
 

Palau Reial, 10 - 07001 Palma. Telf (971) 71.23.48. Fax: (971) 72.72.75.  
gabinetcomunicacio@pp.es 

www.ppbalears.es 
 

IL
L

E
S

 B
A

L
E

A
R

S
 

 

 

 

 

Intervenció de la portaveu del GPP 

Mabel Cabrer 

Debat sobre l'Estat de l'Autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma de Mallorca, 26 de novembre de 2013  

 

 
Aquest text pot ser modificat parcial o totalment per l'orador 

 



 

Palau Reial, 10 - 07001 Palma. Telf (971) 71.23.48. Fax: (971) 72.72.75.  
gabinetcomunicacio@pp.es 

www.ppbalears.es 
 

IL
L

E
S

 B
A

L
E

A
R

S
 

Gràcies Sra. Presidenta: 
 
Sres i Srs. Diputats. 
 
Sr. President del Govern de les Illes Balears. 
 
Avui el Grup Parlamentari Popular, a qui tenc l’honor de representar, està 
orgullós de vostè i del seu Govern. Està orgullós d’escoltar un President que en 
la pitjor situació econòmica, social i política a que mai s’havien enfrontat les 
nostres Illes.,puja aquí a donar compte de realitats, de fets, d’assumptes que 
agradaran més o manco però que s’havien d’afrontar, de mesures, de rigor, de 
valentia, de moments difícils, però sobre tot, estam orgullosos de veure com tot 
això ha valgut i val la pena, perquè s’està transformant la realitat, el motor de 
l’economia torna a funcionar, les llibertats de les persones s’estan respectant i 
els ciutadans, Sres i Srs. Diputats, estan avui molt millor que fa dos anys. 
 
Expressions com: 
 
“Reformes valentes i constants”. 
“Visió de Futur”. 
“Política a llarg termini”. 
“Generacions Futures”. 
“Ens han elegit per canviar les coses”. 
“O ens sumam al canvi o ens sumim a la incompetitivitat” 
 
Etc. ...etc. 
 
Totes aquestes expressions, Sr. President, són afirmacions seves. Creu 
fermament amb elles, sense hipocresia, ni dobles discursos i cada dia que 
passa es confirma que no s’han quedat en paraules sinó que les ha 
materialitzat en fets. 
 
Per això, vostè i el seu Govern, son el Govern que millor favor ha fet a la nostra 
societat. 
 
No estan de pas ni d’encalentidors de cap cadira. 
 
No estan per no complir un programa de Govern. 
 
No estan per dir una cosa i fer la contraria. 
 
No estan per enganar a ningú. 
 
I per això, es molt injust que els portaveus que m’han precedit pugin avui en 
aquesta tribuna i no només no siguin capaços de reconèixer aquestes reformes 
estructurals que ells quan varen seure a la seva cadira no varen voler afrontar, 
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que no siguin capaços de reconèixer aquesta recuperació econòmica que, fins i 
tot, el Sr Rubalcaba reconeix, sinó que a més treguin foc per la boca i no donin 
cap explicació ni cap justificació, de que han estat l’oposició des NO A TOT. DE 
L’OPORTUNISME, DE LA DEMAGOGIA, DE L’AGITACIÓ SOCIAL I DE 
L’ENGANY CIUTADÀ. I SOBRETOT ES L’OPOSICIÓ RESPONSABLE 
D’HAVER CAUSAT EL MAJOR MAL ECONÒMIC DE TOTA LA NOSTRA 
HISTÒRIA. 
 
Mentre ens deien, NO A TOT, MENTRE ENS POSAVEN LA LÍNIA VERMELLA 
A TOT, vostè governava i governa, no podia perdre el temps i avui amb només 
la meitat del camí recorregut ningú dubte de que s’està governant amb rigor i 
amb intensitat. 
 
Si haguéssim fet cas de les prediccions dels pitonissos de l’oposició, de la Sra. 
Armengol i el Sr. Barceló, avui els ciutadans de les Illes Balears estarien pitjor. 
Molt pitjor, com estàvem amb ells. 
 
Perquè no haguéssim reduït el dèficit públic. 
No haguéssim reestructurat l’Administració. 
No haguéssim reduït les Empreses Públiques. 
No haguéssim pogut pagar els proveïdors. 
No haguéssim incentivat la iniciativa privada. 
No haguéssim aprovat la Llei de Turisme. 
No haguéssim apostat per la lliure elecció de llengua ni tampoc per 
l’ensenyament públic en anglès. 
 
No haguéssim fet res. Absolutament res. Discutir com feien ells, el que ells 
anomenaven diàleg. Per nosaltres dialogar no són discussions eternes i manca 
de presa de decisions. 
 
I l’exemple més clar ho tenim en que quan hem necessitat el seu suport, 
perquè necessitam una majoria de 2/3, per a la possible reducció política 
d’aquest Parlament, perquè es possible estalviar, ni hi son ni se’ls hi troba, ni 
es presenten a una reunió convocada pel President, el planten i surten fugint 
espantats. 
 
Per tot això, Sres i Srs. Diputats, el Grup Popular pot fer avui un discurs en 
positiu i no esta a la defensiva de res. 
 
Perquè crec que s’han de defensar molt més els altres que nosaltres. 
 
Avui, dos anys i mig després, tenim uns comptes públics sanejats, els 
indicadors econòmics tornen a ser positius, Balears lidera la recuperació 
econòmica el perill dels serveis públics essencials, de la sanitat, de l’educació i 
dels serveis socials, han deixat d’existir. Hem girat pàgina del drama a que ens 
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havia conduit l’esquerra. Un drama que pareixia una missió impossible i que 
mai hem d’oblidar per no tornar a repetir. 
 
Aquests serveis públics bàsics han estat el pilar d’un model que s’ha 
complementat en la seva reestructuració i que s’estan retroalimentant en la 
seva recuperació. 
 
Avui podem xerrar ja de solucions o en vies de solució dels problemes heretats. 
 
Solucions es el que varem prometre i solucions es el que ja oferim. Hem 
capgirat la situació econòmica. Hem sortit de la UCI. Hem abandonat el 
pessimisme, la inseguretat jurídica, la manca de credibilitat. Ningú més intervé. 
Hi ha estabilitat macroeconòmica. Hem abandonat la crisi. 
 
I el primer de que vull xerrar és de l’atur. De les persones, de la gent del carrer. 
Del camí que hem recorregut, Balears duu un any seguit, 12 mesos 
consecutius, reduint les llistes de l’atur. I en duu 6 mesos consecutius generant 
ocupació neta. Dades positives de l’EPA i dades positives del Govern. 
 
Som la millor Comunitat Autònoma de tota Espanya. 
 
A nivell intermensual, interanual en afiliació, etc, etc, Una feina intensa i 
imparable de la que encara queda molt per fer. No podem oblidar els col·lectius 
de riscos, majors de 45 anys, joves i aturats de llarga durada. El Pla d’ocupació 
de les Illes Balears 2013-2017 s’acaba de presentar. 
 
Tots ens enrecordam quan en només 4 anys, durant tota la Legislatura 
passada, Balears va duplicar el seu nombre d’aturats de tota la seva història. 
De 37.243 a 83.264, es a dir 46.021 més en quatre anys. D’aquí partíem. En 
dos anys i mig la xifra davalla i ens situam a nivell de 2009. 
 
Es molt curiós que quan agafem una gràfica de l’atur, justament el punt 
d’inflexió per començar a davallar sigui quan canviem d’un govern socialista a 
un govern del Partit Popular. Sempre quan governem nosaltres. 
 
I el punt d’inflexió per tornar a créixer sigui de nou quan hi ha un canvi de 
govern del PSOE al PP. Quina casualitat. 
 
De nou els pitonissos dels portaveus socialistes que ens deien que 
engreixariem les llistes de l’atur es varen equivocar en les seves prediccions. 
L’atur davalla. 
 
Era aquí on estava el greu problema de destrucció social que tant xerren avui. 
Aquí estava la ruptura social i no amb l’anglès!!. 
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I també es curiós com quan un repassa el Diari de Sessions veu com la 
portaveu socialista cada mes demanava, en aquest plenari, al President, per 
les xifres d’atur, l’octubre de 2011, novembre de 2011, febrer de 2012, març, 
abril i així fins arribar al setembre de 2012 que va ser la darrera pregunta de la 
Sra. Armengol sobre atur. No n’han tornat a fer. Quina coincidència !!. 
Justament quan comença a davallar mes a mes durant un any seguit deixam 
de xerrar d’atur i xerram del TIL. És un bon símptoma de normalitat econòmica. 
Feia un any que no en xerràvem. Avui no els hi queda més remei, només 
faltaria, però Sres. I Srs. Diputats anem bé. Quan una persona deixa d’estar a 
l’atur passa a contribuir en el sistema per sostenir els serveis públics. Genera 
riquesa per poder-la repartir. Principi bàsic econòmic. 
 
Un canvi de tendència, esperat des de fa 7 anys i de la que ens sentim molt 
orgullosos i el volem felicitar Sr. President. Però avui el Grup Popular està 
doblement orgullós. Perquè després de dos anys i mig molt difícils, de veure 
com pagàvem les prestacions socials, el forat de 800 milions d’euros en sanitat, 
els mes de 50 milions d’euros que es devien a les escoles, en beques, en 
transport escolar, en menjadors escolars... Avui s’ha reconduït amb l’esforç de 
tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 
 
Pareixia impossible controlar aquest caos i avui podem dir que tenim garantida 
la supervivència de l’estat del benestar. 
 
I ha estat possible perquè pel Partit Popular ha estat la prioritat. 
 
Ha estat el motor i la base per dir basta. Per dir prou, per dir aquí hi ha una línia 
vermella. Va ser l’esquerra qui va traspassar la línia vermella de l’estat del 
benestar. Ha estat el Partit Popular qui esta garantint el seu futur. Uns xerren, 
els altres feim. 
 
Per això lliçons sobre els desprotegits, els immigrants, la pobresa, els 
pensionistes, els malalts, lliçons no. NO ENS VA BE. Vostès son els que varen 
generar pobresa i atur i nosaltres els que ho afrontam. Es que és intolerable el 
discurs que fan. 
 
Perquè qui ha hagut de posar ordre hem estat nosaltres. Qui ha hagut de 
prioritzar, reestructurant alts càrrecs, reduint empreses públiques, gastant 
manco en fires turístiques, en subvencions, en inversions, en habitatge, en 
transport, en cultura, en moltíssimes coses també molt importants, hem estat 
nosaltres. Per lluitar a favor dels serveis bàsics. 
 
I ho hem aconseguit malgrat vostès. Si alguna cosa té de positiu haver 
recorregut el camí tan espinós, és que quan les coses es solucionen mai 
l’esquerra podrà dir: Jo hi vaig col·laborar. Jo vaig estar a l’altura de les 
circumstàncies i vaig contribuir. No, ningú mai els recordarà com una oposició 
col·laboradora en uns moments de greu crisi. No han sabut distingir, i amb això 
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creiem que s’han equivocat. No han estat al costat de les decisions difícils però 
necessàries, han estat en contra, intentant treure profit a curt termini.  
 
I dins els serveis públics essencials vull començar per l’educació. Som una 
ferma defensora de l’ensenyament en anglès, del Trilingüisme. I vostès no ho 
son, ho diuen però no hi creuen i m’explic: 
 
El primer que va fer el Govern del Sr. Antich, el primer que va fer va ser 
derogar el Decret del Trilingüisme que havia aprovat el Partit Popular, un 
trilingüisme que ni tan sols era obligatori. El varen derogar. Varen apostar per la 
immersió en català. Varen aprovar un Decret a l’ensenyament, el Decret 
67/2008 per imposar com a llengua vehicular de l’ensenyament només el 
Català. I el Tribunal Superior de Justícia el va anular perquè anava en contra 
de la Llei de normalització lingüística que dona la llibertat d’elecció de llengua 
vehicular. Vostès rompien els consensos de la Llei de normalització lingüística. 
No nosaltres.  
 
El mateix que amb la necessitat de tenir el requisit del català per accedir a 
l’Administració Pública i que impedia a bons professionals venir a fer feina a les 
Illes Balears. Vostès varen dir que anava en contra de la Llei de normalització 
lingüística, contra la Constitució Espanyola, varen anar al Tribunal 
Constitucional i han perdut. Han fracassat. 
 
Dues sentències sobre la llengua que han perdut. Són vostès els qui defensen 
un model lingüístic que no és el del consens de la llei de normalització. Vostès 
només volen català. El Partit Socialista, que també es diu Espanyol, fa un 
discurs nacionalista obsessiu, però que ara pareix que hi ha divisió interna. No 
m’extranya. Han generat una alarma social i ara dins ca seva, els seus li diuen 
a la Sra. Armengol que el discurs està  equivocat. Se centrin!!! 
 
El Partit Popular defensa el bilingüisme des del respecte, la llibertat i la 
tolerància. Volem que els nostres nins i nines xerrin perfectament la nostra 
llengua amb les seves modalitats insulars, juntament amb el castellà. 
 
I a partir d’aquí, una tercera llengua. Que la propera generació, que ara 
comença primària, sàpiga anglès. Volem l’anglès per a tots. 
 
Vostès no hi creuen, però pel Partit Popular es FONAMENTAL, ÉS BÀSIC I ES 
UN ERROR GENERACIONAL NO FER-HO. 
 
Cerquen milers d’excuses, criden fins i tot a la insubmissió. Crec sincerament 
que és tot desproporcionat quan només xerram de 2 hores més d’anglès a 6, 8 
i 10 anys. Es un missatge TREMEND en una comunitat turística. És un 
ERROR. Nosaltres respectam les idees contràries, les manifestacions, als que 
fan vaga i als que no. Hem viscut moltes manifestacions en aquesta terra, per 
coses necessàries que s’han fet i que ara tothom se n’adona que eren 
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necessàries. Però el Partit Popular té un compromís clar amb els ciutadans, 
amb el seu programa electoral i respectant totes les manifestacions. Escoltant a 
tots els ciutadans, també hem d’escoltar a la majoria silenciosa, és un deure 
electoral del que ens examinem cada 4 anys. 
 
Sres i Srs. Diputats. Segurament no ho feim tot bé. Però sí se que les dues 
millors herències que deixarà aquest govern serà la millor política social que 
pot fer un Govern en : 
 

- Generar feina i 
- Apostar per una educació pública trilingüe. 

 
La portaveu socialista sol ser molt dramàtica. De tot fa un drama. Ja la 
coneixem, però quan li passi aquest moment se n’adonarà de l’important que 
era fer aquesta passa. 
 
També era un drama reduir el dèficit, era un drama tancar empreses públiques, 
era un drama llevar subvencions, era un drama donar llicències per a 
inversions. Tot era un drama i no ho ha estat, Sres. I Srs. Diputats. 
 
Però vull avançar en el debat i continuant amb els serveis públics essencials 
que garanteix un Govern del Partit Popular, vull fer referència als serveis 
socials i a la sanitat, els altres dos pilars de l’estat del benestar. 
 
Els Serveis Socials han rebut un impuls molt important en matèria 
pressupostària. La Legislatura passada disminuïa fins arribar a 94 milions 
d’Euros i en canvi el 2012 va passar a 123 milions d’Euros, 135 en el 2013 i 
138 en el 2014. Un augment d’un 7%. 
 
Mes de 12 milions d’euros del pla de pagament a proveïdors han anat a serveis 
socials i sanitat, liquidant el deute d’11 milions d’euros que ens varem trobar 
amb les entitats del tercer sector. 
 
La dependència s’està gestionant amb més recursos i més eficàcia que mai. I 
mensualment s’augmenta el nombre de beneficiaris i es redueix la llista 
d’espera, destinant aquest any 2013 la xifra més alta en dependència que mai 
s’havia destinat. 41 milions d’euros, el major de la nostra història. 
 
Com també hem millorat les situacions de pobresa i exclusió social, triplicant el 
pressupost del Pla de Prestacions Bàsiques i augmentant la renda mínima 
d’inserció un 152%. 
 
I milloram també en sanitat, sense cap dubte un àrea fonamental, la salut, en 
els números vermells de 800 milions d’euros de forat, encenien totes les 
alarmes de tota la nostra Comunitat Autònoma. El gran forat descontrolat. 
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Hem pogut evitar els tancaments dels hospitals, es presta una assistència 
sanitària amb molt bons professionals que han estat a l’altura de les 
circumstàncies difícils. Les mesures de reordenació d’hores, de copagament 
farmacèutic, on a més, per primera vegada, els aturats no paguen pels 
medicaments, mesures com el cèntim sanitari...etc. han aconseguit reduir el 
dèficit i assegurar el sistema. 
 
Amb un pressupost de 1.194 milions d’euros per a l’any que ve, un 2,2% més, 
el que representa el 45% de totes les conselleries, s’està fent feina per reduir 
les llistes d’espera amb convenis amb Sant Joan de Déu, Creu Roja o La 
Policlínica. Una bona notícia. 
 
El pressupost de l’any que ve, mostra l’evidència de que després dels ajusts 
tenim garantits uns serveis sanitaris que ja estan apostant per nous serveis, 
donant solucions a problemes històrics com es la implantació de la radioteràpia 
a Eivissa i Formentera, subsanant un defecte del projecte inicial de Can Misses 
que no preveia tal servei, i també a l’illa de Menorca. 
 
El temps a més ha demostrat com l’atenció als emigrants irregulars es presta 
en tots els casos urgents i legalment previstos i així es reconeix per la justícia 
on la Fiscalia acusa de maliciosa utilització política la mort del Sr. Alpha Pam, 
quina vergonya Sres i Srs. Diputats. 
 
I l’èxit de sa nostra supervivència i millora de tots aquests serveis, varen 
consistir en tres mesures econòmiques fonamentals: 
 

- El control del dèficit. 
- L’equilibri pressupostari i  
- El pagament a proveïdors. 

 
L’esforç titànic per controlar el dèficit desbocat que ens duia a la fallida, que 
impedia pagar els proveïdors, impedia el crèdit als inversors, generava més 
atur i feia més dèbils als desprotegits, ha donat resultat. 
 
Hem estalviat 634 milions d’euros. Varem passar d’un descobert de 800 milions 
d’euros a un de 86 milions d’euros, deu vegades menys. 
 
Ara, quan l’Administració fa una ordre de pagament a un proveïdor, paga. No 
com vostès que creaven odres de pagament que només eren un paper que no 
servia de res perquè no es pagava. Arruïnaven a l’empresari, 1.104 milions 
d’euros varen deixar sense pagar. 
 
Nosaltres portam tres mecanismes de pagament a proveïdors, que suposa que 
hem pagat 386.175 factures per valor de 1.250 milions d’euros, que 
efectivament, ha suposat passar d’un deute comercial a un deute bancari, però 
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que és tot seu. No enganin a la gent. Diguin la veritat. Es cruel, però es la 
veritat. 
 
I per cert, tots aquests èxits en el sanejament dels comptes públics va merèixer 
un article d’opinió de l’ex-conseller Sr. Manera, el gurú econòmic de l’esquerra, 
dient que era una victòria pírrica. El dèficit del ....... 
 
Idò aquest gurú va ser responsable del major desastre econòmic dels comptes 
públics, si li haguéssim fet cas hauríem avui tancat les escoles públiques, els 
serveis socials i la sanitat. Quin partit és el que defensa amb fets l’estat del 
benestar, els dèbils, els que necessiten a l’administració? Som nosaltres. 
 
Jo record quan vostès ens deien que controlar tant el dèficit implicaria no 
activar l’economia. De nou, els pitonisos Sra. Armengol i Sr. Barceló es 
tornaven a equivocar. 
 
Ens diuen que havíem d’augmentar el dèficit i ara critiquen el deute. Sap que 
significa dèficit? Significa deute? Canviïn els gurus que al manco els hi 
ensenyin les nocions bàsiques d’economia. 
 
Ser campió de dèficit és ser campió de deute.  
 
I això eren vostès. Es que cada dia diuen una cosa contraria a la que deien fa 
un any. El seu discurs no es coherent i està ple de contradiccions. Funcionen a 
cop de titular. 
 
I era previsible que avui ho centressin tot en les inversions de l’Estat. Que si 
l’Estat ens pagués el que ens deu tendriem més doblers pels nostres serveis, 
que si Bauçà no s’imposa davant Madrid...etc, etc. 
 
I el PP no vol fugir ni fugirà d’aquest debat.  
 
I el President no es dels que callin precisament. El varen sentir l’any passat i es 
va corregir, via esmena i l’hem sentit enguany i s’està tornant a corregir . Per 
cert de nou amb el seu vot en contra. 
 
Ara bé, el drama que de nou ens fan no el varen fer l’any 2011, el primer en 
llevar-nos les inversions estatutàries va ser el Sr. Rodríguez Zapatero. 
 
Ni quan amb el teòric conveni del tren es varen gastar 200 milions d’euros, 
sense partida pressupostària, sense que Madrid es comprometés a pagar res. 
O el famós conveni de carreteres. Els 333 milions d’euros que una sentència 
ens retornava el que ens havia llevat injustament la Sra. Magdalena Álvarez, 
famosa ara pels ERE d’Andalusia, una sentencia que la varen ficar a un calaix i 
la varen ocultar als seus propis socis de Govern. Mirin, estan tan acomplexats 
amb aquesta Sentència  i es senten tan culpables que fins i tot son capaços de 
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mentir descaradament en aquest Parlament, dient que vostès també ha 
reclamaven, quan varen ser coautors del major càstig que l’Estat ha fet als 
ciutadans de les Illes Balears, lleva’ls-hi els doblers de carreteres mentre 
s’estaven fent totes les carreteres. Ens varen deixar ofegats, varen 
desequilibrar els pressuposts de la nostra Comunitat Autònoma, llevant-li un 
ingrés molt important i no els hi va preocupar gens ni mica deixar de rebre 333 
milions d’Euros. 
 
I també, per ser seriosos, han d’explicar els famosos 400 milions d’euros 
anuals en inversions estatutàries que mai ha rebut aquesta Comunitat 
Autònoma. Es varen rebre 298 en tres anys. I més de la meitat, 150 en lloc de 
fer les inversions compromeses amb l’Estat, es varen gastar en despesa 
corrent. I ara no tenim els doblers, ni les inversions que hem de justificar davant 
Madrid per no haver de retornar els doblers. Un caos que ara nosaltres 
intentam arreglar. 
 
Per tot això, vostès no venen aquí verjos, purs amb la consciència tranquil·la. I 
exigir als altres allò que un no ha fet no deixa de ser una contradicció. Per això, 
vostès han d’entonar el Mea Culpa i nosaltres també l’entonarem, però no facin 
creure el que no es veritat quan ni vostès, ni els nacionalistes que governaven, 
Sr. Barceló estaven en el Govern i mai varen plantar cara, mai varen posar cap 
plet, ni varen aconseguir que ens paguessin el que ens corresponia. No 
venguin motos ni tampoc facin el “cuento de la lechera”. 
 
I del finançament autonòmic, mirin, es curiós, l’actual sistema només el 
defensen les Comunitats Autònomes que s’han vist clarament beneficiades i la 
Sra. Armengol. Ningú més a Balears. Però si continuam per davall de la mitjana 
!! Si som aportadors en el fons de suficiència !! Enguany suposa que estam 179 
euros per càpita per davall de la mitjana !!. 
 
Ara bé, el que no s’entén és que quan Madrid en fa cas en temes importants, 
vostès s’oposen. No puc entendre que un problema històric de Formentera, la 
seva delimitació, que vostès i el President Zapatero i la Sra. De la Vega, 
anaven a Formentera a prometer-lo, quan a la fi s’aprova la Llei de Costes que 
la contempla, votin en contra. 
 
Idò nosaltres estam molt satisfets, com també els ciutadans de Formentera, el 
mateix que amb la declaració de servei públic de Menorca amb la península, la 
reducció de taxes aeroportuàries, la bonificació de fixos discontinus o la 
inversió de 1.088 milions d’euros en infraestructures energètiques. 
 
Em consta que la feina de les diferents conselleries amb l’Estat és intensa i 
intentant solucionar tots els problemes heretats. Perquè a part de tot el que 
tenim pendent de justificar i inversions estatutàries, també tenim altres 
inversions no fetes i gastades com en habitatge, on 19,2 milions d’euros rebuts 
del Ministeri d’habitatge es varen tornar a dedicar a despesa corrent. La veritat 
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es que en política d’habitatge, el gir que s’ha donat ha estat també molt seriós i 
rigorós. Varem trobar 20 milions d’euros d’ajudes concedides sense pagar. 
Gent que teòricament tenia una ajuda per a un habitatge i ningú li pagava. Això 
és jugar amb la gent. 20 milions d’euros que ens han obligat a tancar moltes 
ajudes per pagar el passat. 
 
I un IBAVI que en 4 anys es va endeutar el triple de tota la seva història. De 40 
milions d’euros a 120, Sres i Srs. Diputats, i no sabem encara perquè. La veritat 
és que amb el Pla de Lloguer 2013, l’aturada dels desnonaments que 
l’esquerra feia i el PP ha aturat, és un altre política social, Sr. President, que 
s’ha desenvolupat amb encert i prudència. 
 
I vull acabar la part final de la meva intervenció centrant-me en els sectors 
econòmics, en l’impuls a l’economia. 
 
Tota l’activitat normativa d’aquesta Legislatura s’ha centrat en l’impuls a 
l’economia. Reducció de tràmits, agilització, seguretat jurídica, regulació de 
nous productes. Han marcat Lleis com la important Llei de Turisme, que ha 
suposat l’impuls per enguany de 175 reformes, 200 milions d’euros d’inversió i 
3.500 llocs de feina. Xerram de augments de categoria, projectes ambiciosos a 
Magaluf , Canyamel, Platja de Palma...etc. 
 
La Llei d’emprenedors, la Llei de Pesca, la Llei d’Activitats Classificades, la Llei 
del Sector Audiovisual, el Decret Llei de zones turístiques madures, la Llei de 
mesures urgents en matèria d’indústria i energia, la Llei d’ordenació de 
l’activitat comercial, el projecte de Llei del sòl...etc. mes de 40 normes, moltes 
d’elles per via d’urgència, per Decret Llei perquè així ho necessitava la nostra 
economia, com el temps ha demostrat. 
 
També a nivell europeu i d’insularitat l’activitat desplegada ha estat molt 
important i eficaç i així la nostra agricultura i ramaderia s’ha vist beneficiada en 
ajudes i tràmits. S’han liquidat els 50 milions d’euros d’ajudes pendents de 
l’anterior Legislatura i aquest mateix mes d’octubre s’han pagat 11,5 milions 
d’euros a un total de 7.000 agricultors. Som la primera Comunitat Autònoma en 
tramitar i abonar les ajudes de la PAC i els nous fons que es negocien han de 
reconèixer la nostra insularitat. 
 
El nostre sector comercial també està obtenint uns bons indicadors econòmics 
amb un increment d’un 10% interanual i amb una liberalització que hem apostat 
perquè sigui amb els mínims que estableix la normativa estatal per tal 
d’ocasionar el menor impacte possible apostant pel petit comerç com a motor 
dinamitzador dels municipis El mateix que amb la indústria on l’aprovació del 
Pla d’internacionalització compta amb 350 empreses beneficiades amb un 
pressupost de 2 milions d’euros. 
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El Turisme és, sense cap dubte, el nostre gran motor econòmic i el seu 
comportament aquesta darrera temporada ha estat extraordinari: La temporada 
que ve es presenta encara millor, l’inici s’avançarà al mes de febrer, s’estan 
tancant acords amb els mercats anglesos, alemanys i nòrdics per 5 anys, 
s’instal·len empreses britàniques com Low Cost Travel amb 100 llocs de feina i 
500 milions d’euros de facturació. 
 
S’han legalitzat 3.500 places amb una recaptació de 16 milions d’euros que 
s’invertiran en zones madures i estan en marxa 200 pujades de categoria. 
Totes aquestes bones perspectives i el nou marc legal impulsat pel seu 
Govern, de nou amb l’oposició de l’esquerra, suposa una inversió en 
construcció de 200 milions d’euros, un sector, el de la construcció, que per 
primera vegada remonta des de l’any 2007, amb un creixement d’un 4,7%. 
 
Això si, tenim pendent una política aeroportuària que es bàsica per poder 
desestacionalitzar, de la mateixa manera que el turisme de creuer ha tingut un 
creixement magnífic. 
 
Tots els indicadors econòmics de Balears són positius i van en ascens: 

- En creixement econòmic. 
- En autònoms. 
- En creació d’empreses. 
- En augment d’exportacions. 
- En augment de despesa turística. 
- En el petit comerç. 
- En turistes internacionals. 
- En descens dels impagaments. 

 
Després de llargs anys de caiguda, ens hem recuperat i tornam a remuntar, 
recuperant lideratges que no hauríem d’haver perdut mai. 
 
I acab Sres i Srs. Diputats. 
Diu l’oposició, Sr. President, que vostè es prepotent, autoritari li diuen, 
d’extrema dreta,  que governa d’esquenes a la societat i es queden tan amples. 
Diuen que ha romput consensos, que només encerta quan rectifica. 
 
Ells, Sr. President, varen seure a la bancada blava durant quatre anys. 
 
I per ells la immersió catalana era el més democràtic. 
 
Aturar projectes empresarials, amb totes les llicències concedides, sota 
excuses mediambientals era, encara, més democràtic. 
 
Deixar de pagar als proveïdors, al petit comerç, era súper democràtic. 
 
Generar 40.000 aturats i l’augment de la pobresa es un exercici de democràcia. 
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I arruïnar els comptes públics era una decisió hiper democràtica. 
 
Era, això si, una democràcia en minoria. No tenien la majoria parlamentària.  
 
La major crisi institucional i econòmica de la nostra història són el Govern 
d’esquerres de l’anterior Legislatura. A la crisi econòmica li sumaren una crisi 
institucional alarmant. 
 
I Sr. President, ens donen lliçons !!! De democràcia, d’estabilitat i d’economia!!! 
De pobre si de rics!! De classe mitja i dels aturats !! Dels que pateixen!! 
 
Ells que ni encertaven ni rectificaven. Ens donen lliçons de llibertat d’expressió 
criticant que una llei reguli que els edificis públics són de tots i que no es poden 
penjar símbols partidistes, i resulta que el PSM a Porreres va presentar ahir 
una Moció, escoltin bé, per crear una taxa i fer pagar als ciutadans que aquest 
Nadal vulguin penjar un Pare Noel a les façanes, façanes d’edificis privats. La 
bandera catalana s’ha de permetre per tot, els llaços també, però els Pare Noel 
han de pagar. Es posen la bandera catalana de foulard, fan un circ i ara 
prohibeixen els Pare Noel als nins?. Mirin, els hi recoman la lectura de 
l’exposició de motius de la Moció perquè es digne de l’Espanya Cañí d’una 
paròdia nacional: considera que penjar un Pare Noel a les façanes es un 
atemptat estètic, que és una situació indigna i degradant i perquè no es 
converteixi en una veritable plaga s’ha d’imposar una taxa municipal. 
 
Quina hipocresia i quin provincianisme. 
 
La diferència avui, Sr. President,  es que vostè governa, encerta i rectifica si 
creu que mesures difícils es poden reconduir però, sobretot, vostè governa per 
a la gent, no per la cadira, governa per a la globalitat malgrat que per qualcuns 
no sigui lo políticament correcte. 
 
I el políticament correcte és, de vegades, encadenar-se a un sistema ineficient i 
ineficaç. Es ser “comodons” i conformistes en uns moments en que no ho 
poden ser. Vostè ha demostrat que el que importa és l’interès general. 
 
Si viure d’esquenes a la societat implica un govern seriós que ha estat capaç 
de treure  aquesta Comunitat Autònoma del pou en que ens varen deixar, 
m’estimo més aquest Govern que està centrat en les persones i que ha fet de 
Balears el motor d’Espanya. 
 
El temps posa tot en el seu lloc. 
Aquest Grup sempre ha estat al seu costat, i en els moments més difícils. Fent 
exercicis de debat intern i de col·laboració, crec que els Diputats de Mallorca, 
Menorca o Eivissa del seu Grup han demostrat que coneixen perfectament que 
el camí s’ha de recórrer. Que “solo se hace camino al andar” i que nosaltres 
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estam aquí per córrer la marató que els ciutadans, en moments de molta crisi i 
molta incertesa, varen confiar en un programa, en unes sigles i en unes 
persones que estan demostrant que aquesta carrera de fons la guanyarem tots 
i totes els ciutadans de les Illes Balears. 
 
I vull acabar amb una reflexió final: 
 
Estic orgullosa de ser de les Illes Balears, de ser mallorquina. 
 
Mai he tengut cap complex d’inferioritat de pertànyer a les Illes Balears. 
 
La nostra Comunitat Autònoma no depèn de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya.  
 
Tenim una llengua comuna, es veritat, de la mateixa manera que compartim el 
castellà amb altres territoris i països. 
 
Nosaltres som Balears, orgullosos de la nostra gent emprenedora, orgullosos 
de tornar a ser el motor econòmic d’Espanya i orgullosos de tenir una 
Administració sanejada. Per cert, la catalana no hi està gens, aquesta que a 
s’oposició tant els hi agrada.  
 
El model d’aquest Govern, d’aquest Grup Parlamentari i del Partit Popular és 
no tolerar imposicions de ningú, no volem ser colònia de ningú i estar 
orgullosos de ser ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 
 
Tenim una història, tenim una cultura i tenim una idiosincràsia pròpia que hem 
de fomentar, com deia un dels nostres illencs més universals, Fra Juníper Serra 
“Sempre endavant, mai enrera” 
 
Moltes Gràcies. 
 
 
 
 


