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Sincerament Sr Cap de govern, no se que dir, reconec que a
vegades em deixa sense paraules, de ben segur perquè resulta
difícil d’encabir un debat d’orientació política a final de
legislatura, i, a més, resulta difícil quan no es compleixen amb les
expectatives anunciades , i la més gran expectativa que ens havia
ofert era la data de les eleccions, i per ara res de res
I el que hem sentit ha estat més aviat un míting electoral sobre el
balanç de la feina feta què un debat d’orientació política, ja que
un debat com a tal ens hauria d’indicar cap a on vol anar el
govern com a mínim aquest final de legislatura, però bé encara
no perdo les esperances en conèixer quins són els reptes del país
actuals i com afrontar-los durant aquests mesos de legislatura i
evidentment la data final.
Ahir va parlar molt sobre la millora econòmica però cal destacar
que la nostra millora econòmica ve determinada en la seva gran
majoria per la millora de les economies dels països veïns i de la
zona euro.
Del seu contingut, agraeixo les seves mostres d’humilitat sobre
els fets que no s’han assolit però seguim sense trobar solució a
problemes reals que afecten als ciutadans i als quals en aquests
gairebé 8 anys no s’han donat la resposta que calia:
Pensions de jubilació, no s’ha encarat el debat necessari per
tractar la sostenibilitat del sistema de pensions, hi havia una
proposta de resolució que encomanava el Govern que iniciés les
accions necessàries per crear una taula de treball Govern,
Consell General i CASS per analitzar a fons l’estudi i plantejar les

accions orientades a disminuir el risc de dèficit de la branca
jubilació de la CASS i que alhora es garanteixin la sostenibilitat i
l’eficàcia del sistema de pensions.
L’augment de la dotació en prestacions socials ens indica que
existeix més precarització de les famílies i jubilats que els obliga a
recorre als serveis socials per cobrir les seves necessitats
bàsiques, és a dir que els salaris i les pensions encara són massa
baixos respecte al nivell de vida del nostre país.
Segueix augmentant la sinistralitat laboral en un 12% respecte al
2017, i no analitzem que està passant.
La manca d’habitatges de lloguer i els preus desorbitats
complicaran la contractació de temporers per la propera
campanya d’hivern, i les mesures proposades, i no entraré a
discutir-les, no podran ser d’aplicació a curt termini.
Persisteixen dubtes sobre molts dels anuncis d’inversions
estrangeres molt interessants que tot i passats molts anys encara
no s’han materialitzat degut a aspectes de manca legislativa o
inseguretat jurídica.
Tot i l’augment del nombre de turistes, el sector comercial viu
una crisi amb la incursió d’internet que caldrà afrontar de forma
immediata.
Tot i que m’alegro que s’hagi desestimat la construcció de
l’edifici the cloud, quan ahir ens parlava que el seu govern feia
viure el patrimoni i li donava nous usos, això no es podrà fer amb
l’antiga caserna de bombers, en aquest cas m’ha de reconèixer
que la planificació del projecte no va ser gens encertada, ningú
enderrocaria abans de saber el cost real del que haurà de
construir, ni estaria pagant un lloguer innecessari.

L’heliport encara està en busca i captura de ubicació. I estic
d’acord amb vostè que tothom el vol però ningú al costat de
casa.
En quan a la gestió de la sanitat i la reforma sanitària, miri sr cap
de govern, al 2011 abans de deixar el ministeri es va aprovar per
part del govern del moment el decret d’implantació de la figura
del metge referent, es va deixar treballant una taula sobre la
sostenibilitat del sistema sanitari amb tots els actors sanitaris i
dirigida per l’OMS, la comissió sobre la HCC tenia enllestits els
continguts a compartir, un responsable de l’OMS estava
treballant amb una persona del ministeri la cartera de serveis, i
teníem acabada una xarxa de salut i treballant tres mes, ara
reconegui’m, amb tot el meu respecte si s’ha avançat en aquesta
matèria tal i com calia.
I quan ens parlava de millor salut, millor qualitat de vida, potser
ens hauria de dir quines mesures de prevenció de malalties d’alta
prevalença vol impulsar.
I finalment, no vaig entendre la defensa que va fer del
coprincipat, i està molt equivocat si es pensa que no el vull, tot al
contrari, l’he defensat i el defensaré.
Però, igualment defenso que hem de ser capaços de debatre tot
el que la societat ens demani, de forma responsable,
respectuosa, defensant cadascú el que consideri, miri jo soc
catòlica però no evito el debat sobre l’avortament, ni em fa por,
al contrari, el que no m’agrada és que corrin missatges
equivocats o erronis o malintencionats que puguin provocar
confusió o falses idees, que encara són pitjors. I també li dic des
del coneixement i de l’anàlisi profund de la situació, i de poder

haver copsat l’opinió d’experts de nacions unides que han hagut
de resoldre situacions similars en altres indrets.
Finalment, Sr cap de govern, no faré propostes de resolució, ja
que penso que a aquestes alçades no calen, n’hi ha moltes que
cal complir que han estat presentades anteriorment, i això és
que el li vull demanar, i li ofereixo tota la meva col·laboració per
tirar endavant les propostes pendents.
Gràcies Sr Síndic

