit
hagi seguit el nostre camí. És molt fàcil venir aquí a pretendre
seguir traient rèdit polític del passat, obviant que en aquests
quatre anys hi ha hagut casos de corrupció en aquest govern del
qual vostè ha format part i que simplement s’ha dedicat a mirar
cap a un altre costat, esperant que el temps passàs. És un error
pensar que la corrupció és cosa d’altres o del Partit Popular, un
gran error, i la corrupció és un problema de tots, i jo he estat el
primer que sempre ho he dit, en privat i en públic, en el meu
partit i fora del meu partit, és un gran error; és un problema de
tots i si tots haguessin seguit la pauta marcada pel Partit Popular
la regeneració per la qual jo treball seria molt més senzilla, més
ràpida i molt ben acollida per la nostra societat.

Així que -insistesc- no admetré cap tipus de lliçó en aquest
tema, no som gens dubtós i li dic que no tendré problemes per
fer el que hagi de fer, perquè aquesta societat confiï i estigui
orgullosa dels seus polítics.

Per una altra banda, tema d’Alcúdia. Sr. Barceló, el Partit
Popular governa a Alcúdia i té la batlia d’Alcúdia pels seus
propis vots. El Partit Popular d’Alcúdia va arribar a un acord
amb el PSM d’Alcúdia; es va arribar a un acord i després,
curiosament, es varen rebre unes directrius per part del PSM
regional perquè aquest pacte no es dugués a terme. Vostè hauria
d’explicar per què prima el fet de no pactar amb el Partit
Popular en lloc de pactar pel millor que necessita un poble, i no
ho dic jo, ho deia la pròpia representant del seu partit. No derivi
els focus on no hi són, qui ha de donar explicacions és vostè;
per què no va consentir per damunt de tot el que primava i
prioritzava és que no es pactàs amb el Partit Popular, per
damunt dels interessos dels ciutadans d’Alcúdia, és vostè qui ha
de donar les explicacions.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Seguretat jurídica. Miri, la seguretat jurídica, tema realment
important, el que passa a les Illes Balears és que, com a
conseqüència de la inseguretat jurídica, hem d’afrontar
possibilitats d’indemnitzacions que hem de pagar tots, aquesta
és la situació. Sentència ferma, Es Canons d’Artà, procedent de
l’anterior legislatura on vostès governaven, 5 milions d’euros;
sentències que poden arribar i que ja estan anunciades: Alaior,
40 milions d’euros; en reclamació judicial: Ses Fontanelles, 216
milions d’euros; GESA, 100 milions d’euros; Ca’n Domenge,
38 milions d’euros; Benirràs, 40 milions d’euros, a Sant Joan;
Rocallisa a Santa Eulària, 160 milions d’euros; Cala Carbó, Es
Vilà a Pollença, 10 milions d’euros. Tot això fa un muntant,
sense tenir una relació exhaustiva, simplement del que ha sortit
pels mitjans de comunicació i la informació que nosaltres tenim,
fa un muntant de 109 milions d’euros, que són 101.000 milions
de pessetes. I sense quantificar, altres situacions com són Son
Garcias Vell de Palma, Es Jonquet o el golf de Son Bosc de
Muro.

Això de la inseguretat jurídica es genera per part dels
polítics, amb llicències donades, trencant les decisions que estan
determinades documentalment per les diferents institucions.
Que no ens parlin de protecció, les dues lleis més
proteccionistes que hi ha hagut en aquesta comunitat són la del
91, la Llei d’espais naturals, i la del 97, la Llei d’ordenació del
territori; la protecció no es pot de pressa i corrents i la protecció
no té preu, però sí que té un cost, que és el que nosaltres avui
veim. Les indemnitzacions no impliquen protegir, indemnitzar
implica pagar pel que no s’ha fet bé amb un canvi de voluntat
política i això, en qualsevol dels casos, no implica que es
protegeixi.

En matèria de serveis socials, Sr. Barceló, vostè s’ha queixat
amargament del tema de serveis socials. Les polítiques socials,
el que passa aquí i el que ha passat a Espanya no ens ho ha de
retreure a nosaltres, ho hauria de comentar i explicar, demanar
explicacions al seu soci de govern, que no és el Partit Popular
precisament, és a ell a qui ha de demanar explicacions, i vostè
ha governat amb el Partit Socialista, amb el Sr. Antich, però
també amb el Sr. Zapatero, per tant el corresponsable d’aquesta
situació, que ens mirau a nosaltres contínuament, vostè em
mirava a mi, no és el Partit Popular ni és cap de tots els diputats
que som aquí asseguts.

Finalment, i ja acab, Sr. Barceló, li torn a aconsellar que
canviï, que surti d’aquest estereotip. És possible que les seves
justificacions com a partit estiguin basades en un enemic que si
no és real vostè se l’inventa per trobar-lo. En qualsevol dels
casos, agraesc la seva mà estesa al consens, al qual jo mateix
m’he compromès des del primer minut, abans de prendre
possessió del meu títol o del meu càrrec com a president de
govern.

I finalment vull agrair la intervenció de la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Cabrer, vull a agrair a la portaveu del
Grup Popular i a tots els seus membres les seves paraules, i
expressar-los avui aquí que la confiança que jo percep per la
seva banda és exactament la mateixa i potenciada per part meva.
Estic segur que, a més de treballar molt i bé per millorar les
coses, segurament tendrem una legislatura que serà satisfactòria
a nivell personal, n’estic convençut. Sou tots aquí perquè la
societat ha confiat en tots i cada un de vosaltres i això és una
cosa que cal tenir present en el dia a dia i en totes les nostres
accions.

A la passada legislatura hi va haver un grup Popular que va
fer un excelAlent treball amb unes condicions que no eren les
millors i també vull aquí agrair a tots aquells representants,
presents i absents d’aquesta cambra, la seva feina perquè en tot
moment jo he estat coneixedor de com, en quines
circumstàncies, de quina manera i de quina forma s’ha fet. Ara
és el moment de mirar el futur i de treballar incansablement
perquè el nostre projecte sigui aviat la realitat que doni fruits i
m’agradaria que tots assumíssiu també el repte de fer que el
Parlament sigui cada dia més prop de la nostra societat.
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Ho he comentat en privat i no em sap greu, sinó tot el
contrari, comentar-ho en públic: he demanat un grup
parlamentari actiu, que no sigui passiu; de vegades és possible
i és normal i comprensible en qualque cas que el Govern tengui
un grup parlamentari més passiu; jo vull tot el contrari, vull un
grup parlamentari molt actiu, en el carrer, amb els colAlectius,
amb les associacions, escoltant la nostra realitat per traslladar
aquí propostes que ha d’assumir un futur govern.

Em sent molt orgullós de presidir també aquest magnífic
equip i extraordinari grup parlamentari i vos vull donar també
les gràcies per la feina que sé que fareu, perquè estic segur que
tots i cada un de vosaltres la fareu, amb aquesta vocació de
servei i sobretot amb els principis i el valor que determina ser
un diputat del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
bàsicament, aquesta segona intervenció, Sr. Bauzá, per cortesia
parlamentària i purament i simplement per posar en valor, una
vegada més, el fet que, i jo la veritat és que avui volia emprar
aquest debat en aquest sentit, d’esbrinar tots aquells camins que
puguin donar lloc precisament a grans acords. I li vull dir que
em satisfà molt el fet que començàs la seva intervenció
precisament dient que hi havia la possibilitat d’emprar alguns
dels instruments amb els quals s’ha anat fent feina durant
aquesta legislatura.

Jo només vull repetir que efectivament hi ha hagut una
sensibilitat molt important per part d’empresaris i de sindicats
a l’hora de tirar endavant el pacte per la competitivitat, és clar
que totes les polítiques s’han concertat, concertant amb ells,
segurament són millorables, però al fet al qual li don molta
importància és que crec que per primera vegada s’ha creat una
cultura d’intentar trobar acords en totes aquelles matèries que
són objecte d’un govern i, per tant, amb la idea que les respostes
que es donin a nivell econòmic i a nivell social siguin respostes
de país i no només d’un govern, sigui el seu o sigui un altre
govern que li toqui governar, sinó amb la idea que efectivament
parlam de què moltes d’aquestes distintes iniciatives, si tenen el
suport dels sindicats i dels empresaris, qualsevol d’aquestes
iniciatives tendrà molt més impacte social i segurament seran
més suportades amb una idea de cohesió. I per això estic molt
content que vostè analitzi amb bona voluntat el fet de poder
seguir treballant per aquest camí.

Per altra banda, dir que efectivament, segurament en molts
dels distints temes tenim discrepàncies, però tothom sap que
aquell que cerca pactar i arribar a acords ha d’estar també
disposat a deixar coses enrera i, per tant, significa una certa
generositat per part de tothom poder arribar a acords.

Miri, aquí s’ha parlat de tres temes que per a mi tenen molta
d’importància i fa molt de temps que es parla de la necessitat
d’arribar a acords, i no entraré per quines circumstàncies no s’hi
ha arribat, és un fet que no s’hi ha arribat en tots i cadascun
d’aquests temes. Però de la mateixa manera que explic això,
també dic que crec que és importantíssim que s’arribi a acords
i que per tant crec que hi hauria d’haver una voluntat
extraordinària per part de totes les forces polítiques de fer
aquest esforç, i sé que en molts d’aquests temes hi ha coses que
segurament ens diferencien de forma molt important, però així
i tot crec que aquesta comunitat autònoma, els seus ciutadans i
ciutadanes necessiten una especial pau en la utilització del seu
territori, en l’educació, que és la peça fonamental econòmica i
d’igualtat d’aquest país, i per altra banda, en la seva principal
activitat econòmica que ocupa més d’un 60% del nostre
producte interior brut. Per tant, en aquest sentit des del nostre
grup farem tots els esforços que haguem d’haver de fer perquè
creim que aquesta comunitat s’ho mereix.

No entraré a discutir això de les auditories ni aquests temes,
perquè crec que és ben lògic i ben normal que si entra un nou
govern i vol saber exactament els estats de comptes que faci i
prengui totes les mesures que hagi de prendre. L’únic que li vull
dir és que avui hem aprovat els comptes del Govern i amb
aquests hi ha aprovades un caramull d’auditories que ja estan
fetes i que li seran entregades i que, per tant, els funcionaris que
han de fer la feina ja podran fer feina damunt uns números que
ja altra gent hi ha fet feina i per tant segurament els retrà més.
I per tant, en aquest sentit, tendran una feina feta.

I només per dir, també, que és ver que l’endeutament és més
gros que el que nosaltres vàrem rebre, però l’únic que vull dir
és que a l’anterior legislatura els ingressos de la comunitat
autònoma creixien a l’ordre d’un 46%, en aquesta legislatura,
amb una crisi econòmica que no he creat jo, els ingressos
baixaven d’un d’ordre d’un 30%. Per tant, això vol dir que
aquesta comunitat autònoma ha de deixat de recaptar més de
1.000 milions d’euros només en dos anys. Això, juntament amb
seguir donant suport a l’estat del benestar i als serveis bàsics
d’aquesta comunitat i amb un esforç molt gran per intentar fer
inversions, que també les relataré avui aquí, altres moments hem
tengut temps de parlar-ne, però que estic disposat a fer un cafè
amb vostè i que en parlem seriosament, vostè ara tendrà temps
de veure a quines inversions em referesc, però només recordar-li
qualque exemple: crec que mai a cap legislatura anterior a
aquesta ni s’havien fet tantes escoles, ni tants centres de salut,
ni segurament tants habitatges, ni tantes altres coses. Però bé,
aquest és un tema que ja s’analitzarà.

Jo crec que avui, més que res, aquest debat, com he dit al
principi, és la seva festa, crec que es tractava de posar per cada
un de nosaltres les nostres postures, quins eren un poc els
nostres ideals respecte del programa que vostè va presentar ahir,
i jo, li torn repetir, el nostre grup està amb una voluntat d’acord;
farem oposició perquè és la nostra obligació i els ciutadans ens
han dit que la facem, però tenint molt clar que són temps de
sumar i no de restar, això crec que és el que ens demana la
ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sr. Barceló, quan vostè vulgui té
la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, Sr. Bauzá, agrair-li la
seva reiteració de consens, però és evident que la nostra
obligació avui és retreure allò que considerem que ha faltat en
el seu discurs o en les seves propostes. Aclarir també a cadascú
el que li pertoca, quan feia retrets de les polítiques estatals, tal
vegada l’hagi mirat a vostè, però les polítiques estatals, els
retrets al Sr. Rodríguez Zapatero. Això que quedi clar. Les
retallades a les pensions, les retallades a la reforma laboral,
evidentment a qui corresponen.

Ha parlat poquet de polítiques socials, simplement ha tornat
dir que vostè hi creu i l’únic que m’ha retret són els estereotips.
M’ha parlat d’aquests estereotips que tenim, m’ha dit que
canviés d’estereotip. Miri, Sr. Bauzá, la seva portaveu ha dit que
no volen fer polítiques socials de maquillatge. A vostè
evidentment li hem de donar un marge de confiança certament
perquè vostè és nou. Però quan em diu que canviï d’estereotip,
jo mir el que ha fet el seu partit quan ha governat. Parlant de
polítiques socials de maquillatge, m’ha vengut al cap tot d’una
el centre Joan Crespí, inaugurat abans de les eleccions de 2007,
amb un decorat de cartró pedra i encara faltava un any d’obres.
Quan vostè em diu que canviï d’estereotip i em parla que jo li
he retret autopistes, projectes urbanístics, simplement m’he
remès a allò que el seu govern va fer fa només quatre anys.

M’ha parlat també del tema de la corrupció. I ha dit una
cosa..., entenc que em digui que no admet que li doni lliçons, a
ningú no li agrada que li donin lliçons, però el que no es pot
admetre de cap de les maneres és que vostè digui que és l’únic
que ha apostat per la regeneració. Això crec que no es pot
admetre de cap de les maneres. Certament és ver que hi ha hagut
casos de corrupció que s’estan investigant dins aquest govern,
però no pot dir que es va mirar cap un altre costat, es va
expulsar un soci de govern, hi va haver una crisi de govern per
mor d’això, es varen exigir dimissions i hi ha va haver
dimissions, fins i tot de primer nivell, fins i tot de la Presidència
d’aquest parlament. 

En canvi, vostè ara parla d’auditories, jo no sé si quan ha
arribat a la presidència del Partit Popular ha encarregat una
auditoria per esbrinar què ha passat en un tema que en aquests
moments està en investigació judicial respecte del possible
finançament ilAlegal a les eleccions del PP d’Eivissa a la causa
del Sr. Cardona, relacionada amb el CDEIB. Queda molt clar a
la instrucció que va poder existir un finançament ilAlegal. Va fer
una auditoria quan va arribar a la presidència del Partit Popular,
quan diu que vostè és l’únic que ha apostat per la regeneració?
És la pregunta que li deix a l’aire.

I ha tornat insistir que farà auditories també a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Ja estan fetes, és obligatori fer-les
i per descomptat estan fetes. No hi perdi temps, miri les
auditories que estan fetes i comenci a fer feina. De fet, estic
convençut que si vostè insisteix tant en les auditories només té
una explicació, perquè el Sr. Rajoy ha dit que totes les
comunitats autònomes del Partit Popular han de fer auditories.
I tots, com a corda de transmissió, com ja li he dit en el primer
discurs, a fer les auditories, tan si estan fetes com si no, tan si
fan falta com si no. Faci-les, no passa res, si vostè vol perdre el
temps fent-les, faci-les.

Alcúdia. Ha estat molt bona la seva jugada, molt bona. És a
dir, ara s’acusa al que pateix el cas de transfuguisme de ser el
trànsfuga. Molt bona la jugada! La candidatura del PSM-
Iniciativa Verds ha desautoritzat públicament la regidora
d’Alcúdia, els partits polítics a Palma també. I vostè diu que els
trànsfugues són els partits que és tota la candidatura? Això és el
que ha dit, la resta de la candidatura que no avala aquest acord
són els trànsfugues i la que va bé és la regidora trànsfuga. Això
vol dir que la convidarà per tant, a formar part de l’equip de
govern, a pesar d’estar desautoritzada pels seus partits. Per
favor, li deman una cosa molt important, el pacte de
governabilitat que han firmat a Alcúdia posa PSM-Iniciativa
Verds-PP. Li deman per favor que no faci ús d’aquest pacte. No
utilitzi les sigles del PSM-IniciativaVerds en contra de l’opinió
del PSM-Iniciativa Verds. Comprovi-ho, veurà com el pacte
d’Alcúdia posa PP i PSM-Iniciativa Verds i no és cert, no és
cert. Si el seu argument és que el millor per al poble és que
governi amb el PP, la veritat és que crec que no comença
precisament amb modèstia.

Ha comentat que vol fer una educació sense debats estèrils,
que vol afavorir la llibertat de les persones i per això parla de
llibertat d’elecció de llengua. Jo crec que l’educació en aquest
país té greus problemes, els hem analitzat i hi coincidim i li hem
dit que té mà estesa per treure-los entre tots endavant. Però clar,
vostè el primer que fa és posar damunt la taula un tema que sap
que serà polèmic, que durà debats estèrils. Els debats que vostè
vol evitar precisament els tendrà. Jo pronostic que perdrem
quatre anys aquesta legislatura amb aquest debat i no arreglarem
els vertaders problemes de l’educació. Ho pot disfressar com
vulgui, ho pot ornamentar retòricament, ho pot emmascarar amb
les paraules de llibertat, però el que ens promet és una clara
involució. 

El candidat del Partit Popular simplement pretén eliminar els
mecanismes que al llarg dels anys han aconseguit alguns tímids
avanços en la normalització de la nostra llengua. Pretén tornar
enrera per tant i afavorir simplement la castellanització de la
nostra societat. Això és el que vertaderament s’amaga darrera
les seves paraules. Fins i tot ha anunciat que la llengua catalana
serà simplement un mèrit i no un requisit. Serem el primer país
del món on la llengua pròpia, la de les Illes Balears, ho diu
l’Estatut d’Autonomia, no sigui exigida als funcionaris públics.
Coneix qualque país del món allà on els funcionaris
desconeguin una llengua oficial? Això és el que vostè pot
provocar, que els administratius, els escrivents que es deia un
temps, no sàpiguen llegir o escriure en la llengua oficial i pròpia
del país. Coneix un lloc allà on els professors puguin
desconèixer la llengua dels seus alumnes, o que els metges
puguin no entendre els seus malalts majors?, perquè això és allò
que està proposant.
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També ha proposat la llibertat d’elecció de centre. Miri, això
és un retall de diversos diaris de dissabte 7 de juny de 2003, poc
després que el Partit Popular guanyàs les eleccions. El Partit
Popular es va presentar, pot dir que vostè no en sap res, però el
Partit Popular es va presentar en aquelles eleccions prometent
dues coses: lliure elecció de centre i lliure elecció de llengua. Li
sona el que va prometre el Partit Popular l’any 2003? Lliure
elecció de llengua i lliure elecció de centre. Sap què va fer
immediatament després de guanyar les eleccions? Una roda de
premsa on els responsables d’educació, en aquell moment la
Sra. Rosa Estaràs i el Sr. Jaén Palacios, diuen que es donen cinc
anys de temps per poder garantir la lliure elecció de centre i
admeten la possibilitat d’ampliar com a mesura urgent la ràtio
d’alumnes per escola. Així és com ho solucionaran, ampliant la
ràtio d’alumnes per escola, baixant la qualitat a les nostres
aules, i en cinc anys. En aquell moment, l’any 2003, ja varen
admetre que en cinc anys no es podria fer, que no els bastava
una legislatura.

Seguretat jurídica. Vostè ha donat per bones les
reclamacions dels propietaris d’espais protegits. Totes les
quantitats que ha dit que determinats propietaris d’espais
protegits reclamen, són les que ells diuen que volen.
L’administració les ha d’estudiar i la justícia ha de dir si són
correctes o no. És evident que els propietaris dispararan les
seves peticions. L’any 91, la Llei d’espais naturals, de la qual
vostè ha bravejat, va fer això precisament, va desclassificar llocs
que precisament tenien en alguns casos llicències donades, eren
urbanitzables i vostè ara l’ha defensada. Si no haguéssim actuat
així, si haguéssim tengut i respectat les urbanitzacions que
estaven previstes avui en dia no estaria protegit ni Sa
Dragonera, ni Cala Mondragó, ni Es Trenc. Amb la seva teoria
no tendríem protegits aquests espais emblemàtics. Per cert, qui
ha donat en ocasions llicències que no s’haurien d’haver donat
ha estat el Partit Popular. Els casos de Llucalcari o Ses Covetes
i les sentències judicials així ho diuen. Jo reivindic que
efectivament, de vegades s’ha de pagar un preu per protegir, en
cas contrari en aquesta terra no haguéssim protegit res.

Ja per acabar, hi ha una cosa que crec que sí hi hem d’anar
tots plegats davant Madrid i aquests darrers dies hem vist alguns
casos molt clars. Ja no parl només dels 240 milions d’euros que
no vénen per mor del fons de competitivitat. Avui la darrera que
ha sortit publicada, Madrid, segons el nostre règim especial
fiscal, havia de minvar els costs de la insularitat, idò avui s’ha
sabut que queda deserta la connexió marítima entre península i
les Illes Balears perquè l’Estat ha reduït la seva aportació. Aquí
hem de fer una feina entre tots clara perquè no passin coses
d’aquestes.

Ens preocupa la mala situació econòmica i que aquesta
situació econòmica serveixi per justificar llevar serveis. Ens
preocupa per tant, que vostè, que ha anunciat importants canvis
en educació que suposaran importants inversions, només l’hora
lectiva que ha anunciat suposa moltes inversions, ha dit que
crearà ocupació, tot això suposaran molts recursos econòmics
i ha dit que ho farà rebaixant imposts, rebaixant per tant, els
ingressos de la comunitat. La veritat és que voldríem que
tengués èxit, però ho veim com una equació de molt difícil
compliment. I sobretot quan ha anunciat, no avui, ni ahir, però
sí pels mitjans de comunicació -em sap greu però el seu
hermetisme ens obliga a anar al que diuen els mitjans de
comunicació- ha parlat d’una reducció lineal del 20% de tots els
departaments. Realment a mi no em quadra una cosa amb
l’altra.

En definitiva, veurem si realment a poc a poc comença a
sortir el programa ocult del Partit Popular o podem fer feina de
bon de veres per poder tirar endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula..., no
vol intervenir, Sra. Cabrer? Sr. José Ramón Bauzá, té la paraula.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc m’han de permetre manifestar la meva satisfacció de
com ha transcorregut aquest debat. Quan parl d’una nova forma
de fer política, d’un compromís amb els ciutadans i d’una
esperança que les coses vagin millor, em referesc precisament
a això, això que passat aquí ahir i avui, persones fent feina en
positiu pel bé dels seus ciutadans i el bé de les Illes Balears,
allunyats de debats certament estèrils i centrats en defensar les
seves idees, però respectant també les idees dels altres, perquè
tots sabem que coincidim en una cosa per sobre de totes: volem
que les coses vagin millor per a tots.

Com vaig dir, pretenc que aquest sigui un govern que
ofereixi poques sorpreses, ja que tot allò que volem dur a terme
està escrit i anunciat en el nostre programa electoral. No hi ha
més, no hi ha projectes estrella, ni conills dins el capell. Hi ha
una gran responsabilitat per fer, que les coses canviïn i que
canviïn sempre a millor, perquè el programa que el Partit
Popular va presentar a les eleccions no va ser fruit de la reflexió
d’uns pocs, per molt experts que poguessin ser, sinó que és el
fruit de molta feina, de moltes reunions amb els professionals de
diferents sectors, colAlectius i sobretot, amb la societat civil. És
el fruit d’estar al carrer i conèixer en primera persona què és el
que està passant, què preocupa a les persones i quines són les
seves idees respecte les solucions. El meu compromís és sempre
fer les coses pensant en les persones, en les llibertats i en servir
els interessos de tots els ciutadans, amb un compromís
d’austeritat real, notable que sigui exemplar perquè consider que
l’administració sí ha de tenir i oferir aquesta exemplaritat a la
societat. 
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Els vull anunciar avui aquí que, d’acord amb el compromís
de retallar l’administració, per fer una administració més
apropiada als temps que ens toca viure ara i en el futur, el meu
Govern tendrà una vicepresidència econòmica i únicament sis
conselleries i només 31 direccions generals. Això en relació
amb el Govern que va començar la legislatura passada suposa
set conselleries menys i 35 direccions generals menys, amb la
qual cosa esperam obtenir un estalvi en aquests quatre anys de
més de 26 milions d’euros, 4.300 milions de pessetes. Una
quantitat amb la qual crec que es poden fer moltes coses i és la
primera de les determinacions de la voluntat política d’aquest
president: retallar, redefinir, aprimar l’administració amb
criteris d’austeritat.

M’agradaria a més que aquest anunci no sigui pres com una
crítica al govern de la passada legislatura, ja que com vaig dir
ahir, consider que fins i tot la forma de fer les coses bé ha
canviat, sinó que m’agradaria que fos entès com un exemple de
la política que vull dur a terme. No entendria que les famílies
s’estrenyin el cinturó i l’administració miràs cap un altre costat
i seguís com si aquí no hagués passat res. I sincerament, no
m’importa reconèixer que fins aquí, aquesta situació tan poc
lògica en algunes coses, duplicitats i altres dispendis hi hem
arribat tots junts, cadascú amb la seva quota de responsabilitat.

Per això consider que aquesta és una legislatura clau, en la
qual no podem caure una vegada més en el “curt terminisme”
tan característic, per desgràcia, de l’anterior i habitual classe
política, de tots els colors polítics. No es tracta de fer que les
coses funcionin només a curt termini, que també, sinó sobretot
de posar els fonaments perquè el futur sigui predictible i estable,
incert perquè és la naturalesa de qualsevol futur, però com
menys incert, millor. Si tots feim feina junts, si sabem ser
flexibles i posam sobre la taula els interessos dels ciutadans,
aquesta sense cap dubte serà una legislatura històrica. 

Per la meva banda reiter el meu oferiment per aconseguir
acords en matèries que són d’estat, com l’educació, el turisme,
l’economia i el territori. Des de ja mateix amb qui vulguin i on
vulguin. El Partit Popular està disposat a treballar per
aconseguir acords i sobretot està disposat a abordar aquests
pactes amb alçada de mires, amb l’objectiu posat sempre en el
llarg termini a anys vista. No estic pensant en una acció política
a quatre anys vista, vull que posem les bases d’un futur a molt
llarg termini. És una obvietat que no estarem d’acord en tot,
però almenys esper que puguem parlar de tot.

El Partit Popular compta amb una ampla majoria per poder
dur a terme el seu programa electoral. Però no tenguin cap dubte
que treballarem des del primer dia perquè puguem obtenir punts
de trobada i de millora, perquè -insistesc- respectant totes les
diferències, aquí tots el que volem és el millor per a les nostres
illes. 

Em sent absolutament honrat pel suport que el Partit Popular
va tenir a les urnes el passat dia 22 de maig i estic orgullós que
els meus companys m’hagin proposat com a president. Som
plenament conscient de les dificultats que comporta aquest
projecte. Sé que això no serà fàcil, però els he de dir que tenc
una gran confiança que fent les coses des del sentit comú, des
de la fermesa i atenent sempre els interessos dels ciutadans,
sortirem de la crisi i podrem viure millor. 

Faré feina sense descans perquè això sigui així, perquè
baixin les xifres d’atur, perquè baixi la taxa de fracàs escolar,
perquè hi hagi més alumnes que accedeixin a la universitat,
perquè tenguem un millor sistema sociosanitari, perquè pugi la
renda per càpita, per tenir cura de la nostra cultura i del nostre
territori, perquè els joves tenguin més i millors sortides
professionals, perquè els nostres majors estiguin sempre ben
atesos. En definitiva, perquè tot allò que és imprescindible per
poder ser feliç estigui a l’abast de tots. I si això és demanar
massa, que almenys estigui a l’abast de com més persones
millors. 

Als que m’acompanyen en aquest projecte els exigiré la
màxima i la mateixa dedicació que hi posaré jo. I que no
s’oblidin mai que aquest és un projecte que té uns valors i una
cultura molt clara i definida: vocació de servei, disponibilitat,
honradesa, proximitat i austeritat. Perquè a més de treballar
perquè tot milloro, també tenim tots l’objectiu de fer que
aquesta societat senti d’una vegada per sempre que en les
institucions i en aquest parlament en primer lloc, es fa feina per
ella i per a ella. Desgraciadament no sempre ha estat així i en
moltes ocasions hem vist com els interessos de la societat
estaven en un segon pla i es decidien coses atenent interessos
particulars, i això és imperdonable, això ha de ser una part d’un
passat que no s’ha de tornar repetir.

Estic absolutament orgullós de dedicar-me temporalment a
aquesta feina de la política. Ho visc amb passió i accept de bon
grau els sacrificis que comporta el fet de viure amb passió i
lliurement, i si tenc un objectiu per sobre de tots és que el dia
que doni per conclosa aquesta aventura i torni a ser un
farmacèutic més fent feina a la seva farmàcia em pugui sentir
orgullós d’haver tengut l’oportunitat de fer coses per millorar la
vida de les persones. I sé que és ara quan comença la part més
difícil de la meva carrera política. Els vull demanar excuses per
endavant perquè sé i estic segur que cometré errors, però també
els vull demanar confiança i que sàpiguen en tot moment que
sempre actuaré mogut pels interessos de la societat, únicament
i exclusivament pels interessos de la nostra societat.

Abans d’acabar aquesta intervenció vull tenir unes paraules
per al president sortint, Sr. Francesc Antich, al qual vull desitjar
sort en la nova etapa que emprèn com a senador autonòmic i
alhora també li vull donar les gràcies per tots els serveis que ha
prestat en aquesta comunitat, segurament molts d’ells
desconeguts, però en qualsevol dels casos agraïts en privat i en
públic, fins i tot en aquells desconeguts. Sé que com senador
continuarà fent feina pels interessos de Balears i li vull dir que
estaré sempre a la seva disposició per fer una feina conjunta
amb lleialtat sempre a la nostra comunitat i al nostre estat.

Hi ha massa coses a canviar com per continuar amb
paraules, cal millorar el nostre sistema educatiu; cal baixar les
xifres d’atur; cal renovar el model turístic; cal dotar aquesta
terra de seguretat jurídica; cal reduir les llistes d’espera de la
nostra sanitat; cal fer que el benestar arribi a més persones; cal
ajudar a aquelles persones que ho estan passant malament; cal
recuperar el sector agrícola; cal revitalitzar el nostre teixit
empresarial; cal millorar algunes de les nostres infraestructures;
cal agilitar l’administració; cal ajudar els emprenedors; cal tenir
cura de la nostra cultura, el nostre territori, el nostre medi
ambient; cal millorar la connectivitat entre les Illes; cal
recuperar el turisme de Menorca, continuar fent feina perquè no
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succeeixin coses com les que han passat amb els incendis
d’Eivissa. 

En definitiva, hi ha molta feina a fer i és responsabilitat de
tots que aquest vaixell arribi a bon port. Aquesta és la meva
responsabilitat i estic aquí per assumir-la amb respecte i amb
orgull.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. José Ramón Bauzá. 

Bé, senyors diputats i senyores diputades, malgrat hagués
parlat que les votacions es durien a terme devers les tres, tres i
mitja, el debat, com vostès veuen, ha acabat i jo els deman a
tots, als portaveus en aquest cas, si podem continuar la sessió i
amb la votació. 

Els sembla correcte? 

Molt bé. Idò, conclòs el debat es procedirà a la votació sobre
l’atorgament de la confiança per part de la cambra del candidat
proposat per a la Presidència de les Illes Balears, la confiança
s’entendrà atorgada si el candidat obté el vot favorable de la
majoria absoluta de la cambra.

La votació, segons el que disposa l’article 91.2, serà pública
i per crida. La Sra. Secretaria nomenarà els diputats i les
diputades i aquests respondran sí, no o abstenció. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge, començant pel
diputat o la diputada el nom del qual sigui tret a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears en funcions que siguin
diputats així com els membres de la Mesa votaran al final,
d’acord amb l’article 92. 

Sra. Secretaria, per favor, vol treure la bola per determinar
el nom del diputat o la diputada per qui començarà la crida?

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Ha sortit la bola amb el número 30, que correspon a la
diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, per qui començarà
la crida. 

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pastor i Cabrer, Antoni.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Perelló i Jorquera, Antònia Maria.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pons i Fullana, Maria Assumpció.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Pons i Pons, Marc.

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Prohens i Rigo, Margarita.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Riera i Martos, Maria Nuria.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rita i Larrucea, Maria Cristina.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rubio i Aguiló, Fernando.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sanz i Benejam, Alejandro.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sbert i Muntaner, Federico.

EL SR. SBERT I MUNTANER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Serra i Cabanellas, Margalida.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Serra i Ferrer, Vicent.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sugrañes i Barenys, Maria Misericòrdia.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Tadeo i Florit, Santiago.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Tarrés i Marí, Xico.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Torres i Cabañero, Carolina.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Torres i Cardona, Josep.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Aguiló i Bennàsar, Lourdes.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Aguiló i Fuster, José Ignacio.

EL SR. AGUILÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.



44 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 2 / Fascicle 2 / 14 i 15 de juny del 2011 

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Barceló i Milta, Gabriel.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bauzá i Díaz, José Ramón.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Boned i Roig, Joan.

EL SR. BONED I ROIG:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Borràs i Barber, Damià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bosch i Acarreta, Lourdes.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Bosch i Sans, Rafel Àngel.

EL SR. BOSCH I SANS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Cabrer i González, Margalida Isabel.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Camps i Buenaventura, José María.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Camps i Casasnovas, Antoni.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Castro i Gandasegui, Carmen.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Delgado i Truyols, Carlos Juan.

EL SR. DELGADO I TRUYOLS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Duran i Cladera, Margarita.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Estarellas i Torrens, Antònia Maria.

LA SRA. ESTARELLAS I TORRENS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Ferrer i Ribas, Jaume.
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EL SR. FERRER I RIBAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Gijón i Carrasco, Álvaro Luis.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Gómez i Pérez, Antonio.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Jerez i Juan, Miquel Àngel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Maicas i Socias, Lluís.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Marí i Ferrer, María Virtudes.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Marí i Mayans, Esperança.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Martí i Llufriu, Joan Manel.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Mascaró i Melià, Maria Lluïsa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Mercadal i Camps, Margarita Raquel.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Obrador i Guzmán, María Concepción.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Carbonero i Malberti, Jaume.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:.

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Costa i Serra, Pilar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Santiago i Rodríguez, Fina.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Thomàs i Mulet, Vicenç de Paül.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Llufriu i Esteva, Eulàlia.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA.

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Rotger i Llabrés, Pere.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: sí, 35; no, 24.

Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot
afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra
s’entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de president
del Govern de les Illes Balears al Molt Hble. Sr. José Ramón
Bauzá i Díaz. 

L’atorgament de la confiança al candidat es comunicarà a Sa
Majestat el Rei i al president del Govern de l’Estat als efectes
del seu nomenament com a president de les Illes Balears
d’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia
i l’article 149.3.7 del Reglament del Parlament.

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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