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Debat sobre l’estat de l’autonomia 

20 de novembre de 2012 

 

Senyor president, senyores i senyors diputats... 

Aquest debat sobre l’estat de l’autonomia és el vint-i-sisè que acullen avui 

aquestes cambres, en les quals tants i tants diputats han fet feina per 

millorar la vida de les persones d’aquesta terra. Des que Gabriel Cañellas 

protagonitzàs el primer, els dies 11, 12 i 13 de novembre de 1985, aquí hi 

ha hagut debats intensos, posicions enfrontades, també qualque pic 

concordants... Però vull començar agraint a tots els qui qualque pic s’han 

assegut a qualcun d’aquests escons la seva dedicació i el seu interès per 

millorar la societat, que és exactament en allò que coincidim tots els qui 

estam avui aquí. Perquè tan cert és que elegim diferents camins com que 

desitjam la mateixa meta: el millor per a les Illes Balears. 

El mes de novembre de 1985, Francisco Triay, representant el PSOE, va 

defensar la necessitat de sol·licitar un debat sobre l’estat de la comunitat 

i tots els grups van donar suport per unanimitat a aquesta iniciativa. 

Per a Damià Pons (PSM) el debat donaria credibilitat a la institució i 

permetria conèixer als ciutadans si el Govern compleix o no amb el seu 

programa i si "es viu millor des de llavors". 

Jeroni Albertí, representant UM, considerava que, amb el debat, 

"aconseguirem que s’entengui el que feim i per què ho feim". 



2 

 

Finalment, Gabriel Godino (PP) estava convençut que els polítics podrien 

demostrar que els polítics no solament estam per seure a les cadires i 

sortir en els mitjans de comunicació. 

Avui, 27 anys després, jo vull repetir les paraules d’agraïment que va 

expressar Godino, i felicitar el PSOE per haver trobat la manera de 

debatre la filosofia política del Govern, i a la resta de forces polítiques, 

pel seu suport. Sumant i dialogant trobarem solucions, centrant-nos en 

el que ens separa només restam i retrocedim en el camí de la democràcia 

participativa. Cerquem solucions i, si pot ser junts, millor. 

El 20 de maig de 2011 una àmplia majoria va donar al Partit Popular la 

seva confiança. I la hi va donar bàsicament per canviar les coses. Una 

àmplia majoria va dir que havia arribat el moment de fer les coses d’una 

altra manera. Perquè continuar fent el mateix ens continuaria donant els 

mateixos resultats. En aquest debat que celebram avui tenc 

principalment un objectiu, que intentaré explicar de moltes maneres, 

però un: demostrar que les coses sí que estan canviant. I estan canviant 

per millor. Aquest Govern sí que s’atreveix a canviar les coses, a deixar de 

transitar tants i tants camins ja recorreguts que ara s’han demostrat, 

almanco per a aquestes circumstàncies, inútils. 

 

Tampoc no pretenc presentar-me davant de la societat avui aquí i dir que 

tot està solucionat. No. Hi ha molta feina per fer. Ho sé. De la mateixa 

manera que sé tota la feina que s’ha fet i que, de vegades, no hem sabut 

explicar. Però que hi és. Continuarem esforçant-nos en això, encara que 

també els dic que continuarà interessant-me més el que feim que el que 

deim. I precisament referit al que feim, a l’acció d’aquest Govern, també 
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vull dir abans d’entrar en matèria que sé que hem comès alguns errors, i 

no em costa reconèixer-ho. Ens esforçarem més perquè en el futur siguin 

els mínims. Però no puc prometre que no n’hi hagi. Aquest Govern està 

format per persones compromeses amb el canvi. Persones que fan feina 

per al conjunt de la societat i que estan donant, cadascuna d’elles, el 

millor de si mateixes en una situació molt difícil. 

 

Quan em vaig presentar a les eleccions ho vaig fer sent conscient del repte 

que hauria d’abordar si sortia elegit. No puc dir que no esperàs una 

situació difícil, era una obvietat. Però he de dir que, a l’hora de la veritat, 

tant jo com els consellers, directors generals i altres persones que junt 

amb els funcionaris treballam dia a dia per millorar la situació, el que ens 

hem trobat no ha estat una situació difícil. Ha estat una situació 

dramàtica. 

 

Aquesta és la veritat. I hi ha qui vol veure en afirmacions com aquesta un 

intent de desentendre’m dels problemes i sense més ni més llançar les 

culpes als d’abans. Al passat. I els dic que no és la meva intenció, entre 

altres coses perquè, al passat, podem donar-hi totes les voltes del món, 

però no el canviarem. És el que és. No podem negar que condiciona, i 

molt, el nostre present. A tot estirar, si som intel·ligents, aprendrem i 

evitarem caure en els mateixos errors. D’aquí la necessitat de canviar la 

manera de fer, que és en el que estam immersos. 
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Assumesc la meva responsabilitat, no pot ser de cap altra manera, i la 

meva responsabilitat és fer que el projecte en el qual tantes persones de 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera van dipositar la seva confiança 

sigui, al més aviat possible, una realitat. 

El primer tema que vull abordar és el de la corrupció, tan d’actualitat 

aquests dies. Ja vaig dir fa uns dies a aquesta cambra que no fallaria a la 

societat en el meu compromís, i avui ho reiter. Vaig impulsar el Codi Ètic 

que es compleix, i que record que diu que una persona imputada ha de 

posar el seu càrrec a disposició del partit i que amb mesures cautelars ha 

d’abandonar de manera immediata el seu càrrec públic, en el cas que 

n’ocupi un, i serà suspès de militància. 

Quan vaig anunciar que a les llistes del Partit Popular no hi hauria 

persones imputades, ja vaig dir que lamentava que la resta de formacions 

polítiques no ens acompanyàs en aquest compromís de regeneració. 

Avui, a més, els dic que limitant-se a celebrar la corrupció dels altres i a 

tapar i a amagar la seva, no aporten res a la societat. 

Pretenc en aquest discurs explicar el que aquest Govern està fent, el que 

aquest Govern està canviant. Perquè estam davant d’un Govern que 

compleix, que té un projecte molt definit i que, malgrat les dificultats i els 

errors —insistesc— que es troba en el camí, té la capacitat i la força 

necessàries per seguir endavant. 

 

Els processos de canvi mai no són fàcils. Mai. S’han de superar unes 

quantes resistències. I si xerram d’un canvi en la manera de fer i en la 

manera de relacionar-se políticament, els obstacles poden arribar a ser 



5 

 

molts. Doncs bé, aquest Govern s’enfronta a aquestes resistències, 

perquè el compromís principal no és amb uns quants, sinó amb la 

majoria. El compromís és amb la societat, sense intermediaris ni agents. 

 

Un canvi inajornable era el del model econòmic. Havíem de deixar enrere 

l’economia de la subvenció, la cultura de la subvenció, per apostar 

fermament per l’economia productiva. I sabíem que deixar enrere la 

política de les subvencions seria car en termes un poc intangibles. Però 

calia fer-ho. El 2010 es van concedir subvencions per valor de 10,8 

milions d’euros només a sindicats, patronals i mitjans de comunicació. El 

2012 hem atorgat 800 mil euros. Ja no hi ha empreses que es creïn 

només per captar ajuts públics. I no hem deixat de ser on de veres hem de 

ser. Però sí que hem deixat de posar diners públics on de veres no estava 

justificat i on, si s’ha d’elegir per la falta de recursos, no podíem 

continuar estant. Per una qüestió de prioritats. 

 

Canviam la gestió de l’economia pensant en les persones 

He de matisar en aquest punt que tota la política que desenvolupa 

aquest Govern, i dic tota, gira entorn de les persones. Perquè en ocasions 

pareix com si l’economia no tingués res a veure amb les persones. Com si 

el que afectàs les persones fossin només l’educació, la sanitat, els serveis 

socials.... Que els afecten, és clar que els afecten. Però no només això. 

Perquè si volem fer sostenible aquest model, aquesta educació, aquesta 

sanitat, aquests serveis socials... El millor és gestionar bé les xifres. 
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Aquí ja no hi ha més endeutament, aquí ja no podem dir que pagarà el 

que vengui després... El millor que podem fer per a les persones és 

optimitzar euro a euro el pressupost, deixar de gastar en allò prescindible 

i aportar models d’eficiència. Així aconseguirem que les properes 

generacions tenguin els mateixos serveis de què hem gaudit nosaltres. I 

serà fent una política per a les persones. 

 

Si avui fos 30 de juny de 2011 aquest Govern tindria un deute de 6.000 

milions d’euros. D’aquests 6.000, devers 1.000 estarien sent suportats 

pels proveïdors. Proveïdors, per cert, que no podrien arribar a final de 

mes, que estarien ofegats pels impagaments del Govern. Alguns d’aquests 

impagaments, per cert, de 2008. I a més, tindríem uns pressuposts 

prorrogats per no haver de fer front a la realitat. A la realitat que 

imposava ajusts en la despesa i una revisió dels ingressos. De tal manera 

que el Govern es gastava a l’any més de 1.000 milions que no tenia. Si 

avui fos 30 de juny de 2011 el Govern tindria 250 mil factures de 

proveïdors sense pagar. 

 

Però avui no és dia 30 de juny de 2011. I les xifres de les obligacions 

reconegudes i pagades des de llavors fins avui no donen lloc a dubtes. En 

aquest temps aquest Govern ha reconegut obligacions, des de 30 de juny 

fins a 30 de setembre de 2012, per valor de 3.190 milions d’euros i n’ha 

pagat 3.175. I amb el pla de pagament a proveïdors hem pagat factures 

per un valor de 842 milions d’euros. 
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I aquí tenim un canvi. On hi havia un Govern que contractava sense tenir 

diners per pagar, n’hi ha un que no compra el que no pot pagar. On hi 

havia qui carregava a les esquenes dels proveïdors el finançament de les 

seves despeses, hi ha qui paga les seves obligacions. On hi havia un 

Govern que no s’atrevia a aprovar els pressuposts per no haver de 

prendre decisions difícils però imprescindibles, hi ha un Govern que 

s’atreveix i que assumeix el desgast lògic de governar en aquesta 

conjuntura social i econòmica. 

Per cert, pobre d’aquell o aquella que vulgui gestionar aquest moment 

amb un ull posat en els pressuposts... I un altre en les enquestes 

electorals o en els mitjans de comunicació. 

 

Això pel que fa als pressupostos de la Comunitat, perquè també faré una 

menció especial sobre els pressuposts generals de l’Estat. Ja ho vaig dir 

al seu moment, i mai no he ocultat el meu descontentament amb la 

inversió de l’Estat per al pròxim any en la nostra comunitat. Són uns 

pressuposts injustos que no es mereixen els ciutadans de les Illes Balears. 

Per això, aquest Govern ha continuat fent feina perquè aquests comptes 

millorin, una millora que almenys ens situï a l’aportació de l’any passat, i 

que complesqui amb els ciutadans d’aquesta terra, com nosaltres 

complim amb l’Estat. Més endavant els detallaré els avenços en aquest 

àmbit. 

 

Reclamam i hem aconseguit posar damunt la taula del Govern central la 

revisió del sistema de finançament autonòmic, perquè no és cert que les 
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Illes Balears estiguin a la mitjana de finançament de la resta de 

comunitats autònomes. El sistema regulat en la Llei 22/2009 és un 

sistema que consideram extraordinàriament complex, poc transparent i 

injust. 

 

A cada fòrum o reunió amb el Govern central, el Govern sol·licita la 

millora del finançament en casos que beneficiïn les Illes, com ara en les 

pujades impositives, IVA i impostos especials, que ara recauen per 

complet en l’Estat. En aquest sentit feim feina per millorar aquest 

sistema. No és cert que el Govern hagi renunciat a les inversions 

estatutàries o als fons de competitivitat. El Govern no renuncia a res. No 

ha deixat de reclamar i continuarà reclamant on i quan faci falta tot el 

que es deu a la nostra comunitat. 

 

Hem sol·licitat al Govern central estar a la mitjana de la resta de 

comunitats. No volem més finançament que els altres, però tampoc 

manco. Les Illes Balears estan per sobre de la mitjana quant a capacitat 

recaptadora, però vull deixar clar que encara que reivindiquem una 

millora, volem continuar sent solidaris. 

 

Canviant el concepte d’administració pública 

 

Seguim. Si tornéssim al 30 de juny de 2011, ens trobaríem amb un sector 

públic instrumental inapropiat. Desbordant. Fet a base de girs polítics. 
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Immens. Un malbaratament. Exagerat. Hi havia un total de 178 empreses 

públiques. I un Govern que no va hi fer res. Perquè si avui fos 5 de maig 

de 2011 podrien llegir vostès en un diari local una entrevista a l’aleshores 

conseller d’Economia dient, entre altres coses, que "Balears ha 

d’amortitzar 600 o 700 places l’any. No podem mantenir un sector 

públic d’aquesta magnitud. És impossible. Inviable. No podem tenir 170 

empreses, deficitàries la majoria, i no atallar el problema". Això després 

de quatre anys de tenir-lo i de no fer-hi res. 

 

Doncs bé. Aquí tenim una altra demostració del canvi. Avui, 20 de 

novembre de 2012, Balears compta amb un Govern que està fent allò 

que és correcte. I ho diré clarament. Si no ho van fer va ser per no haver 

d’abordar acomiadaments, pensant en les eleccions, i perquè no podien 

arribar a un acord perquè cada un dels del Pacte defensava interessos 

diferents. I nosaltres no repetirem l’error. És impossible dimensionar el 

sector públic instrumental sense que afecti persones. És dolorós. Molt 

dolorós. Però calia fer-ho. Cal fer-ho. 

 

I ho vam fer. I va ser una mesura que el mateix secretari general del PSIB, 

Francesc Antich, va aplaudir a la seva pròpia roda de premsa el setembre 

de 2011, afirmant i coincidint amb el Partit Popular en el fet que el sector 

públic de les illes necessita ser racionalitzat per aconseguir una 

Administració "més àgil, més transparent i més forta". Si a 30 de juny de 

2011 ens haguéssim trobat amb aquest inici de reducció del sector 

públic, avui ho agrairíem tots, i un servidor, al Sr. Antich. 
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A dia d’avui ja hem iniciat el procés d’extinció, fusió o integració de 100 

empreses públiques, consorcis, fundacions o instituts. Del pla que s’està 

implementant des de l’Oficina de Control Pressupostari, el Consell de 

Govern ja n’ha aprovat les tres primeres fases i cada divendres veim com 

aquestes actuacions es converteixen en una realitat. Aquest passat 

divendres, 23 consorcis menys. I, com a dada, els confirm que l’aportació 

dels pressuposts de la comunitat a empreses públiques de 2010 a 2013 

s’ha reduït en 311 milions. Hem reduït del pressupost de 2010 al de 2012 

un 35% l’aportació del pressupost de la CAIB a les empreses públiques, i 

continuam davallant, un 4,49% més en el de 2013. El nombre d’empleats 

de les empreses públiques s’ha reduït en un 20% en aquest exercici. 

 

Davant de la conjuntura econòmica que ens condiciona, l’estalvi 

s’aconsegueix eliminant duplicitats amb els serveis de la mateixa CAIB, 

reduint inversions irresponsables i ajustant el personal a les necessitats. 

 

El nostre primer compromís és l’equilibri pressupostari. És imprescindible 

equilibrar els nostres comptes. Hem de continuar ajustant i generant un 

estalvi que ens permeti llevar deute. Sanejar els comptes no pot ser més 

que positiu. I alliberarà molts doblers perquè des del sector privat pugui 

moure’s l’economia, una cosa que avui és encara difícil però que serà 

possible en un futur no gaire llunyà. 
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El procés de transformació ja s’ha iniciat, i en el futur veuran els resultats. 

Canviar l’Administració no és fàcil, i sens dubte no pot fer-se d’avui per a 

demà, ni amb precipitació. 

 

Vull destacar que hem reimpulsat el Pacte Local per millorar les relacions 

amb les administracions locals i insulars, analitzant les duplicitats i 

impulsant la supressió de competències impròpies, per simplificar i 

racionalitzar. 

 

El Govern continuarà aportant les quantitats en concepte de bestreta que 

percebien els consells: 25 milions d’euros al de Mallorca, 3 al d’Eivissa i 3 

milions al de Menorca. Amb un canvi, aquestes aportacions passaran a 

ser pressupostàries, fet que suposarà una major garantia i seguretat en el 

seu cobrament. Tenim la intenció d’arribar a un acord en el marc del 

Consell Financer Interinsular sobre la Llei de finançament dels consells, 

que s’hauria d’haver aprovat el 2007, i que en quatre anys no es va 

avançar absolutament gens. 

 

Però quan xerram d’Administració, no només xerram de la Comunitat 

Autònoma, o dels consells. Seguint amb els nostres acompliments 

electorals, hem creat la Delegació del Govern a Formentera. Fins a la 

constitució de la Delegació, Formentera no tenia representants del 

Govern en diverses àrees (sanitat, educació...). Per agrupar totes aquestes 

competències s’ha constituït la Delegació, amb la qual ha de millorar la 

col·laboració i la fluïdesa de la relació amb el Consell de Formentera. 
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Continuam analitzant com hem canviat l’Administració. 

Ens hem adaptat a les garanties de la Constitució i al mateix Estatut 

d’autonomia per modificar la Llei de funció pública i dur a 

l’Administració la realitat bilingüe de la nostra societat. 

 

Hem millorat la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats 

públics, instaurant la flexibilitat i la possibilitat de reduir la jornada, i 

fomentant la formació en horari laboral. 

 

Hem apostat pels avantatges de les noves tecnologies. Hem creat el canal 

de consulta de serveis de l’Administració de la CAIB a les xarxes socials 

com ara Twitter i hem potenciat la web com a canal informatiu 24 hores; 

hem canviat el sistema de comunicació d’alertes del servei d’emergències 

112 d’sms a correu electrònic (una dada: el cost d’aquestes notificacions 

en un mes d’activitat podia arribar als 3 mil euros, i ara només és de 

195), i utilitzam el sistema de videoconferència per a reunions de caràcter 

tècnic que afecten les diferents illes. Són exemples senzills d’eficiència. 

 

Una qüestió important que ja hem fet en funció pública, i en la qual feim 

feina per extrapolar a la resta del Govern, és la creació de la Central de 

Compres, que actualment impulsa el nou contracte per al 

subministrament elèctric, el de servei de neteja i el de seguretat i 

vigilància. Estimam un estalvi d’entre un 20 i un 30 per cent de la despesa 
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actual en cada matèria que gestioni. Estimam devers 74 milions entre 

totes les conselleries. Només centralitzant el consum energètic reduïm la 

despesa en 5 milions a l’any. No pretenc avorrir-los amb xifres, el meu 

objectiu és demostrar-los que un canvi en la gestió dels recursos és 

possible. 

 

D’altra banda, el passat mes d’octubre va entrar en funcionament el nou 

BOIB electrònic, que suposa el primer procés telemàtic íntegre entre les 

administracions de la comunitat autònoma: Govern, consells insulars i 

ajuntaments. Es tracta d’un pas clar cap a la simplificació administrativa, 

per la qual advoca el Govern, amb l’estalvi de temps i diners que implica. 

 

És un procés de transformació lent, però que avança. No veuran vostès 

en cap cas un vaixell de grans dimensions que canviï de rumb 

ràpidament. És una maniobra lenta que s’ha de fer bé i, sobretot, ha 

d’estar orientada cap al rumb encertat. I això és el que estam fent: 

canviar l’Administració. 

 

Com tots vostès saben, el primer que vaig fer va ser un Govern molt més 

reduït. Ni més i ni manco que 26,6 milions més reduït. La legislatura 

anterior es va començar amb 14 conselleries i 66 direccions generals, i en 

aquesta tenim sis conselleries i una vicepresidència econòmica i 31 

direccions generals. 



14 

 

Vostès saben que aquest Govern no veu l’Administració com a 

col·locadora. Cosa que també és un canvi respecte al passat. Era fàcil 

augmentar fins a 6.000 el nombre d’empleats públics irresponsablement, 

sense tenir la capacitat pressupostària d’assumir aquestes nòmines. 

D’aquests 6.000, 3.500 en els darrers quatre mesos, pensant en les 

eleccions. 

 

Sempre hem dit que els llocs de treball que falten els han de crear els 

empresaris, siguin grans, petits o mitjans, els emprenedors... En 

definitiva, la iniciativa privada, a la qual hem d’ajudar. Per cert, assumesc 

que en això hem de millorar. És una assignatura en què ens hem d’aplicar 

més. Hem de millorar la relació entre l’àmbit públic i el privat, perquè, 

sens dubte, és una de les oportunitats que ens està brindant aquesta 

crisi. 

 

Està canviant la tendència 

Els he dit, al principi de la meva intervenció, que sota cap concepte no es 

desprengui de les meves paraules que ja està tot fet, perquè no és ver. 

Però també els he dit que hem avançat molt. Estam fent molta feina. I de 

la feina sol sortir el profit. 

 

Sé que inevitablement els mitjans de comunicació recolliran algunes de 

les dades que els facilitaré com a brots verds, i res més lluny de la meva 
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intenció. Simplement vull concretar els beneficis que ja ens dóna el canvi 

que estam duent a terme en la manera de gestionar. 

 

I com a mostra els esmentaré uns exemples: 

De gener a setembre de 2012 el nombre de societats mercantils creades 

ha augmentat un 8 per cent respecte al mateix període de 2011. Això 

suposa la creació de 1.740 empreses més que en l’exercici anterior. 

El nombre d’altes d’autònoms ha augmentat un 10,1% a Balears entre el 

2011 i l’octubre de 2012; ha passat de 19.098 el 2011 a 21.030 el 2012. 

Les exportacions durant els primers 7 mesos de l’any han crescut un 62,3 

per cent respecte al mateix període de 2011. 

 

A 31 de setembre, el nombre de mercaderies transportades via marítima 

ha crescut un 3,7 per cent respecte al mateix període de 2011. I només a 

Menorca, les mercaderies en ports han augmentat un 40,8%. 

 

Analitzant dades de setembre a setembre a Mallorca, l’afiliació a la 

Seguretat Social ha augmentat un 0,1% i a les illes Pitiüses un 7,4. 

 

Els contractes augmenten d’octubre a octubre. Un 12,4 a Mallorca, un 

15,2 a Menorca, i un 17 ,1 a les Pitiüses. 
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També hem augmentat les pernoctacions en hotels, un 12,4 a Mallorca i 

un 7,9 a Menorca. 

L’increment de passatgers als nostres aeroports ha estat, segons la 

variació interanual, del 3,9 % a Mallorca, del 5,4% a Menorca i del 0,4 % 

a Eivissa. 

No tot va tan malament. El col·legi d’arquitectes ha visat a Eivissa i 

Formentera gairebé un 30% de projectes nous. 

 

I hi ha més dades, moltes més, és una realitat de petites xifres disperses 

en estudis estadístics que reflecteixen una societat que és capaç de tirar 

endavant. 

 

Canviant la forma d’impulsar el turisme 

Ara vull parlar del turisme. El motor de la nostra economia. I vull 

recordar-los el primer punt del nostre programa electoral, que diu el 

següent: "Proposam la revisió de la legislació, desenvolupant i 

actualitzant la Llei de Turisme i els plans d’ordenació turística, per 

adaptar-los a les noves necessitats, d’acord amb les demandes de la 

iniciativa privada i en permanent diàleg." 

 

Això és el que vam dir que faríem, i el 17 de juliol d’aquest any aquest 

Parlament va aprovar la nova Llei de Turisme. Això és també canviar les 

coses. Una llei que és el millor que podíem fer pel motor de la nostra 
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economia, ja que l’anterior era obsoleta i no permetia al nostre sector 

competir en igualtat de condicions amb destinacions emergents. 

Aquesta temporada turística que acaba ara ha estat bona, molt bona. 

Per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El 2011 s’ha iniciat la 

recuperació turística amb l’arribada de 12,2 milions de turistes. 

 

I és important remarcar un detall, i és que ara gastam molt manco en 

promoció turística. 

 

De fet, quan vam arribar al Govern vam paralitzar accions de promoció 

per valor de 10 milions d’euros. Només en presència en fires haurem 

passat de 18 milions a 9. Fa pocs dies ha tingut lloc la World Travel 

Market. El nostre pressupost per a enguany ha estat de 310.000 euros. El 

2011 va ser de 467.941 euros. Però, saben quin va ser el pressupost 

abans que les coses canviassin? El 2010, 1,2 milions d’euros. 890.000 

euros més que enguany. Es poden fer moltes coses amb aquests doblers. 

 

Només amb allò que és just i necessari feim el màxim que podem, mirant 

la inversió i el retorn de cada euro ciutadà. 

 

Que aconseguim més amb manco no és una mera frase feta. I és obvi que 

no tot és gràcies al que fa aquest Govern, però feim els deures. Hi ha 

circumstàncies que ens han afavorit, però per a això també és necessari 

complir i estar preparat. 
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També vull xerrar de la creació de la Mesa de Batles pel Turisme, que 

recentment ha estat premiada per la Confederació Espanyola d’Editors, 

Escriptors i Periodistes d’Economia i Turisme per la seva missió de 

coordinació, formació, informació i impuls al municipalisme. Ja n’hem 

celebrat una a Eivissa, una altra a Menorca, dues a Mallorca i, 

pròximament, en convocarem una altra. 

 

I vull recordar la celebració del I Fòrum Internacional de Turisme i 

Esport, celebrat entre el 18 i el 20 d’octubre per remarcar la importància 

del producte esportiu com a element fonamental per generar turisme i 

aconseguir a les illes una oferta diferenciadora i diversificada, i alhora 

afavorir la desestacionalització de la destinació. Van assistir a aquest 

Fòrum 20 operadors turístics especialitzats en turisme i esport. 

 

Un factor important en què hem de continuar fent feina és la 

connectivitat. I respecte d’aquest tema, teníem un objectiu molt clar: 

Menorca, l’illa més desfavorida en aquest sentit, i més ara amb la 

desaparició de companyies aèries i l’ajust pressupostari d’altres. 

 

I puc dir que qualque cosa canviarà respecte a això, perquè el passat 4 

d’octubre ja es va publicar la licitació oficial de l’OSP de la ruta Maó - 

Madrid. Ara hi ha obert un termini de dos mesos per a la presentació 

d’ofertes. Una vegada adjudicada la declaració d’OSP es prolongarà per 
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espai de vuit mesos, en concret de l’1 d’octubre al 30 de maig, mentre 

que en el trimestre restant, que és la temporada alta, la ruta estarà sota el 

lliure mercat. Hi haurà quatre connexions diàries, tant en caps de 

setmana com en dies feiners. Això serà un gran avantatge per als 

menorquins respecte al que tenien abans, i serà sobretot una mesura 

molt justa. 

 

L’illa d’Eivissa tampoc no és aliena al problema de la connectivitat, amb 

la Península, i cit la ministra de Foment, Ana Pastor: "Estam mirant de 

quina manera es poden considerar especials i obtenir l’OSP malgrat que 

hi hagi alguna línia operativa". Des del primer moment aquest Govern ha 

treballat i continuarà fent-ho amb el Govern central per cercar solucions, 

siguin l’OSP o altres que també garanteixin la connectivitat d’Eivissa a 

preus assequibles. La nostra feina en aquest cas s’ha vist reforçada i ha 

donat els seus fruits amb la voluntat de solució del Ministeri de Foment, 

que des del principi ha mostrat la seva sensibilitat amb la connectivitat 

de les Illes Balears. 

 

I passarem dels aeroports als ports. I seguiré amb Menorca, perquè 

l’actuació més important en aquesta matèria també l’hem duit a terme 

en aquesta illa. Em referesc a la reordenació del port interior de 

Ciutadella, el Port Antic, aconseguint per a això un acord unànime de 

totes les parts implicades: l’Ajuntament, els propietaris dels amarratges, 

el Club Nàutic i l’Associació Menorquina d’Empreses Nàutiques. 
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Des de l’inici de la legislatura vaig dir que el sector nàutic era estratègic 

en aquest projecte, i encara que hem avançat en qualque cosa també he 

de dir que ens esforçarem més per millorar en aquest àmbit. Perquè el 

sector ens ho està demanant i perquè pot ser molt bo per a l’economia 

local. 

 

Hem anunciat recentment que entre els dies 1 i 5 de maig tindrà lloc al 

Moll Vell de Palma el Palma Boat Show, per cert un bon exemple de la 

col·laboració obligatòria entre el sector públic i el sector privat. Els 

record que l’any passat finalment es va decidir no celebrar el Saló Nàutic 

per repensar el model, i ara hem presentat aquest esdeveniment molt 

millorat, i amb molt menys cost per als pressuposts públics. I m’alegra 

especialment que hàgim estat capaços de reunir en el comitè 

organitzador per primera vegada representants de totes les associacions 

empresarials de nàutica de lleure presents a les Illes Balears, juntament 

amb les més representatives en l’àmbit estatal; la Cambra de Comerç de 

Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’Autoritat Portuària. 

 

Per acabar, respecte d’aquest tema vull dir que també hem reforçat la 

promoció dels nostres ports en l’àmbit del turisme de creuers. Per a això, 

el març assistirem a la Seatrade Cruise Shipping, la fira més important del 

món dedicada al mercat dels creuers. Aquest estiu ja han arribat creuers 

a la rada exterior dels ports autonòmics de Sant Antoni de Portmany, 

Ciutadella i Port de Sóller amb un total de 2.290 passatgers.  
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Hi ha un tema que no vull evitar. Al contrari. Un tema sobre el qual tinc 

molt interès per parlar. He sentit tant el PSOE com el PSM dir que la 

bona temporada turística ha tingut molt poca incidència en les xifres de 

l’atur. I és ver que ha de millorar. Però, s’imaginen vostès com hauria 

estat amb una mala temporada turística? 

 

I que consti que som el primer a demanar als qui les coses els van bé que 

facin un esforç que repercuteixi en la societat, i que siguin generosos i 

cooperin, perquè, d’aquesta, en sortirem amb l’aportació de tots. I els 

assegur que el Govern hi posa la seva part perquè ens vagi bé a tots. 

Modificant lleis i fent el que està a les seves mans. I no podrem fer cap 

balanç positiu mentre tinguem les xifres de l’atur que tenim. Mentre hi 

hagi atur estarem en deute. És així. I és una cosa que hem de canviar. 

 

Canviant la forma d’apostar per l’esport 

L’esperit d’esforç i de treball en equip que guia els esportistes és el mirall en 

el qual ens hauríem de mirar els polítics. Vull tenir unes paraules per a 

l’esport i per als nostres esportistes. Ells són i continuen sent un valor afegit 

al nostre patrimoni, a la nostra cultura i a la nostra capacitat de lluita. En 

aquest sentit, pensam que era important convertir-los, a ells i a les seves 

accions, en ambaixadors internacionals de les nostres illes. Per això, per 

reflectir tot el nostre orgull pels esportistes de les Illes i inculcar als nostres 

nins i nines la passió més sana, cream el Centre d’Interpretació de l’Esport. 

Un museu viu que va creixent gràcies a aportacions privades, i gràcies a les 
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proeses i fites esportives que els esportistes en les diferents disciplines ens 

brinden dia a dia. 

 

El Govern dóna suport als esportistes de Formentera, Eivissa, Menorca i 

Mallorca, i no deixarà d’estar devora d’ells; per això continuam amb el 

programa de suport tant a esportistes destacats com de suport al transport 

interilles i amb la península dels esportistes. Cal facilitar-los la mobilitat 

perquè continuïn triomfant. Així, hem concedit 500.000 euros en ajuts a 165 

esportistes d’alt nivell a les Balears, d’entre els quals hi ha els que practiquen 

esport adaptat, els que van participar als Jocs Olímpics i Paraolímpics de 

Londres i altres que tenen una beca. 

 

Canviant l’estratègia per afavorir l’ocupació 

Són moltes i diferents les polítiques per les quals es pot optar per lluitar 

contra l’atur, i ja hem esmentat qualcunes de les que potenciam i d’altres 

que ens pareixen irresponsables, com ara la contractació en el sector 

públic o la falsa associació d’increment d’ocupació lligat a la inversió 

pública. Però permetin-me esmentar altres coordenades en la nostra ruta. 

 

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) va conèixer, el 9 de juliol 

de 2010, l’informe definitiu d’auditories de sistemes i procediments del 

Programa Operatiu del Fons Social Europeu, emès per la Intervenció 

General. Aquesta auditoria posava de manifest que els sistemes de gestió 

i control aplicats pel SOIB no funcionaven. La suspensió dels pagaments 
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era imminent i perillaven 38 milions d’euros destinats al foment de 

polítiques d’ocupació. 

 

Aquest Govern va posar fil a l’agulla i actualment disposa d’un nou Pla 

d’Acció totalment implementat i des de març fins a juliol ha estat auditat 

per la Intervenció General. Els anteriors responsables del SOIB van tenir 

més de 12 mesos per corregir aquestes deficiències i no ho van fer. 

L’Auditoria d’Intervenció ha constatat (el mes de juliol) que el SOIB ha 

corregit i esmenat les greus deficiències, de fet ho han aprovat en tots els 

seus aspectes i amb la millor nota. 

 

Però lluitar contra l’atur no només passa per exercir polítiques 

d’ocupació. És una realitat inqüestionable que les Illes Balears són 

marcadament estacionals. Moltes persones hem mirat el concepte 

d’estacionalitat de maneres molt diferents i al final som on érem.  

Consideram primordial l’oferta i la promoció de productes turístics 

d’hivern, i hi estam fent feina intensament. Ens enfrontam a la 

responsabilitat de cercar una solució per acabar el Palau de Congressos 

perquè consideram que pot ser estratègic per trobar turisme fora de la 

temporada, i es tracta d’una inversió que tindrà un retorn important per 

a la nostra economia. 

L’entrada de turistes es concentra en un 80 per cent en dos trimestres de 

l’any. Cap altra comunitat espanyola no presenta una concentració tan 

alta en pocs mesos. A més, el mes de novembre de cada any la taxa 
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d’afiliació a la Seguretat Social cau de manera molt acusada, en un 62,9 

per cent respecte al mes anterior. 

 

Per això ens vam marcar com a objectiu aconseguir la bonificació del 50 

per cent de la Seguretat Social als fixos discontinus durant els mesos de 

març i novembre, una mesura amb què aspiram a animar les nostres 

empreses a allargar la temporada turística pels extrems. 

 

Les dades demostren que durant els dos últims trimestres Balears ha 

encadenat un increment interanual del nombre de persones ocupades i 

ha estat l’única comunitat de tot Espanya a fer-ho. I remarc que és a 

nivell interanual. En els últims mesos som la comunitat en què manco 

creix el nombre d’aturats respecte a l’any anterior. I el nombre de 

contractes de treball creix en tots els sectors respecte a 2011. 

 

Devora d’això, l’atur entre els menors de 25 anys a les Illes registra 4 

mesos consecutius de descensos a nivell interanual (de juliol a octubre). 

El mes d’octubre, l’atur juvenil va davallar en sis comunitats autònomes, i 

a les Balears és on més ho ha fet. 

 

I és important tenir en compte dues dades. I insistesc que no pretenc 

criticar ningú, sinó més aviat constatar uns fets. En el darrer debat de la 

legislatura anterior el president va dir que gràcies a la inversió pública de 

3.000 milions d’euros havien pogut mantenir 40.000 llocs de treball. El 
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temps ha demostrat que eren ficticis. Els 3.000 milions i els 40.000 llocs 

de treball. Eren “pa per a llavors, i deute i atur per avui”. Si qui ocupàs 

avui la presidència del Govern aspiràs a salvar els mobles amb inversió 

pública, no podria fer res. I també perquè hi va haver qualcú abans que 

va voler fer-ho i ho va fer. 

I la segona dada a què volia referir-me era a l’augment de la població 

activa, el que sens dubte condiciona la lectura de les dades de l’atur. El 

tercer trimestre de 2012 la població activa era de 629.400 persones, 

13.800 més que en el mateix període de 2011. 

Així que el camí és el de donar suport als emprenedors, als empresaris, i 

saber mostrar la nostra millor cara per aconseguir inversions, 

emmarcades en el nostre marc legal. No es tracta que es faci el que no es 

pot fer. No. Però tampoc que pel caprici d’uns quants no es faci el que sí 

que es pot fer. 

És el Govern qui ha de vetlar perquè es compleixin les regles del joc en 

matèria de comerç i deixar que sigui el mercat el que es reguli per si 

mateix, sense ingerències de les administracions, que l’únic que fan és 

distorsionar. 

Una política que afavoreixi les inversions, com? Generant un marc segur i 

adequat per als nostres inversors. Per això, totes les nostres actuacions 

han anat adreçades també a crear seguretat jurídica, que els empresaris 

sàpiguen com i on poden invertir. 

Una política de suport a la petita i mitjana empresa que representa més 

del 85% del nostre teixit empresarial. 
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I en la nostra aposta pel petit comerç de les illes, vam crear la Llei de 

l’emprenedor, la micro i la petita i mitjana empresa en la qual es va 

estimar imprescindible i necessari crear nous instruments financers 

alternatius als actuals, d’acord amb les noves necessitats empresarials i la 

crisi econòmica actual, que ha permès mantenir 2.200 empreses i 32.000 

llocs de treball, i que ha permès, mitjançant línies de finançament, l’accés 

al crèdit a 432 empreses i 96 emprenedors. 

Hem creat un Pla d’Internacionalització amb 100 accions en marxa en 

què han participat més de 1.500 empreses. 

Estam refermant esforços amb el Govern central per dur a terme un pla 

contra la competència deslleial i el frau. Ja hem quadruplicat el nombre 

d’inspectors. 

Hem creat un pla de dinamització comercial a mida per cada municipi 

com a mostra de suport a l’economia local. 

I hem aprovat la llicència exprés. A partir d’ara un autònom o empresari 

que decideixi fer el pas de muntar un negoci, en lloc de trigar mesos a 

obtenir la llicència d’obertura, el podrà obrir immediatament mitjançant 

una simple declaració responsable. 

En qualsevol cas, el cert és que hem de continuar ajudant la iniciativa 

privada. I pos un exemple de com podem ajudar, fent referència un altre 

pic a la nova Llei general turística. Fins avui, segons dades de la 

Federació Hotelera, s’han presentat només de Mallorca 142 projectes 

hotelers de renovació parcial, integral i de modernització, augmentant la 

categoria, tot i que també n’hi ha de nova planta. La majoria es 

desenvoluparan aquest mateix hivern. Estam xerrant d’una inversió de 
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143 milions d’euros, que suposarien devers 2.722 llocs de treball. És un 

canvi i, sens dubte, una bona notícia. 

 

L’Administració era percebuda —i ho és encara, en som conscient— com 

un ens fiscalitzador, controlador, i amb processos llargs i estèrils. 

Estàtica, immòbil, obsoleta davant els conceptes d’eficàcia, eficiència, 

racionalitat i agilitat. 

 

Al final, l’objectiu és que l’Administració faciliti les coses, agiliti tràmits 

perquè la iniciativa privada, el nostre motor de reactivació econòmica, 

ens ajudi a fomentar el creixement i la generació de llocs de treball. Més 

de 6.000 llocs de treball i una inversió aproximada de 500 milions són les 

xifres que aportaran a les Balears l’aprovació per part del Govern de les 

Illes Balears dels 4 projectes d’interès autonòmic aprovats en el temps 

que duem de legislatura. 

 

S’està revisant, actualitzant i modificant tota la normativa que havia 

quedat obsoleta o no responia a les necessitats actuals. Hi ha massa 

qüestions estancades o derogades per reglamentacions posteriors que, si 

no s’actualitzen, generen inseguretat jurídica, buits legals o ineficàcia del 

fi per al qual es va crear la norma. Per exemple, lleis normatives que es 

veuen afectades pel nou Estatut d’autonomia, la directiva comunitària 

Bolkestein o l’Estatut Bàsic del Treballador, i que en l’anterior legislatura, 

com que no es van adaptar, van perdre garanties i cobertures legals. 
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Un altre exemple d’ineficàcia administrativa. Exemple de canvi. Si avui fos 

dia 30 de juny de 2011 la Comissió Balear de Medi Ambient tindria 777 

projectes estancats, alguns dels quals de 2008. D’aquests 777, a dia 

d’avui n’hi ha 300 de pendents, més evidentment els que han entrat 

nous. 

 

He comentat anteriorment la important reducció feta pel Govern, però 

malgrat aquesta reducció, vam voler donar a l’agricultura un lloc 

preferent, perquè consideram que és estratègica en el manteniment i la 

generació de molts de llocs de treball relacionats amb un dels nostres 

sectors primaris de productivitat més importants. 

 

Un sector que ens hem trobat amb l’aigua al coll, per la qual cosa el més 

important ha estat la tramitació i el pagament de més de 50 milions 

d’euros en ajuts pendents als agricultors i ramaders de les Balears. Aquest 

Govern va agilitar la tramitació perquè el camp balear fos el primer a 

percebre els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) 2011. 23 dels 25 

milions que ens corresponen —la qual cosa suposa el 91,2% del total 

previst— es van abonar entre octubre i gener, davant la mitjana estatal, 

que va ser del 49 %. 
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A més, el Govern va abonar gairebé 10 milions en ajuts al Pla de 

Desenvolupament Rural (PDR) abans de finalitzar el 2011, deixant a zero 

els deutes que es tenien en aquell moment amb el sector. 

 

Es tracta d’ajuts agroambientals i d’inversió real, cofinançats per la CAIB, 

el Ministeri i la Unió Europea, que són molt beneficiosos per al teixit 

productiu agrari i mediambiental de les Illes. 

 

En acabar el 2012 es preveu que s’hagin tramitat devers 20 milions 

d’euros en aquestes línies. 

 

Enguany les Illes Balears han tornat a ser una de les comunitats que ha 

tramitat més ajuts de la PAC 2012 en el primer termini de pagament. En 

concret, un total de 10 milions d’euros, que es van començar a abonar a 

partir del passat 17 d’octubre. 

 

Però malgrat tots aquests canvis positius per al sector, un sector que, 

com he dit, consideram estratègic, el Govern vol anar més enllà en la 

consecució de beneficis que permetin al nostre sector competir en 

igualtat de condicions. En aquesta línia està reclamant a Madrid i a 

Brussel·les el reconeixement d’un règim especial per a les Illes Balears que 

consideri els inconvenients de la insularitat, com tenen altres territoris 

insulars de la Unió, com és el cas de les Illes Canàries. Sense 
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fanfarronades mediàtiques, protestam i reclamam on toca, i així 

continuarà sent. 

 

Amb referència a la pesca, vull fer referència a l’avantprojecte de la futura 

llei. El nou text normatiu és fruit d’un treball consensuat amb els consells 

insulars i les diferents confraries de pescadors de les illes. 

 

La nova Llei ordenarà la situació competencial derivada de l’aprovació de 

l’Estatut d’autonomia; preveurà mesures modernes de conservació i 

gestió dels recursos marins vius com ara els plans de gestió; regularà la 

pesca marítima recreativa; ordenarà el sector pesquer professional i 

obrirà la porta perquè els pescadors puguin complementar l’activitat 

extractiva amb altres activitats econòmiques que hi estiguin relacionades. 

Concretament el turisme pesquer. 

 

Un altre assumpte del que vull informar en aquesta compareixença és la 

tramitació del Pla Hidrològic. N’hem recuperat la tramitació per canviar 

l’anterior, aprovat sense consens i de forma precipitada, per un de menys 

intervencionista i que resolgui d’una vegada la gestió de l’aigua a les illes. 

El Pla esmentat es tramitarà a Madrid per tal que es pugui aprovar 

definitivament al llarg de 2013. 

 

Canviant l’ordenació del territori i l’aposta pel medi ambient 
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Ara xerraré de territori, fent referència a l’aprovació de la Llei de mesures 

urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. És una mesura 

anunciada pel Govern i que, a més, recollia el programa electoral del 

Partit Popular. És un mesurada que agilita la tramitació administrativa 

d’alguns expedients, dóna més seguretat a l’administrat i, sobretot, 

defineix d’una vegada les diferències entre sòl rústic, urbà i urbanitzable. 

 

No es tracta d’urbanitzar més. Ni de consumir territori. Sinó de regular el 

que s’ha fet malament en els darrers anys. I evitar que es repeteixi. Aquest 

decret no deroga la desclassificació de 1.500 hectàrees feta pel Pacte la 

passada legislatura, per la qual els afectats reclamen indemnitzacions que 

ronden els 900 milions d’euros. 

 

És una Llei important, perquè és fonamental que les Illes Balears siguin 

jurídicament segures. Les normes han de ser senzilles i àgils, fàcils, i 

estables. I que ens reclamin 900 milions d’euros per canvis de criteri no és 

una bona targeta de presentació. És alguna cosa que sí o sí hem de 

canviar. 

 

Xerram de territori. Un concepte ple d’estereotips buits quan es parla des de 

l’oposició del que fa el Partit Popular. I els dic això perquè ara entraré en un 

altre terreny ple d’estereotips sobre això. El medi ambient. Que és propietat 

de tots, excepte dels del Partit Popular, segons aquests estereotips absurds i 

caducs. I falsos. 
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Els vull xerrar en primer lloc del Pla Balears Natura 2015. Un pla fet per a la 

dinamització i promoció dels espais naturals i les finques públiques de les 

illes. Amb aquest pla, gestionat per Espais de Natura, es vol incrementar el 

nombre de visitants en els espais esmentats i fer-ne sostenible el 

manteniment. Només el 15% de residents i el 3% de turistes els visita sovint. 

També volem augmentar l’oferta d’activitats, posicionar aquest patrimoni 

natural en un lloc preferent en la promoció turística i oferir eines al sector 

privat per a la seva participació. 

 

De la protecció i neteja del litoral remarcaré el Pla de Protecció de la 

Posidònia aplicat pel Govern aquest estiu, després que l’any passat no es 

licitàs a temps el servei de boies ecològiques a les zones d’interès comunitari 

de la nostra costa. 

 

Recordaran que l’any passat el cas dels fondeigs irregulars sobre prades de 

posidònia a la zona LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera va generar diverses 

denúncies per part de l’organització ecologista OCEANA. Aquestes 

denúncies van ser traslladades a la Comissió Europea en forma de pregunta 

parlamentària, la qual les ha arxivat. 

 

Amb aquesta resolució, la Comissió Europea avala les tasques de protecció, 

conservació i prevenció que duu a terme el Govern de les Illes Balears per 

preservar les comunitats de posidònia oceànica presents al litoral balear, així 

com el compliment dels plans de gestió i protecció vigents en zones LIC 

(Llocs d’Interès Comunitari). 
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I quant a neteja del litoral, vull reafirmar el compromís del Govern, perquè 

les nostres platges i el nostre mar són el millor reclam per als qui ens visiten. 

Enguany, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha estat 

l’encarregada de contractar el servei de neteja de les aigües de bany de platja 

i cales de les illes. Les 23 embarcacions que aquest estiu han fet aquesta 

tasca han retirat un total de 26.439 quilos de residus durant els mesos de 

juliol, agost i setembre, període en què ha funcionat el servei. 

 

Consider que requereix i exigeix una menció especial el Projecte de Llei de 

protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 

de juliol, de costes, que ha posat en marxa el Govern central. Aquesta nova 

norma es crea amb l’objectiu de reforçar la protecció del litoral, conciliant-la 

amb activitats econòmiques sostenibles i amb l’ús comú i gratuït del domini 

públic, a més de reforçar la seguretat jurídica del litoral i de generar 

confiança i certesa per a les ocupacions de la costa i l’activitat econòmica. 

 

La inseguretat jurídica per a titulars d’habitatges i altres immobles i la 

desprotecció d’antics propietaris i altres titulars de drets, una cosa en la qual 

es veuen reflectits especialment els formenterencs, ha motivat el canvi d’una 

llei després de 24 anys de vigència de l’anterior, que s’ha mostrat ineficaç pel 

que fa a la protecció de litoral, i injusta per a antics propietaris. 

 

L’illa de Formentera aconsegueix un tracte especial, la disposició addicional 

quarta, en aquest projecte de Llei. Una nova delimitació per a l’illa, una fita 

històrica, un canvi que reclamaven els formenterencs, ja que amb l’anterior 

normativa més de 100 petits establiments familiars quedaven en mans de 

l’Estat. La nova delimitació serà més justa per als ciutadans de Formentera. 
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Canviant el model de transport 

Una cosa que dóna seguretat és la bona gestió. I la mala gestió origina 

inseguretat, de tot tipus. I el que es va gestionar molt malament, i ara en 

veim les conseqüències, és el tren Manacor-Artà. Per això hem hagut de 

suspendre temporalment la línia, per falta de liquiditat. El Govern central 

només ha aportat 57,5 milions dels 443 firmats amb l’anterior Govern en un 

conveni ferroviari en el qual s’incloïa aquesta obra i que van qualificar 

d’«històric», i era poc més que una declaració d’intencions. 

 

L’anterior Govern va licitar i va adjudicar obres per valor de 200 milions 

d’euros, tot i sabent que no hi havia doblers del Conveni. Per la qual cosa hi 

havia un desfasament de 143 milions d’euros. Per falta de liquiditat, 

l’octubre de 2011 es va decretar la paralització temporal de l’obra durant un 

any, termini que va finalitzar el passat 5 d’octubre. Haurem de renunciar a la 

realització d’aquesta infraestructura. Per la seva inviabilitat, tant econòmica 

com social (els estudis de demanda encarregats pel Pacte reflectien un 

màxim de 555.000 passatgers/any, quan en realitat es necessitarien 5 

milions/any per fer sostenible, que no rendible, el servei esmentat). 

 

Fa 3 dies els ciutadans han pogut veure l’arribada a Palma d’un dels vagons 

comprats durant la legislatura anterior. Va costar 8 milions d’euros. 19 

unitats van costar més de 122 milions. Acaba d’arribar i no es pot utilitzar. 
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Només guardar-lo i mantenir-lo ens costarà a tots 4 mil euros al mes. És 

aquesta la meravellosa inversió que ens faria sortir de la crisi i de l’atur? 

 

El que sí que hem pogut dur a terme és la posada en marxa del tren elèctric 

en la línia Palma-Enllaç. El Govern, malgrat la terrible situació econòmica 

trobada a SFM, va desbloquejar dos contractes necessaris per a la posada en 

marxa del tren elèctric, que havia estat anunciada a so de bombo i platerets 

pel Govern del Pacte al final de la passada legislatura. 

 

Però ha estat l’actual Govern el que ha posat en marxa el servei, el 16 de 

febrer de 2012. Un transport més modern, eficaç, còmode i respectuós amb 

el medi ambient, que indica el camí que s’ha de seguir en el futur del 

transport ferroviari a Mallorca. 

 

En temes de transport, i del tren en particular, el cert és que el Pacte es va 

llançar a projectes faraònics com el de Manacor-Artà, quan el més fàcil era 

electrificar tota la xarxa ferroviària, fins i tot Manacor i sa Pobla, i evitar així 

que els passatgers ara hagin de fer transbord a Inca. 

 

Aquesta electrificació completa de la xarxa és un dels objectius prioritaris del 

Govern actual, lògicament en la mesura que es disposi del finançament 

necessari, perquè no cometrem irresponsabilitats. Però farem tot el possible 

per dur-la a terme. 
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Un altre exemple de mala gestió es pensar més, segons el que pareix, en 

interessos partidistes que en el benefici dels ciutadans de les Illes Balears, o 

almanco a aquesta conclusió et porta el fet que s’oculti una sentencia que 

ratifica que el Govern Central ha d’aportar els 333 milions d’euros a les Illes 

Balears dels convenis de carreteres dels anys 98 i 2004. 

 

Uns dobers que la Comunitat, els seus ciutadans, ja havien aportat, però que 

corresponia pagar al Govern, i així ho reconeix la sentència del Tribunal 

Suprem. 

 

Doncs bé, avui també puc anunciar-los que aquest Govern que gestiona per 

als ciutadans, negociant en els despatxos i sense ostentacions, ha aconseguit 

incloure una esmena en el Pressupost General de l’Estat on es garanteix el 

cumpliment dels compromisos adoptats per al finançament dels projectes en 

matèria de carreteres. 

 

El pròxim dilluns 26 se presentarà una esmena específica per aquest tema 

d’acord amb el Govern de l’Estat on es reculliran les obligacions plurianuals 

per al pagament  dels 333 mm. € pendents. 

 

És a dir, 92 milions  més per a les malparades arques d’aquesta comunitat. 

Una quantitat que , curiosament, els qui no van estar disposats a reclamar, 

inclouen en un paquet de peticions que, ara sí, i amb el Govern d’un altre 

color, volen portar fins a les últimes conseqüències. 
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Quant a transport, per finalitzar he de subratllar l’elaboració de l’esborrany 

de la futura Llei de transports i mobilitat de les Illes Balears. El maig es va 

presentar al sector un primer esborrany de la futura llei, perquè volem que 

sigui fruit del consens amb tots els agents implicats. Es tracta d’una norma 

que ajudarà a regular i dinamitzar tot el sector del transport per carretera de 

les illes (metro, tren, taxi, etc.). I marcarà les pautes sobre la viabilitat o no 

de determinades inversions en la matèria. Això és important, perquè 

s’evitarien dispendis com el projecte Manacor-Artà. Està previst que a 

començaments d’any es pugui remetre el text definitiu al Parlament. 

 

Canviant el model d’habitatge protegit 

Per xerrar d’habitatge és inevitable veure de nou el punt de partida amb què 

ens trobam. Si avui fos dia 30 de juny de 2011, els responsables de l’IBAVI es 

trobarien amb 13 milions de deute en ajuts pendents de pagament, dels 

quals 7 milions eren de línies d’ajut autonòmiques. Però avui és dia 20 de 

novembre, i algunes coses, tal com els estic explicant, han canviat. Avui 

l’IBAVI ja ha tramitat 7 milions d’euros entre fons estatals i autonòmics, i 

quedaran 6 milions per tramitar el 2013. 

 

Avui puc dir que hem posat en marxa el Pla Lloguer 2012, des de l’IBAVI, 

amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge protegit i promoure l’ocupació 

dels pisos buits en propietat de l’IBAVI. Des de l’inici del Pla, el 17 d’abril, 

fins avui, s’han adjudicat més de 150 pisos. Això és més de la meitat dels 

pisos ofertats, i a uns preus assequibles, que van des dels 200 € fins als 450 € 
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aproximadament de renda. Joves de fins i a 35 anys i pensionistes han estat 

els beneficiaris del 45% d’aquests lloguers. 

 

Canviant la nostra veu a Europa 

Pas ara a parlar-los d’Europa, tot i que abans els he avançat tot allò 

referent al tema agrícola, on el nostre principal objectiu és avançar en el 

reconeixement de la insularitat. Per això hem elaborat el document 

"Propostes a les institucions europees i a l’Estat espanyol en defensa de 

la insularitat", que va ser aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol. El 

10 de juliol es va presentar a l’Euroregió Pirineus Mediterrània i va 

obtenir el suport dels seus socis. El 12 de juliol la Mesa del Parlament de 

les Illes Balears, per iniciativa del Grup Parlamentari Popular, va 

presentar una proposició no de llei per donar suport al document, que 

finalment es va aprovar per unanimitat el passat 6 de novembre. El 17 de 

setembre es va presentar el document al Fòrum Balears Competitiva. El 

24 de setembre es va lliurar al president del Grup I del Comitè Econòmic i 

Social Europeu (CESE) i el 9 d’octubre, en el marc dels Open Days, es va 

celebrar una reunió amb els eurodiputats de les regions membres de 

l’Euroregió Pirineus Mediterrània, en la qual se’ls va lliurar també el 

document. El 17 d’octubre em vaig reunir amb el ministre d’Assumptes 

Exteriors i Cooperació, el Sr. García Margallo, per presentar-li aquest 

document, el qual va mostrar el seu suport a les reivindicacions i va 

manifestar la seva intenció de reivindicar des del Govern d’Espanya la 

posició de Balears davant del Consell de la UE. 
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El canvi es troba en la suma de petites actuacions, com ara el 

redimensionament del Centre Balears Europa, que s’ha adequat a les 

necessitats actuals, o la potenciació del Fòrum Balears Competitiva com 

a espai de debat, d’anàlisi i estudi entre l’Administració i els principals 

agents econòmics i socials per a l’impuls de la recuperació econòmica, el 

creixement del teixit productiu i la recuperació de llocs de treball. Neix del 

fruit d’un compromís electoral en relació amb la potenciació del diàleg 

social i incorpora la veu d’entitats i agents socials que abans no hi eren. 

 

Un canvi a la televisió pública, en el suport al sector audiovisual i en la 

gestió de les noves tecnologies 

Conscients del verdader fi vertebrador i de cohesió de la cultura pròpia 

de la nostra comunitat, hem apostat per la sostenibilitat d’una televisió 

pública rigorosa i de qualitat, però adaptada a la difícil conjuntura 

econòmica en què ens trobam. Per això, tot just arribar, vam ajustar un 

50% el pressupost que aporta el Govern a IB3 Ràdio i Televisió, passant 

de 61,6 milions el 2010 (que s’ha de recordar que, amb una ampliació de 

crèdit, va acabar en 88.300 milions) a 30,5 milions per a l’exercici 2013. 

S’ha demostrat que es pot fer més amb manco. Sense irresponsabilitats 

ni despeses supèrflues. 

 

Buscant l’eficiència hem gestionat millor els recursos públics, però no 

hem deixat de banda el sector audiovisual, que tant havia crescut en els 

darrers anys i que es trobava en una situació difícil. 
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Amb el consens del sector hem treballat en la Llei audiovisual de les Illes 

Balears. El mes d’octubre passat es va presentar l’esborrany a la Mesa 

Audiovisual i als grups parlamentaris. L’objecte d’aquesta llei és regular la 

comunicació audiovisual en l’àmbit competencial de la comunitat 

autònoma d’acord amb l’Estatut d’autonomia i la normativa bàsica 

estatal, com també fomentar l’activitat audiovisual. El text estableix les 

línies d’acció institucional i reconeix el caràcter estratègic del sector 

audiovisual de les Illes per la seva importància social i econòmica, i 

també com a instrument per a la promoció turística, la promoció i 

divulgació culturals, la història i la llengua pròpia. S’estableixen quines 

han de ser les mesures de foment de l’activitat audiovisual, integrant 

incentius al sector amb l’objectiu de captar projectes, i facilitant diferents 

mecanismes de finançament. 

Amb aquesta llei queda més que clara la voluntat del Govern de les Illes 

Balears de regular un sector estratègic per a la nostra economia, i 

d’aportar totes les facilitats perquè les nostres Illes es converteixin en un 

plató atractiu per a la indústria. També queda demostrada la voluntat 

que aquesta llei sigui consensuada per totes les forces polítiques de l’arc 

parlamentari. 

 

Des de la Conselleria de Presidència també hem apostat per una millora 

de les noves tecnologies pròpies de la Comunitat Autònoma. La xarxa de 

telefonia i de comunicació mòbil per a cossos de seguretat i emergències 

(Xarxa Tetra IB) s’ha estès per les diferents illes, i s’ha aconseguit un 80% 

de cobertura a Mallorca, un 85% a Menorca i un 100% a Formentera. A 
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Eivissa durant aquest 2012 s’ha assolit un 45% de cobertura i l’empresa 

Multimèdia té previst que la xarxa sigui operativa a partir de l’1 de gener. 

 

Canviant la forma de cooperar 

Ens trobam en una situació difícil, però no podem mirar cap a una altra 

banda i posar com a excusa la situació econòmica davant d’una realitat 

que ens acompanya cada dia aquí mateix, a ca nostra: la població 

immigrant. 

 

Hem firmat convenis amb entitats locals, ajuntaments i mancomunitats 

en matèria d’immigració. El 2012, s’ha incrementat l’aportació als 

ajuntaments per a les seves funcions en immigració. Incloent Palma, 

s’arriben a gairebé 2 milions d’euros, per 1,5 milions de 2011. Com a 

novetat, hem passat de subvencions a convenis directes per ajudar les 

corporacions locals, a fi d’aconseguir major agilitat administrativa i 

d’atendre millor les especificitats pròpies de cada municipi. 

 

És una altra manera d’entendre la cooperació. S’ha posat en marxa i s’ha 

regulat l’Observatori Balear de la Cooperació i les Migracions i s’han 

racionalitzat la gestió i els recursos de l’Agència de Cooperació, que ha 

assumit les competències de la Fundació Balears a l’Exterior. 

 

En matèria de cooperació al desenvolupament s’ha mantingut el 

compromís de continuar amb les convocatòries i els convenis 
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compromesos el 2011, tot i que se n’han modificat els terminis 

d’execució, per garantir-ne la viabilitat i la sostenibilitat sense reduir els 

imports. El pagament s’ha anat efectuant durant el 2012 partint de la 

disponibilitat de liquiditat. 

 

S’ha elaborat el II Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears per al 

període 2012-2015, aprovat pel Consell de Cooperació i posteriorment 

pel Consell de Govern. 

 

Canviant els pilars estructurals del model educatiu 

 

Vaig dir en campanya un i mil pics que l’educació és clau en la sortida de 

la crisi, que si volem una societat millor i més preparada per al futur ens 

hem d’atrevir a canviar coses en el model educatiu. I especialment en allò 

que succeeix dins les aules. 

 

Un dels principals reptes que es marca aquest Govern en matèria 

educativa és elevar la condició social del professorat, cosa que passa, 

entre altres iniciatives, per reconèixer a tot el col·lectiu la seva condició 

d’autoritat pública. 

 

En aquest sentit, s’acaba de publicar l’esborrany de l’Avantprojecte de la 

llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat 

dels centres educatius de les Illes Balears. 
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També s’establirà un pla de formació permanent que es basarà en la 

detecció de les necessitats reals del professorat. Amb el reforç de la figura 

del docent i amb l’impuls a la seva excel·lència professional es contribueix 

decisivament a l’eficiència educativa. 

 

Permetin-me que xerri sense embuts de la llibertat d’elecció de la primera 

llengua, no és la meva intenció que ningú tengui calfreds, però és així, 

creim en la possibilitat d’un tractament integrat de les llengües a 

l’educació. I ho repetiré tants pics com faci falta. Creim en la llibertat. 

 

La nova ordre d’escolarització recull el dret dels pares a escollir la llengua 

de primer ensenyament dels seus fills i respon al compliment estricte de 

les lleis. Són les primeres passes, cometem errors, i reconeixem que el 

camí és difícil, però contribuirem al fet que, en acabar l’etapa 

obligatòria, els nostres fills dominin ambdues llengües. I fent una passa 

més, hi inclourem una llengua estrangera. 

 

Tenen vostès el Decret a consulta i ja hem iniciat cursos de formació 

d’anglès per al professorat i hem posat en marxa el Pla d’Educació 

Plurilingüe, una iniciativa que preveu que els alumnes cursin en llengua 

anglesa assignatures que fins ara es s’impartien en castellà o català. 

 

Apostam pel Batxillerat d’Excel·lència, estudis d’alt rendiment acadèmic 

i de prestigi reconegut que garanteixen l’accés a la universitat de 

qualsevol país del món, i hem iniciat el Pla Experimental de la Formació 

Professional Dual gràcies a la col·laboració amb empresaris i la Cambra 

de Comerç. 
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Els alumnes de l’IES Francesc de Borja Moll de Palma ja combinen la 

formació amb un contracte laboral. El Pla s’ampliarà gradualment a 

altres famílies professionals i títols d’FP. Això ha coincidit amb 

l’aprovació per part del Consell de Ministres del Reial decret per 

desenvolupar el contracte per a la formació i l’aprenentatge en què 

s’estableixen les bases per a la implantació de l’FP Dual en el sistema 

educatiu. 

 

No obstant això, encara que crec que tot el que he descrit són els pilars 

del canvi de model, som realistes, i no podem obviar les necessitats que 

ens trobam quant a infraestructures educatives. Som davant d’un 

pressupost extremadament ajustat, però sabem el que és necessari. 

 

Nous centres educatius, 9 de nova creació, i ampliació o millora d’altres . 

La inversió en aquestes infraestructures ascendeix a més de 45 milions 

d’euros i ofereix una solució a la falta d’infraestructures i a la massificació 

de les aules en alguns municipis de les Illes Balears. Els centres són: CEIP 

Sineu, CEIP Llucmajor, CEIP Manacor, IES Santa Maria, CP Maria Lluïsa 

Serra, CEIP Sant Lluís, CEIP Sant Antoni de Portmany, IES Sant Antoni de 

Portmany, CP Sa Bodega. I desbloqueig d’infraestructures, l’IBISEC ja ha 

redactat els projectes per a la construcció del CEIP Es Pratet (Eivissa) i de 

l’IES Santa Eulària (Eivissa), i ha duit a terme les gestions pertinents per a 

l’inici definitiu de l’IES Sant Marçal (Marratxí) i ha completat la 

rehabilitació de Sa Graduada (Maó) i la reforma de Santa Gertrudis 

d’Eivissa. 
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Canviant la manera d’entendre el suport i la promoció de la nostra cultura 

Promocionam i difonem la nostra cultura amb programes com “Viu la 

cultura”, activitats didàctiques en tots els àmbits, itinerància i intercanvis 

amb altres municipis dins i fora de les Illes Balears. 

 

Hem impulsat la revitalització de la Llotja, obrint les instal·lacions als 

escolars de les Illes i organitzant visites guiades per a alumnes. A més, 

l’exposició “Faces project”, de Bernardí Roig, ha aconseguit un èxit de 

visitants sense precedents (devers 225.000 visites en poc més de quatre 

mesos). Fa uns dies es va anunciar el proper projecte expositiu de l’artista 

Tony Cragg. 

 

Participam en actes commemoratius com l’Any Alcover o l’Any Coll 

Bardolet, però no puc deixar d’anomenar-ne un que serà protagonista 

aquest any entrant. Ja ho va ser al seu dia i tots els farem protagonista de 

bell nou. Em referesc a la figura d’un mallorquí universal, el pare Fra 

Juníper Serra, de Petra. Quan viatjam ens adonam en moltes ocasions 

que, en diferents ciutats o països, es promocionen diferents aspectes, 

figures o temes la rellevància històrica, cultural o social dels quals no és 

ni comparable amb la intensitat de la figura de Fra Juníper Serra. 

 

D’aquesta manera converteixen les seves històries i les seves figures 

històriques en verdaders atractius per al turista o per a la societat. 

Nosaltres tenim una figura molt important, que connecta les Balears amb 
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el món, que fins i tot coneixen millor els Estats Units que alguns de 

nosaltres. I això és una cosa que no podem permetre. 

 

El pare Juníper Serra és l’únic personatge espanyol, l’únic NO nord-

americà, que figura a la National Statuary Hall del Capitoli de 

Washington com un dels noms il·lustres immortalitzats amb un 

monument. Al mateix temps que ens en sentim orgullosos, ¿no hauríem 

d’aprofitar aquesta història del passat per promocionar les Balears 

mitjançant la potencialitat d’aquesta figura de diferents maneres per tot 

el món? Cal donar-li tot el seu pes i tot el seu protagonisme avui i en el 

futur. No podem desaprofitar la oportunitat de donar a conèixer la 

nostra història al món, i fer que les nostres Illes siguin així més conegudes 

a tots els racons del planeta. 

 

Fra Juníper Serra ens brinda l’oportunitat avui de dur a terme un dels 

majors exercicis d’autèntica col·laboració publicoprivada que han tengut 

mai lloc a les Illes Balears. 

 

Per això, el Govern de les Illes Balears ha sol·licitat que l’Any Juníper Serra 

sigui declarat esdeveniment d’interès públic excepcional en l’àmbit 

nacional. 

 

El Govern de les Illes Balears liderarà aquesta petició, unint esforços per 

dur a terme les iniciatives programades tant per la Comissió Oficial 
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Organitzadora dels actes de commemoració de l’Any Juníper Serra 2013 

com per altres entitats interessades en la seva difusió, i les actuacions que 

desenvoluparan les diferents àrees del Govern de les Illes Balears. Ja 

estam fent feina en aquest projecte, amb molta il·lusió i moltes ganes. 

 

És un motor de dinamització en els àmbits turístics, comercials, culturals 

i religiosos: en els àmbits turístic i religiós, podria servir per obtenir un 

producte especialitzat i, durant la temporada baixa, podria anar adreçat 

a nous perfils de visitants interessats en tot allò relacionat amb Fra 

Juníper. 

 

Perquè en les situacions difícils —i hi ha molts exemples d’això— aquesta 

comunitat sap treure el valor i la força necessaris per no només superar 

obstacles, sinó per ser líder en diferents àmbits i obrir pas a noves 

oportunitats. 

 

I aquí hi trobam els nostres esportistes i artistes, triomfant pel món i 

regalant-nos èxits amb freqüència i sumant renom internacional a les 

nostres Illes; i també les nostres empreses de calçat i d’alimentació, 

expandint-se en diferents països; les empreses i els professionals turístics, 

exportant el saber fer d’un model d’èxit que ha liderat i ha de continuar 

fent-ho. Balears aporta al món, i això ens ha d’animar a estar-hi sempre 

oberts i a estar disposats a sumar en excel·lència i professionalitat. 

Perquè de les crisis surten les oportunitats. Nosaltres ho sabem bé, la 

història ens ho demostra. No s’ha de perdre l’esperit d’esforç i de 
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superació dels nostres padrins, i s’han valorar les coses com ho feien ells. 

El seu esforç i el seu treball mereixen ser recompensats, i la millor manera 

de seguir el seu exemple de superació i esforç és amb esforç i més esforç. 

No hi ha cap altra fórmula per prosperar i garantir un futur digne. 

 

I ho hem de fer igual que els nostres padrins, però, a més, hem de ser més 

creatius i innovadors, perquè tenim més eines avui de les que ells 

disposaven. Les noves tecnologies ens ajudaran a ser més eficients. Avui 

no és el moment d’apostar-hi, és el moment de dominar-les i aconseguir 

que siguin una eina inherent al nostre treball. 

 

No és casualitat que Microsoft hagi celebrat tres trobades a les Balears. 

¿Per què nosaltres, amb la immensa quantitat d’escenaris que pot elegir 

una empresa internacional de l’envergadura de Microsoft? 

 

No és casualitat, perquè saben que a les Balears hi ha una cosa que ens 

fa especials. El nostre passat, que aporta gran experiència, i el nostre 

present, el nostre present... sí avui es pot donar el millor, i molts ja l’estan 

donant. 

 

Canviant la gestió de la sanitat pública, a la recerca de l’eficiència i la 

sostenibilitat 
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En l’àmbit sanitari les coses també estan canviant... Perquè si avui fos dia 

30 de juny de 2011 la sanitat pública, la seva sostenibilitat, no estaria 

garantida. La prioritat d’aquest Govern sempre han estat les persones, i 

amb la gestió de l’Executiu anterior s’havia posat en perill l’atenció 

sanitària de milers de ciutadans de les Balears. 

Fer el sistema sanitari sostenible, sense que minvi la qualitat, és una 

premissa econòmica que també té a veure, com poden comprovar, amb 

les persones, tal com els estic dient al llarg de tot el meu discurs. Avui és 

20 de novembre de 2012 i hem aconseguit consolidar la ruptura de la 

tendència del creixement de la despesa. Aquesta ruptura suposa situar-

nos en uns nivells de despesa anual prevists concordes amb el pressupost 

de què disposa el Servei de Salut, i ens està ajudant a obtenir uns nivells 

de desfasament, entre despesa i pressupost disponible, similars als que 

teníem en els anys 2004-2005. 

La despesa prevista per a aquest exercici 2012 suposa deixar de gastar 

100 milions respecte de l’any passat, un esforç aconseguit gràcies, d’una 

banda, a una millor gestió de les despeses que suporta el sistema i, de 

l’altra, a una major conscienciació per part de la societat balear del fet 

que la sanitat pública té un cost i que disposam de recursos limitats. A 

més, els professionals, un col·lectiu la implicació i dedicació del qual vull 

agrair especialment, han sabut trobar sinergies, conscienciacions, 

eficiències, estalvis potencials allà on fins ara no pareixien possibles... Tot 

això s’ha aconseguit perquè creim que sempre hi ha punts de millora dins 

del servei i perquè una major despesa no suposa en ocasions una millora 

automàtica de l’assistència, sinó que hem de trobar la millor associació 

entre la qualitat assistencial i l’eficiència en la despesa. 
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Ara, els metges de família disposen de més temps d’atenció al pacient. 

De fet, un metge d’Atenció Primària atén 10 pacients més a la setmana, 

com a mitjana. 

En moltes ocasions se’ns va dir des de l’oposició que la reducció 

d’horaris dels centres de salut provocaria un col·lapse de les urgències 

hospitalàries. Doncs bé, amb xifres a la mà, el nombre d’urgències 

hospitalàries ha disminuït devers un 5 per cent des que es va implantar 

aquesta mesura, l’1 de juliol d’aquest any, en poc més de quatre mesos. 

Per que fa a l’atenció hospitalària, també s’han canviat moltes coses que 

estan contribuint a l’eficiència del servei i a la seva sostenibilitat. 

L’Hospital Universitari Son Espases ha posat en funcionament tota la 

tecnologia sanitària. També s’ha posat en marxa la robotització del 

laboratori centralitzat de Son Espases, que suposarà un estalvi d’1 milió 

d’euros anuals. 

S’ha creat la comissió farmacoterapèutica d’àrea per donar uniformitat 

en la utilització de fàrmacs en tots els hospitals públics. I s’ha 

incrementat el nombre d’especialistes que es desplacen a Menorca i a 

Eivissa. És una mesura que té un doble objectiu: evitar desplaçaments 

dels usuaris per ser tractats i millorar l’eficiència, ja que es planifica 

l’agenda de l’especialista i aquest es desplaça quan està completa. 

 

D’altra banda, la unificació en una mateixa conselleria de les competències 

de Sanitat i Benestar Social és una oportunitat, ja que ens permet dur a 

terme sinergies importants entre Salut i Serveis Socials, especialment en 
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temes tan importants com la dependència, la salut mental o l’àmbit 

sociosanitari. 

Com saben vostès, en el nostre programa s’incloïa la creació d’un espai 

integral d’atenció sociosanitària. Una mesura en què, per cert, hi havia 

cert consens amb la resta de partits, concretament en la creació d’aquest 

espai a Son Dureta. Posteriorment, en el nostre Pla d’Equilibri es va 

incloure el trasllat dels hospitals Joan March i General, i des de fa uns 

mesos estam estudiant les fórmules possibles per poder complir amb 

l’estalvi que necessitam mantenint aquests hospitals en funcionament. 

Avui puc anunciar-los que aquest Govern ha elaborat un pla de viabilitat que 

permet que aquests hospitals puguin romandre oberts oferint la mateixa 

qualitat assistencial al pacient i sota criteris de màxima eficiència. El projecte 

de reconvertir Son Dureta en l’espai sociosanitari de referència de les Illes és 

l’objectiu que ens marcam així que la conjuntura econòmica ens ho permeti. 

Finalment, per acabar com he començat, xerrant de persones, 

protagonistes indiscutibles de l’acció de govern i d’aquest discurs, faré 

referència als Serveis Socials. Aquest Govern ha mantingut tots els 

programes d’atenció als més desfavorits, als menors i a la família. A més, 

en aquest apartat tenen una rellevància especial els dependents, col·lectiu 

per al qual el Govern central va elaborar una llei de la qual es compliran 6 

anys el pròxim mes de gener amb un ampli consens de totes les forces 

polítiques, ja que suposava un important avenç en el benestar i la 

qualitat de vida de les persones dependents i les seves famílies. Aquesta 

Llei, no obstant això, va néixer amb nombroses deficiències, com ara la 

falta de previsió, la complexitat de procediments i, sobretot, el 

finançament insuficient. 
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Actualment s’està fent feina per millorar totes aquestes mancances, per 

donar atenció especialment als grans dependents. 

S’han mantingut els convenis de col·laboració amb els consells insulars, 

tant pel que fa a dependència com a discapacitats, i amb els ajuntaments 

per al manteniment i l’ocupació de les places residencials i de centres 

d’estades diürnes. 

 

I també s’ha fet un gran esforç per reduir les llistes d’espera: el juliol de 

2011 hi havia 6.298 persones en tràmit d’espera. El juliol de 2012, just 

un any des que vam començar a governar, aquesta xifra s’ha reduït a 

5.136 persones, és a dir, 1.162 persones manco esperant. 

Quant al nombre total de prestacions: el juliol de 2011 s’oferien un total 

de 9.727 prestacions. Aquesta xifra s’eleva a 10.225, el juliol de 2012. 

Gairebé 500 persones més que reben prestacions en un any. 

 

Final 

I ja acab. Els he dit a l’inici del discurs que el meu objectiu era demostrar 

que les coses estan canviant molt, i cap a millor. Ho he explicat referint-

me sempre a la veritat, aportant informació certa que demostra que 

aquest Govern està fent les coses d’una altra manera. Des de la 

responsabilitat, amb seny. Atenent la demanda de la societat de canviar 

les coses. 
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Deia Bretch que la crisi es produeix quan allò que és vell no acaba de 

morir i allò que és nou no acaba de néixer. Doncs bé, la crisi encara no 

ha passat. Però allò que és nou a les Illes Balears ha nascut, i està 

establint les bases per créixer ràpidament. 

 


