
	

 

 
TROBADA AMB BIEL COMPANY, PRESIDENT DEL PP DE BALEARS  
 
El President del Partit Popular de Balears va iniciar la seva intervenció comentant que 
la seva formació creu que per potenciar l’economia, cal recolzar l’empresa privada, 
sense un excés d’intervencionisme. Comentà que defensen totalment l’empresa i que 
volen fugir de normatives que restringeixin o persegueixen als empresaris. Volen 
incentivar i potenciar la iniciativa privada, alhora que creuen que externalitzar algunes 
feines, millora la qualitat i la rapidesa. Va posar l’exemple de les OCA, que estan 
homologades per fer gestions en nom de l’administració amb més agilitat i simplicitat. 
 
Va continuar explicant que a nivell social, els preocupa com la mentalitat d’esquerres 
vol arreglar aquests temes. Explicà que sense economia no hi ha serveis socials, medi 
ambient, etc. Per tant, s’ha de generar un economia sostenible. Afegí que les empreses 
han de competir amb igualtats de condicions: necessitem un REIB ben dotat. El 
President comentà que s’estava a punt de firmar a l’abril de l’any 2018 un REIB on hi 
havia 90 milions d’euros d’inversió directes a Balears (per fer depuradores, carreteres, 
etc.), i una part fiscal que duia compensacions per produir aquí. La tercera pota era el 
75% del descompte. Al arribar al càrrec, la Sra. Armengol ho tenia per firmar i no va 
voler acceptar per poder dir: “Madrid me mata”. Cosa que segons el Sr. Company, ha 
canviat el seu discurs des de que governa el Sr. Sánchez i que la seva acció ha fet molt 
de mal a Balears. Finalment, va acabar acceptant al 2018 un REIB buit de contingut que 
segons el President de PP, surten els conceptes dels 90 milions d’euros d’inversió 
directa, però no surten els 90 milions d’euros. Per altra banda, la part fiscal la lleven i la 
deixen amb un decret que no saben on està. Argumentà que, així, s’incrementen els 
preus de transport i no hi ha elements per fer-ne front. 
 
El convidat va comentar que la Sra. Armengol no vol res del Partit Popular, i posà com 
a exemple que estan cansats de dir-li que sobre el tema Catalunya: diàleg sí, però dintre 
la constitució.  
 
El President va comentar que el Partit Popular de Balears va entrar una esmena en el 
pressupost de la Sra. Armengol del 2020 perquè dotessin Menorca amb 3,5 milions 
d’euros a la Llei de Reserva Biosfera, 1 milió d’euros per un nou centre salut a Alaior i 
inversions en depuració aigües (un tractament terciari de Maó-Es Castell, pluvials de 
Ciutadella, entre altres). 
 
Estan molestos amb la mala utilització de l’ecotaxa. Els turistes la paguen pensant que 
els diners es destinen al medi ambient, territori o paisatge i resulta que s’està destinant 
a fer un tren a Mallorca o a fer unes habitatges de protecció oficial. Estan d’acord que 
la Sra. Armengol faci aquestes inversions però no posant mà a l’Ecotaxa. 
 
El convidat continuà explicant que en paral·lel hi ha la problemàtica de la situació 
d’Espanya. El Sr. Sánchez, que no podia pactar amb Podemos i ara pacta amb ells; 



	

 

mentre que per altra banda hi ha el grups independentistes, que els preocupa temes 
que no són economia, ni qualitat de vida. El Sr. Company, comentà que el dia del pacte 
Sánchez - Iglesias, el PP estava tenint una reunió per debatre si el partit ajudava a formar 
un nou govern i mentrestant va sortir la notícia que es pactava un govern amb Podemos, 
sense haver trucat al Sr. Casado. Es va cancel·lar la reunió.  
 
El Sr. Company explicà que hi ha una part de sentiment amb aquesta negociació: que 
el Sr. Sánchez està negociant amb el Sr. Iglesias i amb ERC els Països Catalans. El PP 
no accepta això, son Balears o Espanyols, però no Països Catalans. El convidat comentà 
que quan se li demana a la Sra. Armengol sobre aquest tema, respon que són temes 
que no interessen a la ciutadania. 
 
Segons el conferenciant tots aquests desequilibris han fet sorgir els extrems: Podemos 
i Vox. Continuà dient que s’ha perdut el seny i la centralitat, sobretot a les generacions 
joves. Comentà que no es pot permetre que es discuteixi la Constitució, que ha donat  
els millors anys econòmics i socials a aquest país. Per tant, creuen que s’ha d’actuar amb 
contundència, però amb seny. 
 
Va tornar a fer referència als sentiments dient que el menorquins es consideren molt 
menorquins i els mallorquins, molt mallorquins, però tots se senten molt espanyols. Al 
igual que amb la llengua, que en tenim dues. Tal i com diu l’art. 3 de la Constitució: la 
llengua oficial és l’espanyol i ens els territoris amb llengua pròpia, aquesta també serà 
oficial i tenim el dret i deure d’emplear-les. Les hem d’aprendre totes dues.  
 
Va concloure la seva exposició dient que el Partit Popular volia torna a governar i que 
la única manera era fer més unió. La Sra. Armengol ha fet un forat de 360 milions d’euros 
al 2019 i això ho pagaran tots els ciutadans de Balears amb més endeutament o amb 
menys serveis. 


