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  ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONS ELL 
  DE MALLORCA DE TRENTA-UN DE GENER DE DOS MIL CINC . 

 
 
 
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 

 
 
A les dotze hores i catorze minuts del dia trenta-un de gener de dos mil 

cinc reuneix, en sessió especial del Debat de Política General del Ple del Consell Insular 
de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 

 
Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 
 
Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, 

Antoni Alorda Vilarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, 
Cosme Bonet Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel 
Càneves Vanrell, Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara 
Codina Trenzano, Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de 
Sotomayor, Joan Font Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel 
Nadal Buades, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, 
Aina Sebastiana Rado Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida 
Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Manuel Suarez Salvà, Catalina Sureda Fons, 
Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi 
Mestre. 

 
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. 

Flaquer Terrasa, Miquel Angel Borràs Llabrés, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens 
Mir, Antoni Pascual Ribot, Francesc Buils Huguet. El Sr. Antonio Serra Torres, 
president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous 
Palmer, president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

 
Excusa la seva assistència l’Hble. Sr. Francesc Quetglas Rosanes. 

 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  
 
Interventora General: Elena Montejo Fuentes. 
 

 
La presidenta obre la reunió del Ple extraordinari del Consell de 

Mallorca de debat sobre la política general, de conformitat al que disposa l’art. 71 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

 



 2

Seguidament dóna la paraula a la Sra. Dolça Mulet (UM), que serà la 
moderadora de l’acte. 

 
La moderadora dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, 

Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
La presidenta del Consell de Mallorca pronuncia el següent discurs:  
 
 “Molt Honorable Senyor President del Parlament de les Illes Balears, 

Honorable vice-presidenta del Govern de les Illes Balears, Honorables, 
Excel·lentíssimes, i Il·lustríssimes autoritats, Honorables Senyores i Senyors Consellers 
del Consell de Mallorca, Senyores i Senyors, 

 
Em permetin que les meves primeres paraules siguin per felicitar-nos tots 

plegats de la solidaritat demostrada pel poble de Mallorca amb tots aquells que varen 
tenir la desgràcia de ser víctimes del terratrèmol del sud-est asiàtic. 

 
És en moments com aquests, que som capaços de donar tot allò de bo 

que duim dedins -i que és molt!- d’una manera espontània i decidida. 
 
M’agradaria reiterar el nostre suport a tots aquells que pateixen, així com 

també a tots els que treballen per ajudar-los a superar la situació, sense que aquesta 
enorme catàstrofe ens faci oblidar altres situacions de patiment que, entre tots, també 
hem d’aconseguir eliminar. 

 
Aquest començament de la meva intervenció em permet enllaçar amb les 

idees que vull desenvolupar al llarg d’aquest debat sobre l’estat de Mallorca avui, ara i 
aquí. 

 
Un debat que vull centrar en fer memòria, sí, memòria de tot allò que 

hem fet durant l’any 2004. 
 
En avançar objectius d’aquest present exercici 2005. 
 
Però en el que vull, també, fer una anàlisi clara i entenedora del marc on 

hem de desenvolupar la nostra activitat institucional. 
 
Aquest és el debat en que el Govern de Mallorca dóna compte de les 

realitzacions. 
 
Malgrat tot, malgrat que estigui convençuda que hem d’anar aprofundint 

en la definició del marc institucional a través de les reformes estatutàries i 
constitucionals pertinents, i ho hem de fer amb la participació de tots –petits i grans- són 
moltes les accions de govern que s’han realitzat durant l’any 2004 i moltes les previstes 
pel 2005. 
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El govern de Mallorca que presidesc té un objectiu general central -i no 
només per aquest any que començam- que no és altre que donar a tots i a cada un dels 
mallorquins i mallorquines respostes a les seves inquietuds. 

 
Aquest objectiu general s’evidencia amb accions concretes en tots els 

àmbits de competència del Consell de Mallorca. 
 
La majoria d’accions per aquest pròxim exercici són continuació de les 

realitzades l’any 2004. I és així, perquè ens seguim tenint la mateixa motivació. 
 
Després de la fita aconseguida amb l’aprovació del Pla Territorial - 

després que se’n parlàs durant gairebé vint anys- hem previst continuar amb la protecció 
del medi natural i patrimonial de Mallorca. Els particulars i empresaris necessiten 
seguretat per preveure el seu futur. 

 
També és necessari perseverar en l’esforç realitzat en l’adequació de la 

nostra xarxa viària. Volem que els ciutadans tenguin a la seva disposició unes carreteres 
segures i integrades a l’entorn i puguin, així, desenvolupar la seva activitat quotidiana 
amb llibertat, amb seguretat i amb comoditat. 

 
Serà precís, en un altre ordre de coses, realitzar més accions en l’àmbit 

de la promoció de Mallorca a nivell internacional. Ajudarem al nostre sector turístic –
vertader motor de la nostra economia- a mantenir la seva productivitat. 

 
I tot això sense oblidar el tractament dels residus, ajudar als ajuntaments 

a realitzar obres públiques per tal de donar serveis als seus veïns, el suport al món del 
trot o el manteniment d’un Cos de Bombers ben preparat. 

 
Ara bé aquesta voluntat de gestionar bé, i de donar respostes positives al 

dia a dia de Mallorca, té un propòsit clar: enfortir la nostra identitat com a poble. 
 
Per aquest motiu ser sensibles i estar oberts als esdeveniments i 

iniciatives culturals –de tot tipus i origen, especialment d’arrel tradicional-, difondre els 
nostres símbols –una diada, un himne, una bandera- i promocionar l’ús social de la 
nostra llengua -amb la primera edició dels Premis Mallorca de creació literària, els més 
ben dotats en llengua catalana- són actituds que guien totes i cada una de les accions del 
Govern que presidesc. 

 
Poden estar tranquils els mallorquins i mallorquines perquè el Consell de 

Mallorca ha donat solucions als problemes. 
 
Cent solucions, cent accions de govern per a cent problemes. 
 

1. Els particulars i les empreses tenien dubtes i inseguretat 
per fer inversions i programar el seu futur. La solució: aprovar el Pla Territorial de 
Mallorca. 
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2. Els mallorquins i mallorquines, els professionals tenien 
dificultats per anar a fer feina, realitzar la seva activitat laboral o desplaçar-se amb 
llibertat i comoditat. La solució: carreteres ràpides i segures, respectuoses amb 
l’entorn, com la realitat del desdoblament de Palma a Manacor. 

3. Els fems s’acumulaven a abocadors, les empreses no 
sabien que fer amb els cartrons o envasos. La solució: el Pla de Residus que ha de 
convertir Mallorca en una zona d’abocament zero. 

 
4. El món de la cultura i el ciutadà reclamava espais 

emblemàtics on gaudir del teatre. La solució: el Teatre Principal de Palma tornarà 
a obrir les seves portes. 

 
5. El trot, com esport nacional i element clau de l’agricultura, 

el comerç i el turisme, ho passava malament. La solució: la lototrot, que 
començarà aquest mes de març, finançarà la seva activitat i garantirà el seu futur. 

 
6. La nostra llengua, la materna, necessita un impuls per tal 

que el seu ús es normalitzi. La solució: una campanya forta, “Tenim una Llengua 
per Sentir”, amb implicació de personatges de tots els àmbits. 

 
7. El nostre sector primari -l’agricultura, la ramaderia i la 

pesca- tan important per l’economia productiva no aixecava cap. La solució: la 
promoció del productes mallorquins, amb accions com la Nit del Vi i el Mostrador 
de Productes Mallorquins. Hem posat “de moda” els fruits de la nostra terra i el 
mar. 

 
8. Els turistes volen més informació de Mallorca. Els que fan 

coses a Mallorca no sabien com fer-ho arribar als turistes. La solució: 
www.infomallorca.net, exemple de modernització de la informació actualitzada, 
amb una mitjana anual de 200.000 consultes. 

 
9. Atendre les persones més necessitades, a la tercera edat, a 

les seves famílies, als més joves que practiquen esport, és una prioritat en una 
societat moderna. La solució: duplicar el pressupost dedicat a prestacions socials. 

 
10. La natura protegida enfora del ciutadà. La solució: la 

xarxa de refugis del Consell de Mallorca, el ciutadà forma part de la natura 
igualment protegida. 

 
Les noranta accions següents:  

 
11. Variant del Port de Pollença 
12. Carreteres Inca-Llubí, Artà-Canyamel i Pòrtol-Santa 

Maria. 
13. Rotonda de Campos-Colònia de Sant Jordi-Ses Salines 
14. Il·luminació de les rotondes de Capdepera i del Túnel dels 

Vidriers. 
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15. Millora de la seguretat en el Túnel de Sóller i en el de Son 
Vic-Peguera 

16. Realització de 89 actuacions puntuals a la xarxa de 
carreteres del Consell de Mallorca per tal de millorar-ne la seguretat i resoldre els 
punts conflictius. 

17. Participació a 15 fires als municipis de Mallorca amb 
degustacions de productes mallorquins. 

18. Millorar l’atenció ciutadana: agilitant les gestions 
administratives dels departaments d’intervenció o tresoreria i reduint la 
burocràcia. 

19. Contenció de l’endeutament de la Institució a nivells 
racionals i suportables. 

20. Afavorir la diversificació dels sectors econòmics illencs, 
així com la implantació de nous mercats. 

21. Promocionar el comerç interior i la seva adaptació a les 
noves circumstàncies del mercat. 

22. Programes d’Ocupació Laboral de gestió directa. 
23. Finalització de les obres a la Torre de Llebeig. 
24. Atendre els 30.183 visitants de Sa Dragonera. 
25. Realització del pàrking, mirador i barrera al Puig de Santa 

Magdalena. 
26. Sembra del “Bosc de les Famílies” a Son Amer. 
27. Treballs de conservació del patrimoni natural i etnològic i 

de millora de les finques dels Tossals Verds, Son Fortuny i Son Amer. 
28. Integració de la Ruta de Pedra en Sec a la REPS (xarxa 

europea de pedra en sec). 
29. Inici d’una nova escola taller de Mestres d’Aixa. 
30. Atendre els 3.000 visitants de La Balear.  
31. Projectes de restauració de 26 molins de vent d’extracció 

d’aigua, 14 molins de vent fariners, 10 sínies, 3 molins hidràulics, 2 tafones, 1 
molí de sang fariner 

32. Catàleg de tafones de tota Mallorca, dels molins de vent 
d’extracció d’aigua de Palma i dels molins de vent fariners de Palma, Marratxí, 
Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem i Llucmajor. 

33. La Diada del Caçador (Calvià, febrer 2004) 
34. Planificació i actuacions en la recuperació de la cabra 

mallorquina. 
35. Participació a múltiples programes europeus., com el 

CULTUREST, del que som líders. 
36. Signatura del Pacte per l’Ocupació de Mallorca 2004. 
37. Edició de vocabularis de català per immigrants. 
38. Primera edició dels Premis Mallorca de creació literària, 

dotat amb 82.000,00€ 
39. Creació del llibre d’estil per a mitjans de comunicació. 
40. Conveni amb les Cases i Centres Regionals per Cursos de 

Català. 
41. Programa de televisió “Parlant en Plata”. 
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42. Producció de més 3.600 hores en directe i en català a ONA 
Mallorca. 

43. Constitució del Consell Escolar Insular. 
44. Subvencions a empreses privades: retolació material 

imprès, cartes restaurants, etiquetatge, pàgines web, revistes, ... 
45. Campanya de prevenció d’incendis a les escoles. 
46. Assistència del Serveis de Bombers del Consell de 

Mallorca a 4.000 sinistres. 
47. 8.000 alumnes han visitat els Parcs de Bombers del 

Consell de Mallorca. 
48. Obres de millora a les infrastructures de tots els parcs, 

renovació completa del mobiliari i del vestuari del Servei de Bombers del Consell 
de Mallorca. 

49. Posada en marxa complement productivitat per nivell de 
català. 

50. Equiparació del complement d’insularitat dels treballadors 
del Consell de Mallorca amb els de les Illes Canàries. 

51. Organització del Fòrum Internacional de Turisme. 
52. Pla pilot d’oficines mòbil de turisme durant l’estiu. 
53. Edició i distribució de 1.500.000 de mapes d’informació 

turística. 
54. Promoció a París, Lisboa i Tecnoturística. 
55. Informatització de la gestió dels sinistres de servei 

d’emergències. 
56. Creació de la intranet de gestió municipal per facilitar el 

funcionament dels ajuntaments. 
57. Aprovació de la Llei de contaminació lumínica i remissió 

al Parlament. 
58. Increment de les sancions per indisciplina urbanística (3’6 

milions d’euros front 2 milions de l’any anterior.) 
59. Impuls per la protecció del Patrimoni Històric: 317 

expedient de BIC, front els 75 del 2003 o els 19 de tota la legislatura 95-99. 
60. Creació del Centre d’Arqueologia i Restauració de Son 

Rossinyol. 
61. Signatura conveni amb la Fundació Universitat Empresa 

de Granada per estudiar l’origen mallorquí de Cristòfol Colom. 
62. Signatura d’un conveni amb el Ministeri d’Interior per la 

rehabilitació de casernes de la Guardia Civil. 
63. Signatura de convenis amb les almoines de la Sang per 

restauració d’Esglésies. 
64. Celebració a Son Pardo del Campionat d’Europa de Trot 
65. Candidatura per la celebració, el 2007, del Campionat del 

Món de Trot. 
66. Increment d’un 6% de recollida selectiva a la Part Forana. 
67. Organització del I Congrés Mundial “Illes, gestió de 

residus i sostenibilitat”. 
68. Més de 200.000 visites al Parc de Tecnologies 

Ambientals. 
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69. Més de 78 escoles, col·legis i instituts al programa de 
formació en gestió de residus a l’àmbit escolar. 

70. Conveni amb 7 cadenes hoteleres (més de 80.000 places 
turístiques) per la reducció i reciclatge de residus. 

71. Més de 150 obres municipals finançades amb el Pla 
d’Obres i Serveis amb una dotació de 11.000.000,00 €. 

72. Impuls a l’Agenda Local 21 a pràcticament tots els 
ajuntaments de Mallorca. 

73. Experiència pilot, a vuit centres escolars, d’Agenda 
Escolar 21. 

74. 37.709 beneficiaris del Pla de prestacions bàsiques. 
75. 2.708 persones han rebut ajuda domiciliar. 
76. 251 infants en acolliment familiar. 
77. Manteniment de les 1.102 places residencials per a gent 

gran, que han acollit 1.262 persones. 
78. S’han atès 3.541 consultes d’orientació i assessorament a 

persones desfavorides. 
79. 2.663 persones han rebut informació i assessorament 

social i jurídic a través de la xarxa OFIM. 
80. S’han lliurat recomanacions a 10 municipis per millorar 

l’accessibilitat per les persones discapacitades. 
81. Coordinació amb els ajuntaments per a la reducció del 

consum de drogues. 
82. Celebració de la Diada de Mallorca fent incidència amb 

els nostres símbols, especialment, la senyera. 
83. Més de 6.000 persones han visitat el Palau del Consell per 

conèixer més la nostra història. 
84. Suport econòmic a la UNED que permet incrementar 

l’oferta d’estudis. 
85. Augment de la influència dels Centres Socioculturals 

d’Inca i de Manacor a les seves comarques. 
86. Obres de reparació dels dipòsits de l’Arxiu General del 

Consell de Mallorca i suport tècnic als arxius municipals. 
87. Recuperació i difusió del patrimoni visual i sonor de 

l’Arxiu del So i la Imatge 
88. Convocatòries públiques de subvencions per a particulars, 

ajuntaments i entitats, més ben dotades i més àgils. 
89. Ajudes a produccions d’arts escèniques, quadruplicant la 

quantia econòmica. 
90. Reforma de la Misericòrdia, convertint-la en un Centre 

Cultural modern. 
91. Incorporació dels fons de Maria Antònia Salvà i de Joan 

Pons i Marquès a la Biblioteca Lluís Alemany. 
92. Celebració de la I Fira de cultura popular d’arrel 

tradicional. 
93. Plans directors del Museu de l’Esport, del Museu 

Krekovic i de la Casa Museu Llorenç Villalonga. 
94. Edició de l’agenda cultural bimestral. 
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95. Reforç i expansió de l’Espai Mallorca a Barcelona. 
96. Cessió d’espais a associacions sense ànim de lucre. 
97. Restauració de l’històric carro de la Beata. 
98. Accions formatives per a joves, com els cursos de 

salvament i socorrisme. 
99. Pla de formació per a tècnics i regidors de joventut. 
100. Campanya voluntària contra la contaminació acústica dels 

ciclomotors. 
 
Aquestes són algunes de les principals realitzacions i els principals 

objectius el Govern de Mallorca que presidesc. 
 
Deix a la consideració d’aquest Ple i dels ciutadans les valoracions que 

considerin oportunes. Però crec, sincerament, que la simple enumeració ja provoca, si 
més no, una percepció de treball i gestió amb rigor i eficàcia. 

 
Però, repetesc, les valoracions han de ser seves i, molt especialment, dels 

ciutadans que són els que ens deleguen la responsabilitat de gestionar a l’administració. 
 
I aquesta activitat institucional, com no pot ser d’altra manera, serà 

efectiva, eficient i positiva en tant en quant el Consell de Mallorca sigui vist, per tots els 
mallorquins i mallorquines, com l’element clau del seu benestar, la resposta a les seves 
inquietuds i, per damunt de tot, com la institució de govern i sobirania que representa la 
voluntat del nostre poble de ser propietari del seu futur. 

 
I és en aquest punt que crec necessari fer una crida al consens i al diàleg, 

al seny i a la moderació, a l’enteniment i a la concòrdia. Però també a la fidelitat i a la 
memòria. 

 
Totes aquestes actituds són imprescindibles per la Mallorca del demà. La 

Mallorca dels nostres fills i néts. La Mallorca que, orgullosa, seguirà essent un referent 
d’empenta i productivitat, de respecte i solidaritat, de benestar i qualitat de vida. 

 
La Mallorca que tots volem! 
 
O que deim que volem totes les formacions polítiques representades als 

escons del Consell de Mallorca. 
 
A vegades, però, els debats que mantenim, les diferents postures al 

voltant de les decisions, el rol de govern o oposició, fan que es transmeti a la ciutadania 
una imatge equivocada dels vertaders motius que ens mouen a ser aquí. 

 
I no és bo. 
 
El Consell de Mallorca, la Institució, amb majúscules, ha de quedar 

indemne i per damunt de l’actuació dels que ens correspon, per legitimitat democràtica, 
estar-hi representats. Sense que això impliqui eliminar l’expressió de les lògiques i 
també legítimes discrepàncies. 
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El ciutadà ha de poder distingir allò que és el Consell de Mallorca d’allò 

que feim els partits polítics, perquè si no és així no tothom podrà estimar-lo com a seu. 
 
El Consell de Mallorca és el Consell de tots els mallorquins i 

mallorquines, governi qui governi. Jo som la presidenta de tots i aquest govern que 
presidesc governa per a tothom. 

 
És en aquest context, lligant-ho al meu començament i salvant les 

distàncies dels fets, que hem de ser capaços de donar tot allò de bo que duim dedins - i 
que és molt!-. 

 
És el moment, crec, de consolidar el procés que ens a duit, com a poble, 

a tenir en el Consell de Mallorca l’instrument que ens ha de permetre assolir les nostres 
aspiracions, tot recuperant les institucions de govern i sobirania amb les que comptàvem 
abans que el Decret de Nova Planta les abolís. 

 
Un procés que, a nivell institucional, té la seva principal fita l’any 1983 

quan s’aprovà l’Estatut d’Autonomia, després de la Constitució de 1978. 
 
Tant en un text com un altre queda clar que el Consell de Mallorca no és 

el resultat de cap improvisació ni de cap caprici d’aquest o d’aquell altre partit polític. 
És el resultat de comprendre i assumir que s’havia de donar cabuda, i fer justícia, a la 
voluntat del nostre poble de sentir-se còmode a l’Estat Espanyol. 

 
L’aprovació de la Llei de Consells, l’any 2000, va suposar una passa més 

en aquest procés. Una passa necessària perquè havien passat 22 anys des del referèndum 
de la Constitució i 17 des de l’aprovació de l’Estatut. 

 
Eren molts anys i moltes coses havien canviat. L’etapa de la dictadura 

era lluny i, fins i tot els més reticents -els que cridaven “España una y no cincuenta y 
una”- participaven a l’edifici institucional que hem nomenat l’estat de les autonomies. 

 
Varen haver de transcórrer dies, mesos i anys per arribar a un consens, 

entre tots els que volgueren participar, per dotar-nos d’un cos legal que garantís l’estat 
de dret a tots els ciutadans. 

 
Tots sabien que alguns temes no es podien tractar obertament i que 

alguns altres haurien d’esperar. La transició no era encara una etapa de plena llibertat. 
 
Tots cediren, però tots participaren. I avançàrem. És l’exemple a seguir. 
 
És hora del canvi. L’Estatut i la Constitució necessiten reformar. 
 
I hem de participar tots. No ha de ser un acord entre uns, excloent als 

altres. 
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L’estabilitat democràtica, i amb ella, de manera indissociable, el progrés 
econòmic, necessiten que tots, insistesc, ens vegem reflectits a les normes fonamentals 
de la convivència i del joc polític. 

 
Avui en dia, els criteris que condicionen el present, i els que han de 

condicionar el futur, han de tenir un component essencial basat en la convivència i el 
manteniment de la pau, des del respecte mutu a les característiques de cada poble dels 
que formam l’estat. 

 
Segurament l’enfocament més proper a la realitat, és l’assumpció que a 

l’estat hi conviuen, per raons històriques, geogràfiques i polítiques, un conjunt de pobles 
que tenen un important lligam entre ells, però que estan orgullosos, a la vegada, de 
posseir les seves senyes d’identitat pròpies i, fins i tot, el seu orgull de país diferent. 

 
Els primers anys d’autonomia han estat fecunds. Després de segles, s’han 

anat enterrant desconfiances i recels, que, si be no han desaparegut del tot, permeten 
afirmar que la nacionalitat històrica de les Illes Balears és la comunitat nacional, com a 
àmbit natural, en el qual mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs, 
expressen la seva voluntat de ser respectats amb uns valors propis i participar, des de la 
seva personalitat i sense sentiments d’inferioritat, als projectes culturals dels països que 
parlen la seva mateixa llengua, al diàleg i la solidaritat amb altres pobles d’Espanya, i a 
comptar com una més de les nacionalitats que configuren la Europa del futur. 

 
Les Illes Balears necessiten ser una nacionalitat històrica d’Europa 

enquadrada a l’estructura de l’Estat Espanyol, tan enfora del “regionalismo bien 
entendido”, en el qual alguns voldrien tancar-nos, com de posicions independentistes. 

 
Hem de ser un país que sigui pres en consideració a l’hora de plantejar 

els grans interrogants de futur en la convivència espanyola i que tengui el pes suficient 
perquè no es produeixin discriminacions. 

 
Aquest és el nostre gran repte. 
 
El proper dia 20 de febrer hem estat convocats a refrendar el Tractat de la 

Constitució Europea. 
 
No m’és permès com a presidenta del Consell manifestar la meva 

preferència en un sentit o un altre, en tant en quant que la institució representa tots els 
mallorquins, tant els que votaran sí, com no, com s’abstendran. 

 
Però si que crec que és el meu deure fer algunes reflexions. 
 
Durant els darrers seixanta anys s’han anat succeït tota una sèrie de 

avenços que han conduït fins a l’estat actual de les coses, en el que tots els ciutadans 
dels estats membres de la Unió, i els que es vagin incorporant, han de posseir un marc 
comú en el que s’estableixin les garanties per tal que la Unió es fonamenti en el respecte 
de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret, els Drets 
Humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. 
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Un valors comuns als seus Estats membres i en una societat 

caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i 
la igualtat entre homes i dones. 

 
Una lectura atenta del text proposat pot no satisfer les aspiracions ni de 

totes les opcions polítiques ni de tots els Estats membres. 
 
Però, malgrat això, resulta indubtable que les possibilitats d’avançar cap 

a nous horitzons passen per consolidar-ne aquest, al mateix temps que és innegable la 
tasca realitzada en pro del consens, finalment assolit, duta a terme pels representants 
dels 25 països membres. 

 
La inclusió al seu articulat -encara que a nivell d’enunciat- d’aspectes 

tant importants per Mallorca com l’adequat tractament dels efectes negatius de la 
insularitat, l’ús de la nostra llengua o la presència del Govern de les Illes Balears als 
òrgans europeus, permeten albirar la possibilitat de ser adequadament desenvolupats. 

 
Amb la Constitució Europea que es proposa, pens, s’assoleix una posició 

que ens ha de permetre seguir caminant. Si s’aprovàs, haurem de convenir que no és la 
meta, que és una etapa. Però a una cursa no s’arriba al final si no es superen totes les 
etapes. 

 
D’altra banda, l’oportunitat de plantejar un estatut d’autonomia, dins 

d’un estat plural, permet a les Illes Balears consolidar-se com a subjecte polític, 
integrador dels sentiments d’identitat insular, i posar els fonaments per al seu 
funcionament com a comunitat nacional. 

 
Perquè així ho expressa la ciutadana, materialitzant el seu legítim desig 

d’autogovern en un estatut d’autonomia dins del marc constitucional de l’estat espanyol 
i de la Unió Europea. 

 
Si volem que les institucions nacionals de cada illa arrelin en el 

sentiment popular és necessari dotar-les de contingut. 
 
No es tracta només d’acomplir els requisits de la democràcia formal, per 

sort fora de tota discussió. 
 
La llibertat democràtica no s’esgota votant cada quatre anys en uns 

processos electorals en els quals no s’ha plantejat mai quin era el model de país que 
convenia. 

 
Podem ser un exemple, a escala de la nostra dimensió territorial, del que 

ha de ser una gestió eficaç, amb un mínim de burocràcia per part de l’administració i a 
la qual els seus serveis tècnics col·laborin amb el desenvolupament econòmic. 

 
En conseqüència, i cenyint-nos a la nostra realitat territorial, econòmica, 

cultural i social, hem de potenciar els consells i els ajuntaments amb competències i 
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finançament, com a institucions més properes al ciutadà, sense perjudici que aquells 
assumptes que corresponguin a l’àmbit de país siguin tractats des de la coordinació del 
Govern de les Illes Balears, entès com el govern de la nostra comunitat nacional, en la 
recerca d’un major i millor autogovern. 

 
I aquest crec, sincerament, és un altre repte que tenim per endavant tots i 

cada un dels partits polítics. 
 
Un repte que ens obliga a posar per damunt tot el nostre sentit de 

responsabilitat democràtica, evitant fer propostes que, a ciència certa, es sàpiga que 
crearan controvèrsia només per treure’n profit partidista. 

 
Per acabar, ho voldria fer amb dos missatges concrets. 
 
El primer adreçat als partits polítics: hem d’avançar. 
 
Pel bé de tots, hem d’avançar. 
 
Amb consens, diàleg, seny, moderació, enteniment, concòrdia, fidelitat i 

memòria. Hem d’avançar. 
 
Hem de veure reconegut a les nostres institucions municipals, insulars, 

estatals i europees el nostre dret d’autogovern i sobirania. 
 
Hem d’assumir que ningú no té poder sobre el passat i no es pot canviar, 

que el present és un reflex del que vam ser i que només hi ha futur si no es fa un sol pas 
enrere. 

 
Hem d’avançar. Si no fos així, els ciutadans de Mallorca no ho 

entendrien. 
 
Uns mallorquins i mallorquines als que vull fer arribar el segon missatge: 
 
El Consell de Mallorca és l’expressió del sentiment mallorquí que tots 

duim dedins i que és la nostra raó de ser. 
 
Podeu estar convençuts i tranquils que el Consell de Mallorca seguirà 

fent feina per Mallorca. 
 
Fent feina per tu. 
 
Perquè... Mallorca ets tu!” 
 
La Sra. Dolça Mulet, moderadora de l’acte, suspèn la reunió quan són les 

12h. 57m. Anuncia que es reprendrà la sessió a les 17 hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 17h. 03m. 
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La Sra. Mulet dóna l’ús de la paraula al Sr. Rubio (PP). 
 
El Sr. Rubio (PP) pronuncia el següent discurs: 
 
“Moltes gràcies Sra. presidenta, senyores conselleres, senyors consellers: 
 
És aquest el segon debat de política general que celebrem dins aquesta 

legislatura. Una legislatura que va començar el mes de juliol de l’any 2003, marcada pel 
nou escenari polític que es donava a l’àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, i també 
en el si del Consell de Mallorca. 

 
Vàrem començar aquesta nova legislatura i la batiàrem com a la 

legislatura de les solucions, gràcies a un nou pacte signat entre dues forces polítiques 
representatives de la voluntat popular de la nostra illa.  

 
D’aquesta manera PP i UM, s’uniren per donar suport a allò que no va 

ser possible anys enrera, i no era res més que el fet de donar tota una sèrie de solucions 
a les grans necessitats que tenien els ciutadans de Mallorca i en general del conjunt de 
les  Illes Balears. 

 
Recordaran perfectament, que el balanç que el meu grup polític va fer al 

darrer debat de política general, va ser més que satisfactori, ja que en el temps rècord de 
sis mesos vàrem posar en marxa tot una sèrie de mesures polítiques que no eren més 
que el compliment dels compromisos que vàrem adquirir amb la ciutadania abans de les 
eleccions del maig del 2003.  

 
I com deia en 6 mesos vàrem aprovar definitivament la modificació del 

PDS de carreteres, amb el qual s’estan executant les importantíssimes obres i 
infrastructures per tal de tenir una xarxa viària digna i segura, vàrem aprovar inicialment 
el Pla territorial de Mallorca, aquella gran norma de normes que havia de regular el 
nostre desenvolupament pels pròxims 10 anys, i vàrem crear s’Institut de Serveis 
Socials i Esportius entre el renou d’aquells que desconfiaven, i el d’aquells que encara 
no assumien que els seu lloc polític era fer d’oposició. Entre altres mesures importants 
que es varen impulsar des de aquest Consell i que varen ser aprovades gràcies a la nova 
majoria que es va constituir el juliol del 2003. 

 
 
He de reconèixer que nosaltres mateixos ens demanaven si realment 

estàvem fent massa via. Però no, fèiem el que havíem de fer, el problema era que hi 
havia un clima de desconcert perquè no estàvem avesats  a que es fessin tantes coses en 
tant poc temps. Dúiem massa retard i els ciutadans de Mallorca no podien esperar mes.  

 
Era ben necessària una majoria valenta i compromesa amb la societat 

mallorquina, i no amb els càrrecs i les quotes polítiques.  
 
Com a resultat de tot això, avui podem dir que el Consell de Mallorca ha 

deixat de ser notícia pel bloqueig de polítiques, per passar  ser notícia de tot lo que es fa 
i lo que nostre ple aprova, hem deixat de donar titulars negatius gràcies al nou talant 
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positiu de la nova majoria, i hem tornat la credibilitat al ciutadà que palpa a peu de 
carrer, que els polític que hi ha ara sí compleixen. 

 
Aquella dolenta costum de deixar tots els temes damunt la taula, ha 

passat a la història, per tenir avui una institució completament regenerada i activa, 
gràcies a la necessària alternança política que sàviament varen triar els nostres 
ciutadans.  

 
Senyora presidenta,. avui fa també un any que vàrem celebrar el primer 

debat de la legislatura, i vostè recordarà que li vaig donar tot el nostre recolzament 
perquè fos vostè qui presidís aquest importantíssim repte des de el Consell de Mallorca. 

 
Li vaig assegurar que el nostre suport era sincer i amb voluntat de que ho 

fos per tota la legislatura, perquè ho pogués fer amb tranquil·litat i amb un clima de 
confiança, que abans no tenia.  

 
I avui, un any desprès el Partit Popular manté el seu compromís amb 

vostè i amb el seu equip de govern, i li vull dir que es tracta d’un compromís més ferm i 
més reforçat encara. Però el que és més important, és que aquest recolzament no el 
donam amb la boca petita, tampoc ho feim obligats per complir allò que vàrem escriure 
a un paper, ni li oferim perquè avui sigui políticament correcte dir-ho, si no que aquest 
recolzament que li donam, és perquè des del PP tenim cada vegada més clara la 
convicció que aquesta va ser la millor opció per poder complir el nostre compromís amb 
la ciutadania. És aquest el vertader motiu pel qual li tornem a donar tot el nostre suport, 
per que pugui governar amb tranquil·litat i amb un clima de confiança. 

 
Senyores i senyors consellers: 
 
Em permetran que avui aprofiti aquest debat per manifestar la meva més 

absoluta discrepància amb tots aquells que han afirmat en qualsevol moment que el PP 
és un partit que està tot sol i que criminalitza els partits nacionalistes. 

 
I és que aquells que diuen això, sense cap dubte, s’han perdut alguns dels 

episodis més recents de la nostra història actual, pels quals el PP ha pactat amb forces 
nacionalistes quan no ha tingut majoria suficient, com vàrem fer a l’any 96, però també 
quan governàvem amb majoria absoluta el 2000. I a Balears, concretament hem tornat a 
signar un pacte per governar amb una força nacionalista, al Consell a on no tenim 
majoria suficient, però també a l’àmbit de la nostra autonomia a la qual si que disposam 
d’aquesta majoria suficient. 

 
El que passa és que no és lo mateix aquelles formacions que representen 

un nacionalisme moderat, obert, tolerant, integrador i que no confon la identitat del 
nostro poble amb altres pobles de Espanya. Que aquells nacionalismes que son tancats, 
excloents, proclives a la fragmentació social i que defensa  una identitat que no ens 
correspon. Amb aquests darrers, hauran de canviar d’actitud, si volen realment 
enteniment i concòrdia. 
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Per altre banda també diferenciem a aquells partits no nacionalistes com 
és el nostre, que pacten per governar i donar estabilitat, d’aquells no nacionalistes que 
pacten amb minories radicals que cerquen la fractura institucional i la divisió social. 

 
I és que per nosaltres tan irresponsables són aquestes minories radicals, 

com les forces constitucionalistes que pacten amb elles, els quals no ho fan per 
l’estabilitat d’un poble, sinó que ho fan per la estabilitat de ells mateixos al poder. I aquí 
els ciutadans ja els hi varen passar factura, no tenc el menor dubte de que també ho 
faran a nivell de l’Estat. 

 
Presidenta, Sra. Munar: 
 
El vespre a on vàrem celebrar la darrera Diada de Mallorca, vostè va fer 

un discurs digne de la institució que presideix. Va donar un missatge de integració, de 
respecte, de convivència cultural, va obrir les nostres fronteres cap a l’exterior, i va 
donar cabuda a tots els ciutadans que viuen a la nostra illa. En definitiva oferí un model 
social de convivència plural. 

 
I li vull dir que qualsevol força, ja sigui nacionalista o no nacionalista, 

que defensi el respecte i la tolerància, s’ha de sentir necessàriament identificat amb les 
paraules del seu discurs. De lo contrari, estaré absolutament convençut que no voldrà 
formar part d’aquell model de convivència que vostè mateixa ens va proposar aquell 
vespre. I en aquest sentit, Sra. presidenta, li vull dir que el Partit Popular, que és un  
Partit de centre i centrat, estarà una vegada mes al seu costat. 

 
Sra. presidenta, en tant sols un any i mig hem estat capaços de posar-nos 

d’acord per aprovar definitivament el Pla territorial de Mallorca. Al final no ha estat tant 
impossible com altres varen intentar demostrar. I es que la qüestió és sempre la mateixa, 
hi ha d’haver voluntat política per fer les coses, si no, no se fan. 

 
Només els bons polítics son capaços de prendre decisions valentes, 

cedint molt de pics a conviccions pròpies, encara que sigui difícil, però només aquests 
polítics ho fan per donar solucions que és lo important.  

 
Avui tenim ja l’oportunitat de contar amb una normativa que donarà més 

seguretat jurídica als ciutadans, i que servirà per aplicar les DOT que va aprovar el 
Govern de Jaume Matas a l’any 99. 

 
D’aquesta manera executarem polítiques de protecció i a la mateixa 

vegada de desenvolupament, i es contribuirà a aplicar d’una manera més contundent el 
nostre model de creixement sostenible. 

 
I així: la delimitació del creixement, la reconversió territorial de les àrees 

degradades, l’ordenament dels espais i dels equipaments, la protecció del medi natural, 
són les principals tasques que regula el nostre pla i que ja sí és una realitat.  
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I això ha estat possible gràcies a la voluntat d’acord, de pacte i de donar 
resposta a allò que per la nostra part va ser una promesa electoral que férem als 
ciutadans de Mallorca, i que avui el PP la dóna per complida. 

 
I ara que xerrem de promeses: 
 
Sra. presidenta, el Govern del Sr. Zapatero (Estat), no vol complir els 

seus compromisos, ni amb Balears ni amb Mallorca. Sembla que el President del 
Govern de Espanya, Sr. Zapatero, només s’enrecorda de nosaltres per venir a estiuejar a 
les nostres illes. 

 
Ja no només és greu el fet de que no vulguin complir amb el conveni de 

carreteres, si no que han impedit que Mallorca pugui rebre qualsevol tipus d’ajuda dels 
fons de la UE, perquè ens varen excloure de la xarxa de carreteres de l’Estat; lo qual 
manifesta una mala fe inacceptable cap als nostres ciutadans i un atac frontal als nostres 
interessos. 

 
Però amb això estic tranquil per dues qüestions molt clares, la primera és 

que sabem perfectament que el seu departament d’obres públiques farà les 
infrastructures que tenia previstes perquè el seu govern es solvent i no va de víctima; i la 
segona raó, és perquè el conveni amb el govern de Espanya està publicat al BOE i s’ha 
de complir, per tant es faran les carreteres, de fet ja s’estan fent. I s’estan fent gràcies a 
que el Govern de Jaume Matas, és un govern sòlid i que compleix, a l’igual que el seu. I 
al 2007 ja veurem que pensa la ciutadania al respecte, que cadascú s’atengui a les 
conseqüències. 

 
¡Veuran qui bloqueja i diu No, i veuran qui fa les infrastructures i diu sí !  
 
Però no es preocupi, aplicarem el nostre model, el mallorquí, i per la part 

que li correspon li donam des del grup PP l’enhorabona, per la feina que estan fent vostè 
i el seu Departament d’Obres Públiques per tenir carreteres segures i dignes. 

 
Diuen que no es paguen les carreteres perquè no estan d’acord amb un 

model tan desarrollista, però tampoc volen invertir en una falca verda a Palma. Quin es 
el motiu aquesta vegada? Perquè lo del dessarrollisme en aquest cas ja no ho poden dir, 
i lo que ens demostra que estem davant excuses de mal pagador. 

 
Tampoc volen dessaladores a Mallorca, que és una illa i no té rius, i que 

és l’únic recurs conegut per combatre la secada, en canvi sí que volen dessaladores per 
plegar tota sa península desprès de carregar-se el PHN per decretazo, a on per cert sí 
que hi ha rius, i per tant altres recursos manco contaminants com puguin ser els 
transvasaments. És increïble, però cert.  

 
Pel tema de la cultura voldria destacar, l’inici de les obres del Teatre 

Principal, tancat per la sinrao dels anteriors gestors, és una realitat gràcies a l’acord 
entre el Consell de Mallorca i l’ajuntament de Palma. 

 
El Partit Popular gestiona la política social del Consell de Mallorca. 
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Vàrem crear per això s’Institut de Serveis Socials i Esportius de 

Mallorca, S’INSTITUT i ho va fer la presidenta Margalida Vilanova, amb un esforç 
molt important i amb les dificultats que implica crear una nova institució i la seva 
posada en marxa. 

 
Avui contam amb un president, el Sr. Antoni Serra, al qual no només li 

vull donar tot el nostre recolzament com no podria ser d’altra manera, si no que li vull 
donar en nom del Grup popular, el del seu partit polític, l’enhorabona per la magnífica i 
extraordinària tasca política i social que està fent des de s’Institut. Enhorabona, per tant, 
a ell i a tot el seu equip. 

 
Feia temps que necessitàvem fer autèntiques polítiques socials. Ho va dir 

el mateix president de la Comunitat Autònoma, aquesta havia de ser la legislatura de les 
polítiques socials actives. 

 
Enrera han quedat aquells que si no tenien una conselleria no feien 

política social, i ni tan sols amb ella varen sabre gestionar. Avui, el Partit Popular ha 
demostrat i vostè ha demostrat Sr. Serra, que més enllà del títol que vostè tengui, o del 
tracte que li donin, és infinitament més sensible amb els problemes socials i amb la gent 
del nostre poble. 

 
Avui han de callar, i de fet ja ho han fet, aquells que qüestionaven 

gratuïtament la seva gestió de s’INSTITUT, perquè ells mateixos s’han quedat 
sorpresos per la gran tasca que s’està duguent a terme des del Consell de Mallorca. No 
se poden creure que el Sr. Serra tregui totes les polítiques per consens, ni que hagi 
aconseguit una pau social i el diàleg amb els representants sindicals. 

 
I és que estam demostrant que el PP és un partit més sensible i més 

compromès amb el benestar social que la mateixa esquerra, la qual presumeix de lo que 
no fa. 

 
Avui presentam fets i no paraules, que vostè ha aconseguit, Sr. Serra, i 

per tant el Partit Popular: 
 
S’han donat uns serveis més directes i proper al ciutadà, amb els quals 

38.000 persones s’han beneficiat del seu Pla de Prestacions Socials Bàsiques. Casi 
3.000 persones han rebut ajuda al seu domicili, i s’han incrementat les sessions 
formatives per prevenir els rics. 

 
Les famílies cada pic estan més ateses gràcies als programes que ha posat 

a la seva disposició. Ja són 465 les famílies que han participat al programa CONVIURE 
EN FAMILIA, i de les ajuda a les famílies nombroses a que puguin viure amb manco 
dificultats amb, CONVIVENCIA, RESPIR I FORMACIÓ. 

 
Es contribueix a la protecció dels menors amb un servei d’urgències que 

ja ha atès casi 800 demandes de menors amb risc greu, i s’ha incrementat els expedients 
de protecció i d’assistència terapèutica per menors. 
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Es fa una autèntica tasca social en relació als acolliments i les famílies 

cangur, tasca que no hem d’agrair a les autoritats sinó a la solidaritat de gent que 
s’entrega per que un nin estigui ben atès.  

 
Avui s’Institut té 98 places pròpies de llars de menors i disposa de 119 

concertades, i contam també amb la participació activa de 258 joves als programes 
d’inserció social. 

 
L’any passat, record que a aquest mateix debat, es va dir que les 

residències pels nostres majors no estarien ben gestionades, que no es crearien més 
places, i que es reduiria la atenció. I resulta que després de que el pacte de progrés fes 0 
places residencials i de centres de dia, nosaltres hem aconseguit fer un consorci amb el 
Govern de les Illes, amb el qual tenim 12 residències projectades, 5 en licitació, lo que 
suposa un total de 1400 places més per atendre els nostres majors. 

 
Els centres de dia han atès a 211 persones majors, i s’ha incrementat el 

nombre de inscripcions als projectes i tallers tals com: Gent Gran en Marxa, tallers de 
memòria, bauxa i esplai, natació, caps de setmana sociocultural, marxa del cor, estiu 
amb salut, entre d’altres. 

 
A aquesta legislatura ja no es paguen viatges per que el dirigents vagin a 

Àfrica o a Sudamèrica a càrrec dels doblers que s’han de destinar per fer política social. 
Si no que s’han organitzat tres viatges per que grups de entre 180 i 110 persones majors 
poguessin descansar i gaudir d’unes vacances dignes. 

 
S’ha fet feina per lluitar contra la violència domèstica, avui s’Institut 

forma part de la Fundació Balear contra la violència domèstica, i vàrem votar a aquest 
plenari per tenir la nostra fundació a nivell insular.  

 
Hem aconseguit un acord històric entre s’Institut, les conselleries de 

Presidència i Salut, l’ajuntament de Palma i diferents entitats socials per impulsar la 
xarxa  per a persones en situació o risc d’exclusió social. 

 
I s’ha oferit a aquest col·lectiu tota una sèrie de serveis com menjadors 

socials, serveis de higiene personal, assessorament, unitat d’emergència social, i una 
mitjana de 537 persones han rebut la prestació econòmica de la Renda Mínima 
d’Inserció. 

 
I avui anunciem que l’ISSEM crearà 202 places concertades més per 

persones amb discapacitats, un col·lectiu que tant per s’INSTITUT com pel grup que 
represent no volem deixar de banda. Gràcies a la bona gestió de aquest Institut, aquesta 
iniciativa suposarà un increment de 4.000.000 euros respecte a la inversió de l’any 
anterior. Aquest projecte no podria ser possible sense l’ajut de associacions com 
AMADIBA, ASPACE, La Puríssima, entre d’altres. 

 



 19

Un total de 2.660 immigrants s’han beneficiat de la Xarxa OFIM, i 
també han contat amb sa ajuda del Programa Turmeda, Programa CAMI, així com del 
Fòrum de la Immigració i del Fons Mallorquí per la Solidaritat. 

 
S’han creat més de 1.000 places a diferents serveis per persones amb 

discapacitats, i s’ha fet feina per la integració d’aquest col·lectiu al món laboral gràcies 
al Programa Ergón i a les més de 400 actuacions fetes per garantir l’accessibilitat. 

 
Per combatre la drogodependència s’Institut fa feina amb el tractament 

residencial amb les 50 places concertades, i du a terme una labor de prevenció 
coordinada amb més de 10 municipis de Mallorca. 

 
Tres principis bàsics de funcionament d’aquest Institut, que són 

irrenunciables per que les coses vagin bé: consens, coordinació institucional i eficàcia. 
Amb això podem venir aquí, un any després, amb les feines fetes i li donam 
l’enhorabona. 

 
En matèria d’esports hem de destacar l’èxit participatiu en tots els seus 

programes, essent alguns exemples: 
 

1. Més de 1.100 persones han participat durant aquest estiu a 
les activitats organitzades al polisportiu San Ferran. 

2. Més de 1.000 persones han participat també a les estades 
esportives familiars. 

3. Més de 500 han après a esquiar a Mallorca amb el 
programa Mallorca a la Neu. 

 
Pel que fa a l’esport destinat a infants i joves, s’han desenvolupat: 

jocs esportius, programes recreatius, esport federat, escoles esportives, formació 
esportiva, entre d’altres. 

 
Voldria també destacar la importància de la medicina esportiva com a 

eina fonamental de prevenció ja que s’han fet mes de 17.000 revisions a nins. 
 
També faré menció a la atenció esportiva als discapacitats i malalts 

que presta s’INSTITUT mitjançant el Servei de Medicina Esportiva, les escoles 
esportives i les classes magistrals. 

 
En definitiva Sra. presidenta, solucions i més solucions, en definitiva Srs. 

Consellers, solucions i més solucions. 
 
Des de el PP també volem adherir-nos a la iniciativa solidària amb el 

Sudest asiàtic. 
 
Donar-li el suport i felicitar-la pel seu discurs d’aquest matí.  
 
Moltes gràcies.” 
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La presidenta del Consell de Mallorca agraeix la intervenció del Sr. 
Rubio i li respon que tot el que han fet en aquest any és allò a que s’havien compromès 
quan van començar la legislatura: donar solucions als problemes. Comenta que, al 
principi, ella també es va demanar si no es feia massa via, però, atès que feia molt de 
temps que no es prenien decisions de cap tipus, les respostes estaven ben preparades i 
per això va ser possible no caure en equivocacions. 

 
Reconeix que el Sr. Rubio ha fet un magnífic repàs a la feina de l’Institut 

que, pensa, ha aconseguit donar resposta als problemes dels més necessitats. No la 
sorprèn l’èxit de l’Institut, perquè, ja fa estona que sabia que era la fórmula adient per 
optimitzar els recursos i lamenta que, per les objeccions de la Sra. Caro, no fos possible 
la seva constitució a l’anterior legislatura. Considera que en aquest tipus d’organismes 
el més important no són els títols, sinó les funcions i el pressupost, i en aquests 
moments, precisa, els presidents dels dos instituts del Consell tenen les mateixes 
funcions que qualsevol conseller executiu, i pel que fa al pressupost, en el cas de 
l’Institut s’ha duplicat, essent una mostra de la gran sensibilitat del Consell en matèria 
social. 

 
Pel que fa al Pla territorial, creu que ha posat fi a 20 anys d’inseguretat, 

desconcert i injustícia, de manera que a partir d’ara se sap què i què no es pot fer a l’illa. 
Fins a aquesta legislatura no hi havia hagut el número suficient de vots per aprovar-lo. 
Creu que és obvi el Pla territorial en mans de cada partit hauria donat un resultat 
diferent, però està convençuda que el que correspon a cada partit és ser conscient de la 
relació de força que té i a partir d’aquesta situació negociar el millor Pla possible. 
Explica que el creixement que suposa el Pla és del 3%, ho vol deixar clar perquè és fàcil 
fer demagògia i fer creure als ciutadans que es tracta d’un Pla desenvolupista, que va en 
contra del territori i desprotegeix el medi ambient. Es mostra segura que ningú pot 
creure que uns partits com el PP i UM puguin anar en contra dels interessos generals. 
Ben al contrari, ja que es tracta d’uns partits responsables i que es creuen obligats a 
donar solucions. Assenyala que amb el PTM s’ha aconseguit un ample consens amb qui 
pertoca, amb els ajuntaments i entre tots es va dur endavant el model que es va aprovar. 
Vol deixar clar que no hi va haver cap municipi que demanàs fer menys del que li és 
permès, i vol explicar això perquè no creu que ser aparentment desenvolupista vulgui 
dir fer les coses mal fetes, i ho il·lustra comparant els casos de Santa Maria i de Costitx, 
on des de fa molts anys governen uns partits amb una posició oposada al respecte. 
Finalment, considera que el millor del Pla Territorial és la seva viabilitat, que possibilita 
l’urbanisme de futur mitjançant les Àrees de Reconversió Territorial, que s’han de dur a 
la pràctica amb seny, amb sentit comú, negociant i fent que els ajuntaments ho acceptin. 
Fer-ho d’una altra manera suposaria unes elevades despeses que dubta puguin ser 
assumides per les administracions 

 
Pel que fa al Pla de carreteres, explica que hi va haver una proposta l’any 

1998, on es preveien grans eixos, ja que, matisa, amb el Pacte de Progrés també es feien 
autopistes. A l’any 2001 es va produir una modificació puntual per exigència del Pacte i 
posteriorment hi va haver una segona modificació puntual amb l’objectiu de dur a terme 
els acords signats entre el Consell i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur 
endavant el Pla de carreteres. I ara, diu, una vegada més, el govern central ha trobat 
l’excusa per no executar aquest Pla, argumentant que no s’ha fet exactament el que ells 
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volien. Recorda que, a l’anterior legislatura, el PSOE deia que era una injustícia que no 
arribessin recursos, i sostenien que els que havien de decidir eren els que governaven a 
la Comunitat, i ara resulta que s’ha girat la torna, i allò que era bo, ja no ho és. Pensa 
que davant situacions com aquesta tots haurien de ser valents i, quan hi ha una 
competència transferida, s’han de respectar les decisions que es prenguin, ja que el 
govern central està per proporcionar recursos perquè les comunitats facin les 
infrastructures que considerin, i no creu que sigui just que si no es fa el que el Govern 
vol, es negui aquest doblers, i més si és un conveni que ja està aprovat. Li pareix bé el 
que ha decidit el Govern de la comunitat i que és el mateix que ha fet el Consell: passar 
de Madrid. Està convençuda que els mallorquins no volen victimisme, el que volen són 
solucions, i un exemple d’aquestes solucions són carreteres com la de Manacor, segura, 
respectuosa, que aporta també solucions econòmiques i que podrà aguantar el 
creixement. Considera que el fet d’haver-hi problemes com el de les carreteres o el dels 
residus és un símptoma de qualitat de vida, i estaria agraïda que tots els problemes 
fossin fruit del bon nivell de vida dels mallorquins, perquè són uns problemes als que, 
mitjançant un bon govern, és possible trobar solucions. 

 
Pel que fa al discurs de la diada a que s’ha referit el Sr. Rubio, expressa 

que és molt important que tots els que viuen a Mallorca se sentin mallorquins, hagin 
nascut o no a l’illa, sobre tot tenint en compte que gairebé la meitat de la població ha 
nascut fora de l’illa, perquè si aquests ciutadans no participen i no són conscients de la 
llengua, la cultura, les tradicions i la història, serà molt difícil avançar i conservar 
aquesta cultura i tradicions. Així mateix, es mostra convençuda que no hi ha cap 
mallorquí, parlant en el sentit més ample de la paraula, que vulgui una uniformitat que 
impedeixi saber qui som i d’on venim. 

 
Finalment, agraeix la confiança que novament li dipositen i es 

compromet a no defraudar-la, ja que, considera que la voluntat i els objectius d’ambdós 
partits són els mateixos, aconseguir el millor per a Mallorca, cada un des de la seva 
òptica, com és lògic. Per tot això, creu que ambdós partits han aconseguit el que es van 
marcar a l’inici de la legislatura: donar resposta als problemes dels mallorquins. 

 
El Sr. Rubio (PP) agraeix a la presidenta les paraules i l’enteniment que 

demostra  
 
Comença recordant que, a causa del Pla territorial, se’ls ha acusat de no 

creure en la sostenibilitat. Puntualitza que sí creuen en la sostenibilitat, però és un 
model diferent del dels partits que els critiquen, perquè el model del PP implica créixer i 
protegir, que creu són les dues cares de la mateixa moneda, i que, per tant, no es poden 
separar, ja que són imprescindibles per garantir el desenvolupament de la societat. Per 
tant, creu que un exemple de la sostenibilitat que defensen són les àrees de reconversió 
territorial, que suposaran aplicar-la sense perjudicar als particulars. Tot seguit, aprofita 
la seva intervenció en aquest punt per donar l’enhorabona a l’equip del Departament del 
Territori, que està convençut ha realitzat amb èxit una feina tan difícil, com és la de 
coordinar les relacions amb els diferents municipis fomentant la participació i el 
consens.  
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Respecte a les inversions de l’Estat en carreteres, està d’acord amb ella 
que el govern no està fent tot el que hauria de fer, encara que creu que potser altres 
governs tampoc ho van fer. De totes maneres, considera que quan s’està governant, no 
s’ha de fer el que abans s’ha criticat, i molt manco si en el programa electoral, com és el 
cas del PSIB-PSOE, es defensa que ha de ser la pròpia comunitat la que ha de fixar el 
model de carreteres. La realitat és que el PP va consensuar el model de carreteres amb el 
Govern de l’Estat i es va signar un acord i ara demanen que es compleixi el que es va 
pactar. Prossegueix la seva intervenció explicant que des del PP es pensava que els 
representants del PSOE Madrid no pintaven res, i lamenta haver-se equivocat, perquè en 
tenen suficient per torpedinar i bloquejar tots els acords que impliquen prosperitat per a 
les Illes Balears (carreteres, dessaladores, espais verds, falques verdes,...), i, afirma, tot 
el que no es fa aquí es fa a Catalunya, la qual cosa suposa un evident greuge 
comparatiu. Finalment, coincideix amb la presidenta, que el que necessiten els ciutadans 
de Mallorca no és que es faci victimisme. 

 
Pel que fa a la gran afluència de gent de fora, manifesta que el PP està 

compromès i identificat amb un model de convivència plural, que pensa s’ha de fer 
arribar a tots els nouvinguts, per tal que se sentin còmodes i integrats amb la nostra 
cultura i identitat, però això no es pot fer amb imposicions, sinó de forma positiva. 
Considera que, possiblement UM ho farà amb un tarannà i amb una ideologia que, 
encara que no sigui compartida pel seu partit, sí és respectada, perquè, en el fons, els 
dos partits cerquen el mateix: pluralitat, respecte i tolerància. 

 
Tot seguit, demana, ja que està parlant de cultura, que els partits que 

reclamen amb tanta passió el retorn de segons quins béns, qüestió sobre la que el PP no 
s’ha posicionat, posin la mateixa passió en reclamar infrastructures i inversions per a les 
Illes, perquè aquestes coses, puntualitza, sí són realment necessàries per a la 
convivència. 

 
D’altra banda, declara que pel Partit Popular és molt important la política 

de residus que es fa des del Consell i considera que el Parc de Tecnologies és l’aposta 
pel futur. Està d’acord amb la presidenta que per aconseguir una sostenibilitat plena s’ha 
de comunicar a la ciutadania el missatge que un residu ha de ser un recurs per a la nostra 
economia, i per tant, pensa que les polítiques que s’estan impulsant des del Consell són 
les més adients per aconseguir aquest objectiu. Finalment, pensa que, tal i com s’ha 
reflectit, hi ha una voluntat política per dur-ho a terme i assenyala que això dóna 
seguretat democràtica als ciutadans i possibilita que tornin a confiar en la classe política. 

 
Igualment, vol compartir amb la presidenta, l’èxit de les polítiques 

socials. Pensa que feia falta que les institucions demostressin sensibilitat cap els menys 
desfavorits, perquè, fins ara, no hi havia voluntat d’asseure’s, parlar i proposar 
solucions. Pensa que els ciutadans s’han adonat del canvi i estan responent de manera 
contundent. Matisa que, evidentment, amb Unió Mallorquina no estan d’acord en tot, 
però, considera que han donat un lliçó de maduresa política i han posat per damunt el 
que és important per la ciutadania. Indica que el resultat ha estat una política eficaç, 
coordinada i respectuosa.  
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Finalitza la seva intervenció agraint la disposició de la Sra. Munar i 
l’encoratja a seguir endavant amb la seva tasca. 

 
Intervé la presidenta del Consell. Considera que el que defineix el bon 

funcionament del pacte és la lleialtat entre partits polítics i el respecte als acords als que 
arriben. 

 
Pel que fa a la política social, declara que, per desgràcia, hi ha moltes 

necessitats socials, per la qual cosa mai basta tot el que es fa. Però, pensa que ningú els 
pot negar que hi ha hagut una clara voluntat de donar resposta a aquestes 
problemàtiques i mostra d’això és que el pressupost de Serveis Socials s’ha més que 
duplicat. 

 
Pel que fa a la política que duen a terme en matèria de residus, recorda 

que sempre ha comptat amb el suport del Partit Popular, fins i tot quan estaven a costats 
diferents del poder. Precisa que també hi va haver moments en què el PSOE els feia 
costat sobre aquesta qüestió. Pensa que això es deu a que són tres partits de govern, que 
quan s’han posat d’acord en determinats temes, han aconseguit solucions molt positives, 
com ara l’inici d’una incineració que es pren com exemple a Europa i, que, puntualitza, 
no ha tingut les conseqüències catastròfiques que predeien alguns partits polítics. A 
continuació, observa que s’ha aconseguit dur endavant el Pla Director de Residus: el 
funcionament del Parc de Tecnologies Ambientals és modèlic, s’ha produït un augment 
del 6% en la recollida selectiva i és té la millor ratio contenidor/habitant de tot l’Estat. 
Creu, doncs, que quan els partits polítics s’entenen, les coses funcionen millor i els 
ciutadans entenen que els polítics estan fent coses útils i estan treballant per donar 
solucions als seus problemes. 

 
A continuació, fa referència als Bous de Costitx. Afirma que són unes 

peces molt importants, amb un valor afegit per a ella. Considera que són les peces més 
antigues que s’han trobat a Mallorca, essent un referent en els llibres d’arqueologia i per 
tant no és just que les tres peces estiguin a Madrid i reivindica que al manco una es 
dipositi a Mallorca, mesura amb la qual no es desvertebraria cap museu i es faria 
content a tothom. 

 
Tot seguit es refereix a la menció que ha fet el Sr. Rubio sobre la 

tolerància, la pluralitat i el respecte. Creu que no pot ser d’altra manera, perquè només 
aparcant les diferències s’aconsegueix el millor pels mallorquins. Destaca que una de 
les seves virtuds és el diàleg i sempre l’ha practicat. Recorda com a l’anterior 
legislatura, formant part del Pacte de Progrés es fa reunir amb el PP i va arribar a acords 
amb el Partit Popular. Desitja que, pel bé dels mallorquins, hi pugui haver aquesta 
possibilitat amb el PSOE de Madrid. Aprofita aquest punt per fer una reflexió sobre la 
situació política que s’està vivint (es parla de reformar la Constitució, l’Estatut,...) i 
adverteix que la democràcia espanyola encara és jove, i, per això, creu que els polítics 
tenen una responsabilitat afegida, la qual els obliga a que siguin més dialogants i 
tolerants de manera que els ciutadans percebin el sistema democràtic i la classe política 
com a propers i no només com una guarda de persones que només saben barallar-se. 

Pel que fa al tema de la sostenibilitat, coincideix amb el Sr. Rubio que 
allò important és créixer econòmicament i protegir el territori. Declara que fer que les 
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dues postures siguin compatibles ha estat un repte difícil pel seu govern, però ho han 
volgut fer així perquè considera que el més important són les persones, que necessiten 
un territori protegit, però també recursos econòmics per poder subsistir. En definitiva, 
pensa que les persones necessiten qualitat de vida i aconseguir-la és el que vol ella i el 
seu equip de govern. 

 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Comenta que estan d’acord en què s’han de 

guardar les formes, i per tant no la utilitzarà per criticar la política que fan altres partits, 
perquè parlarà i farà referències a la política de la Sra. Munar. En segon lloc li comunica 
que tampoc la insultarà dient-li que ha estat una inútil durant els darrers vuit anys, 
perquè ell està convençut que sí es van fer coses, de la mateixa manera que sap que en 
els propers 4 anys se’n continuaran fent. 

 
En primer lloc, declara que vol entendre que la referència que ha fet la 

presidenta al tsunami té dues finalitats, una directa, reconèixer la desgràcia que ha 
commogut a tot el món, i, una altra més subliminal, que suposaria que, atès que ell va 
fer un prec i tenen presentada una moció demanant ajuda a les víctimes, hi estava 
d’acord i els llançava un missatge d’enteniment. 

 
D’altra banda, prossegueix, no s’ha d’oblidar que, a les anteriors 

legislatures han compartit el govern del Consell. Per a la present legislatura ella ha 
decidit canviar de soci, la qual cosa suposa que ha hagut de renunciar a una sèrie de 
coses, que és el que succeeix quan es signa un pacte, com ella mateixa ha indicat. De 
totes maneres, pensa que perviuen una sèrie d’elements, els propis del partit, que han de 
permetre que arribin a determinats acords. Així mateix, declara que la presidenta ha 
repetit les paraules diàleg i consens, i el PSOE hi està disposat, perquè, com ella, 
consideren que sempre és millor arribar a acords, ja que la discrepància no du enlloc.  

 
Tot seguit, passa a referir-se al discurs de la presidenta, en el que creu 

que ha deixat entreveure, no sap si de manera intencionada, que hi ha una divisió en el 
Consell: per una part, hi ha la política que du a terme Unió Mallorquina, en consens 
amb el Partit Popular, i per l’altra part la política que fa el PP, que no té tan clar que 
sigui en consens amb UM. D’altra banda, demana a la presidenta que no compari 
l’Institut Hípic amb l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, perquè són 
dues realitats molt diferents, per la dotació econòmica de cadascun i, sobre tot, per 
l’objectiu. Comenta, igualment, que l’actual ISSEM no és pot comparar amb el que 
havia previst la consellera Sintes durant l’anterior legislatura. Continua dient que el seu 
partit discrepa en dues coses: com es fa i el què es fa. En el primer cas, explica que no 
els pareixeria malament que el president de l’Institut fos un conseller més, integrat en 
un govern de coalició. En el segon cas, no els agrada el què s’ha fet, ja que creuen que 
l’ISSEM s’ha diluït a través de consorcis amb el Govern Balear, la qual cosa suposa un 
canvi substancial amb el que estava previst a l’anterior legislatura, i implica una 
dificultat pel control democràtic per part de l’oposició. Així mateix, prossegueix,  hi ha 
hagut un canvi en la manera de fer les coses, que tampoc els ha agradat. De totes 
maneres, afirma, és conscient que l’Institut és un element tant significatiu del pacte que 
serà molt difícil fer propostes acceptables, perquè és un pacte blindat que s’ha de 
complir. Per tant, exposa, el PSOE només exigirà que a l’Institut es donin les 
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circumstàncies necessàries per poder dur a terme la feina de control de l’oposició: 
disposar d’informació clara i suficient del que es fa.  

 
Tot seguit, el Sr. Crespí recorda que en el seu discurs d’investidura ella 

afirmava que els resultats no havien canviat i justificava el pacte amb el PP afirmant que 
tots els partits polítics tenien el mateix objectiu, que no era altre que donar les millors 
solucions als problemes dels mallorquins. Afirma que ell discrepa, perquè el canvi en 
els pactes sí va fer canviar el panorama polític i, òbviament, hi ha diferències 
substancials en la manera de donar solucions. Li retreu que per donar aquestes solucions 
triàs l’únic partit que es va oposar de manera radical i rotunda a la forma legal dels 
consells. Assenyala que, encara que la presidenta els justifiqui dient que el PP acata la 
llei, i dubta que sigui s el mateix acatar una llei que creure en ella i desenvolupar-la, i es 
mostra convençut que si no es creu en una llei és fàcil obstruir-la o adoptar una actitud 
passiva que en dificulti el desenvolupament. Per altra part, observa, aquesta llei dels 
Consells hauria d’haver permès fer dues coses a la presidenta: la primera, que sí ha fet, 
dotar-se d’una estructura per poder governar, i la segona, que no ha realitzat, 
desenvolupar un instrument, tipus parlament, que permetés desenvolupar la tasca de 
control, amb un reglament que possibilités aquesta tasca als partits de l’oposició, la qual 
cosa permetria mostrar altres visions de les solucions als problemes, ja que això, indica, 
és el fonament de la democràcia. Incidint, en la qüestió del reglament, recorda que en el 
passat debat de política general, ella es mostrava disposada a consensuar un reglament. 
El Sr. Crespí, doncs, demana que la Sra. Munar compleixi el que predica, diàleg i 
consens, i que per tant, s’obri al diàleg amb tots els grups i procuri que s’arribi a un 
ample acord, ja que no creu que sigui possible la unanimitat. Informa que el PSOE hi 
està disposat a col·laborar i es mostra convençut que es podrà millorar el reglament 
actual en benefici de tots els ciutadans i de la institució. 

 
El Sr. Crespí continua comentant el discurs inicial que ha fet la 

presidenta i lamenta que no hagi entrat en el tema estrella d’aquesta legislatura i de 
moltes altres, el Pla territorial, i en canvi hagi parlat d’una espècie de top ten de la 
legislatura, que, puntualitza, està mal ordenat i amb accions que no són consecucions 
seves perquè es fan des de molt temps enrere, com el conveni amb la UNED. Així 
mateix, considera que ha parlat de coses que ningú sap de que van, o coses que no s’han 
fet, com ara el Consell Escolar Insular de Mallorca. L’acusa, per tant, de mesclar el que 
s’ha fet, el que s’està fent i el que es farà en un futur llunyà. Finalment, troba que la 
presidenta ha parlat poc de les coses, i sobretot, creu que ha parlat poc de l’Institut, i que 
les poques vegades que n’ha parlat, s’ha embullat, per la qual cosa el Sr. Crespí 
l’aconsella que s’entreni per parlar d’allò en què no creu. 

 
Pel que fa al Pla territorial de Mallorca, comenta que la presidenta ha 

afirmat amb satisfacció que no ha convençut a ningú, i ell no creu que aquest fet sigui 
un argument vàlid per a dir que és un bon pla. Critica que la presidenta no hagi parlat 
d’una carretera que no estava a cap pla, a cap programa i que no té el suport dels 
ciutadans: la carretera d’Inca-Manacor. No sap de qui ni perquè ha sortit aquesta 
carretera, i la contraposa a una magnífica carretera que ha fet el Consell, la de Manacor-
Palma, que fins i tot ha comptat amb el suport dels grups més radicals. El Sr. Crespí 
considera que aquesta carretera, juntament amb un bon pla de transports , que sap que 
no és competència del Consell, encara que creu que està obligat a prémer al Govern per 
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tal que el fes, farien innecessària la carretera d’Inca-Manacor. Finalment, declara que no 
comparteix el pensament de la presidenta i pensa que l’excés de cotxes que hi ha no és 
només per l’elevat de nivell de vida, sinó que també és per la dificultat de mobilitat que 
hi ha. Suggereix que es faci la comparació amb altres llocs d’Europa amb el mateix 
nivell de vida, i es veurà que allà no tenen tants cotxes, i per tant no tenen tants 
problemes al respecte. Prossegueix parlant del Pla Territorial, i sobre les ART, opina 
que el nucli de la qüestió no és on es tomen les construccions, sinó on es posen, i pensa 
que totes les noves construccions es fan allà mateix. Dubta, així mateix, que les ART 
donin seguretat jurídica, i recorda la manera com es van eliminar unes ART el mateix 
dia de l’aprovació del PTM. A continuació, fa referència a la sostenibilitat, de la qual 
tothom parla, però amb un significat diferent i dubta que Mallorca pugui suportar el 
sostre poblacional que es preveu i lamenta la imprevisió del Pla Territorial, que oblida 
les infrastructures que seran necessàries per atendre la més que duplicació de la 
població. Finalment, i respecte al PTM, fa una proposta a la presidenta: ja que el Pla 
està aprovat, demana que es faci un seguiment, que s’observin els problemes que 
sorgeixin, que es puguin fer canvis i que hi hagi un compromís per adoptar les solucions 
necessàries per fer el Pla acceptablement sostenible. 

 
Pel que fa a temes com defensa del patrimoni, de la llengua, de les 

tradicions, adverteix que no són exclusiva d’un partit nacionalista i que el PSOE té una 
llarga trajectòria en aquestes qüestions. Per una altra part, es demana com pot parlar de 
defensa del patrimoni quan sembla que el govern del Consell resta indiferents a 
situacions com la del pàrking d’Antoni Maura, la de les torres de Gumara, la de la Real, 
i en lloc d’adoptar mesures urgents, es dedica a fer declaracions de protecció de béns 
immaterials, com la Sibil·la. Li proposa, finalment, que separi la comissió d’Urbanisme 
de la Comissió de Patrimoni Històric, que considera han de ser orgànicament properes, 
però han d’estar integrades per persones diferents, ja que els interessos en joc són 
diferents i també són diferents els coneixements que han de tenir els components de les 
comissions. Així mateix, demana que es faci una anàlisi del que està en perill a les Illes 
i que després, en el Consell i en el Parlament, es redactin els instruments legals que 
impedeixin que s’agredi al patrimoni. 

 
En el terreny de la cultura reconeix que s’han fet algunes coses, però 

considera que n’hi ha d’altres que no funcionen, per exemple un Director Insular de 
Joventut que no hi és massa, el descontent generalitzat dels funcionaris,.... Demana, per 
tant, a la Sra. Munar que com a persona de seny que vol ser, posi seny a Cultura. Per 
altra part, creu que el Consell ha de fer una política de conjunt, no només anar al darrere 
. Al respecte, recorda que van fer una interpel·lació a la Sra. Mulet i el reglament li va 
impedir acabar d’explicar els seus projectes. Suposa que, ara que ja ho ha explicat als 
batles i als periodistes, serà el torn dels consellers. Finalment, demana a la presidenta 
que no oblidi que el Consell és hereu i està bastit sobre l’antiga Diputació Provincial, 
amb una clara vocació supramunicipal, i que, per tant, la política cultural que es faci 
respongui a la necessitat dels ajuntaments i serveixi per incentivar-hi la política cultural.  

 
El Sr. Crespí conclou la seva intervenció recordant que la presidenta a 

vegades els ha ofert un pacte, i, li demana que a la rèplica concreti les claus del diàleg i 
el consens. Per part del PSOE, declara, té garantides la lleialtat i la responsabilitat d’un 
projecte possible i viable. Comunica que en el proper ple el PSOE presentarà unes 
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propostes de resolució més concretes, però els agradaria sentir-la dir que no s’han 
equivocat en la interpretació del seu discurs. 

 
La presidenta agraeix el talant positiu del Sr. Crespí, cosa lògica en una 

persona que té molta experiència en la política i declara que intentarà donar resposta a 
tot el que ha demanat, encara que reconeix que, a estones, li ha estat difícil seguir el fil. 

 
En primer lloc li diu que quan ha parlat del tsunami, només ha volgut dir 

que ha estat una autèntica catàstrofe i que s’haurien de posar tots els mitjans perquè no 
torni succeir i que creu que el Consell, com a institució, ha d’estar satisfet de la resposta 
espontània del poble de Mallorca i, per tant, l’ha d’agrair. Igualment, ha volgut dir que 
el Consell ha adoptat mesures per fer arribar l’ajuda al Sud-Est asiàtic. Finalment, 
considera positiu que el PSOE, a les propostes de resolució vulgui plantejar iniciatives 
que, està segura, comptaran amb el suport de la majoria dels consellers i conselleres. 

 
Pel que fa a les comparacions entre els instituts, assenyala que no ha 

comparat les matèries que tracten, únicament ha parlat de les figures dels presidents i la 
manera com s’integren en el Consell. Referent a la fórmula dels instituts, troba que són 
la resposta positiva a uns temes concrets, i que, en el seu moment van tenir el favor del 
Grup socialista, ja que era un punt d’acord del Pacte de Progrés. D’altra banda, vol que 
quedi clar que el govern del Consell està orgullós de la manera com funciona l’ISSEM i 
li donen tot el suport i això, considera que ho demostren els pressupostos. Prossegueix 
dient que no amaguen en absolut que és una àrea que gestiona el PP, però també forma 
par del Consell i ella, com a presidenta, se n’ha de fer càrrec de la responsabilitat que li 
pertoca. 

 
La presidenta assegura al Sr. Crespí que, efectivament, faran el millor 

pels mallorquins, perquè és la seva obligació i la seva devoció. Considera que les 
solucions que donaran als problemes seran diferents a les que donaria el PSOE, perquè 
pertanyen a diferents partits, però això no vol dir que no puguin arribar a acords en 
determinades qüestions, que, reconeix, és la sensació que havia tingut en alguns 
moments de l’anterior legislatura, sense voler dir que se’n penedeixi, ja que es van fer 
coses positives, com ara la Llei de Consells, però també, i creu que el Sr. Crespí estarà 
d’acord amb ella, hi va haver moltes altres qüestions que no es van poder tirar endavant, 
per la manca de voluntat d’altres partits de l’esquerra que en teoria liderava el PSOE. 

 
Pel que fa a la UNED, manifesta que no es vol posar medalles que no li 

corresponen, però recorda que aquesta entitat, durant l’anterior legislatura, va estar a 
punt de desaparèixer perquè la Sra. Vadell es va negar a donar-li suport amb els 
recursos econòmics necessaris, i si es va superar aquella situació, va ser gràcies a la 
seva intervenció. Manifesta que, encara que el Consell no tengui competències en 
matèria d’educació, li han donat suport econòmic, fins el punt que s’han pogut 
incrementar el número de carreres que es poden estudiar a Mallorca, perquè la UNED, 
observa,  és una necessitat social per a molts de mallorquins que tenen dificultats per 
accedir a estudis universitaris presencials. 

 
Pel que fa a la fórmula de l’Institut, considera que és un sistema de 

funcionament que permet ser àgil i donar respostes més properes i adients, i precisament 



 28

les matèries socials demanden que així sigui, i recorda que el PSOE, quan ha governat, 
també ha fet servir aqueixa fórmula. Pel que fa a la manca de control que, segons el 
PSOE, això suposa, no creu que sigui cert, en primer lloc perquè no tenen por a donar 
respostes, i en segon lloc perquè es parla a les sessions plenàries, a les comissions i es 
respon a les preguntes orals i escrites. 

 
Adverteix al Sr. Crespí que no sempre diu tota la veritat, com quan diu 

que a Cultura no s’ha fet feina per a la constitució del Consell Escolar de Mallorca, ben 
al contrari, s’ha fet feina, però encara no hi ha hagut l’aprovació formal. De qualsevol 
manera, li comunica que li farà arribar la proposta per tal que ho pugui comprovar. 

 
D’altra banda, es mostra d’acord amb el Sr. Crespí, que s’ha de donar 

suport als ajuntaments, i el que es fa des del Consell és donar suport a les iniciatives que 
surten dels ajuntaments, però el que no van és establir un Pla i que els ajuntaments s’hi 
hagin d’adaptar, perquè creu que això seria una mostra de manca de diàleg. Ara bé, 
prossegueix, si tots els partits coincideixen en què és necessari un pla d’ajuda als 
ajuntaments, no hi posaran inconvenients. Aprofita, ja que s’està parlant d’ajuntaments, 
per demanar al PSOE que influeixi positivament a favor dels mateixos amb la Llei de 
finançament de les corporacions locals. 

 
Pel que fa a les reformes de la Constitució i de l’Estatut, ella està a favor 

si són necessàries, però sempre des del consens, com va succeir en el seu moment. 
Suposa que, en tot cas, les al·lusions que ha fet el Sr. Crespí sobre aquesta qüestió es 
devien dirigir al Partit Popular. 

 
Pel que fa al tema de les carreteres, respon que es faran les que siguin 

posibles en aquesta legislatura, i que, si s’haguessin fet a l’anterior legislatura, 
possiblement serien més del gust del Sr. Crespí. Opina que el partit que menys ha 
canviat la seva postura respecte a carreteres, només amb petites matisacions a la dreta o 
a l’esquerra, en funció del soci de govern, ha estat Unió Mallorquina, i prova del que 
diu és que han executat el seu model de carreteres, com és la de Palma-Manacor. 
Demana al Sr. Crespí si la fa responsable de que el Partit Popular, amb un conveni de 
carreteres aprovat i majoria absoluta, el vulgui dur a terme. Pensa que l’oposició més 
que qüestionar aquestes coses el que hauria de fer és demanar-se perquè no van treure 
més vots. 

 
D’altra banda, explica que s’ha procurat la màxima protecció i difusió 

del patrimoni i li demana que no ridiculitzi amb exemples de béns immaterials, que 
també són importants, la feina de declaració de 317 béns d’interès cultural que s’ha fet 
al llarg dels anys 2004-2005. 

 
Pel que fa al Pla territorial de Mallorca afirma que era una necessitat i 

aclareix que el Pla preveu un creixement de 70.000 persones, no de 2.000.000. Per això 
acusa a Crespí de dir mitges veritats que, considera, és el pitjor que es pot fer a la 
ciutadania. Creu que li podria contestar, encara que seria mal interpretat i ella no vol 
entrar en polèmiques, que els que fan possible l’increment de la població és el PSOE 
amb les seves mesures sobre estrangeria. 
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Finalment, manifesta que no té cap dubte sobre la sensibilitat del PSOE 
per la llengua i la cultura, i és plenament conscient que, durant la passada legislatura, el 
president Antich va defensar aquestes qüestions, fins i tot essent conscient que li restaria 
vots i que el PSM s’ho agafaria com un desig de fer-li competència. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) respon a la presidenta que li ha dit mentider, però 

amb això li ha donat la raó, perquè quan ell ha parlat del Consell Escolar, no ha dit que 
no s’hagués fet feina, només ha dit que no s’havia aprovat. 

 
Pel que fa al Pla de carreteres, respon que és cert que UM i PSOE no 

estaven d’acord en el tema de les autopistes quan es van presentar a les darreres 
eleccions, també és cert que les autopistes no les fa el Consell, però el que sí ha hagut de 
fer el Consell és incloure-les en els elements legislatius necessaris per tal que el Govern 
les pugui fer. El que creu que pertoca és parlar amb el seu soci de govern i convèncer-lo 
que les carreteres s’han de fer com la de Manacor. Pel que fa al conveni de carreteres 
que el govern de l’Estat no vol pagar, explica que el que ha succeït és que s’ha volgut 
executar un pla diferent al que s’havia aprovat, i creu que no s’ha de perdre més temps 
sobre aquesta qüestió, i en tot cas i si no s’està d’acord amb aquesta decisió, recomana 
que es vagi als tribunals. 

 
Pel que fa al sostre poblacional, no creu que tota la culpa sigui de la llei 

d’immigració. Explica que a l’hora de fixar el sostre poblacional s’ha de tenir en compte 
que els immigrants vénen perquè se’ls necessita, que els mallorquins tenen el vici de 
reproduir-se, i que Europa també és una potencial subministradora d’habitants, i que a 
totes aquestes persones s’ha d’oferir uns habitatges dignes. Creu que els sostres 
poblacionals que ell dóna són certs i s’hauria hagut de cercar una solució molt diferent a 
la que s’ha volgut donar en el Pla Territorial. 

 
Respecte a l’Institut de Serveis Socials i Esportius, informa que entén 

que és un element troncal del pacte, per la qual cosa no hi ha modificació possible. 
Entén també que la presidenta té l’obligació de demostrar als seus socis de govern que 
l’Institut li interessa, però creu que basta veure el contingut de les pàgines web dels 
diferents departaments per adonar-se que no hi ha un interès real. D’altra banda, 
aclareix que l’Institut amb que estava d’acord el PSOE era el de la passada legislatura, 
on hi havia un responsable polític, que és l’habitual, perquè sinó, es defugen 
responsabilitats polítiques.  

 
Respecte als pactes que li ha ofert, encara espera una resposta, i li explica 

que amb el comentari del tsunami volia esbrinar si havia volgut dir que havien de 
negociar o que negociarien. Suggereix a la presidenta que de tant en tant faci passes cap 
al PSOE i li recorda com li va anar la darrera vegada que va pactar amb el PP, encara 
que sap que les circumstàncies són diferents i suposa que ja n’ha après. Per això, troba 
preocupant que faci les coses tant a gust del PP. Finalment li prega que sigui qui és i que 
sigui conseqüent amb les seves afirmacions que UM és un partit de centre i que és un 
partit diferent al PP. Expressa que sap que ha hagut de fer concessions, que és el cost de 
governar, i creu que això a vegades la traeix, com creu que li passa quan parla de 
l’Institut, cosa que ell alaba. 
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La presidenta del Consell demana al Sr. Crespí que entengui que UM 
amb el pacte que té fa el que pot, i creu que la pot entendre perquè el PSOE sap prou bé 
quin és el cost d’un pacte. Encara que creu que fent el que poden tampoc ha anat tant 
malament, pensa que el poble de Mallorca ho ha entès, per la qual cosa espera que a les 
properes eleccions ho reconeguin i que no passi el que sembla vol dir el Sr. Crespí, que 
el PP absorbirà a UM. Creu que el més important en els pactes de govern és tenir els 
objectius clars i anar el més recte possible, sense canviar de rumb si no és necessari. 

 
Pel que fa als pactes, creu que és molt positiu negociar, i creu que amb el 

PSOE es podrà arribar a acords en qüestions concretes. 
 
Pel que fa a l’Institut, creu que hi ha coses més importants que la 

informació que surt a la web, que, per altra part, afirma, és una eina relativament nova i 
si no hi ha res publicat és perquè no es deu haver enviat la informació, encara que està 
segura que el president de l’Institut prendrà nota i farà que demà mateix es comenci a 
enviar la informació a la web. De totes maneres, agraeix que la consideri sincera. 
D’altra banda, explica, l’Institut no és fruit del pacte amb el PP, perquè ja feia estona 
que s’havia estat negociant amb els altres partits del Pacte de Progrés. Finalment, no 
creu que el fet que tengui un president en lloc d’un conseller executiu sigui tant 
important, perquè tal i com està estructurat se sap molt bé qui governa, és l’acord a que 
van arribar i depèn dels ciutadans jutjar-ho. 

 
Pel que fa a la proposta de separar el Servei de Patrimoni del 

d’Urbanisme, explica que quan estaven separats a diferents departaments, s’havien 
donat casos en què s’emetien informes contradictoris sobre el mateix tema. Es va 
decidir que el més adequat és que estassin, com a mínim, sota les directrius del mateix 
conseller. Però, assegura, que estiguin en el mateix departament no vol dir que siguin el 
mateix, perquè hi ha dues direccions insulars, una de Patrimoni i l’altra d’Urbanisme, i 
cada una fa la seva feina de manera independent i sense entrar en contradiccions, però 
d’una manera coordinada i amb uns tècnics que estan intercomunicats.  

Pel que fa a Cultura, creu que la situació no és tan dramàtica. Està 
convençuda que el que realment passa és que el departament de Cultura ha crescut molt 
i pensa que és normal que després de 8 anys d’un altre govern, el departament es 
reestructuri en funció dels objectius que es tenen, i això és el que ha fet la consellera i 
troba que poc a poc els resultats s’aniran veient. 

 
Pel que fa a carreteres, observa que ja li ha reconegut que el model d’UM 

no duia autopistes, però el PP a les eleccions va obtenir majoria absoluta, i vol deixar 
clar que quan un partit polític que no té majoria pacta amb un altre, no pot fer tot el seu 
programa electoral i s’ha d’avenir a coses que potser no comparteix, i recorda al PSOE 
la situació amb UM es va trobar durant l’anterior legislatura respecte a l’ecotaxa. 

 
Respecte a les qüestions concretes de patrimoni que li ha retret, li 

puntualitza que la situació d’Antoni Maura està pendent de decisió, que les torres de 
Gumara a la darrera comissió es van protegir i, per tant, no corren perill, i que la Real, 
s’ha declarat zona protegida i té l’entorn de protecció més gran de que ha gaudit mai cap 
BIC.  

 



 31

Pel que fa a l’exigència d’habitatges de baix cost, creu que entra en 
contradicció amb les demandes de protecció, ja que quant més sòl protegit hi ha, més 
car resulta i per tant, més cars resulten els habitatges. Opina que una cosa és parlar, 
proposar quan s’està a l’oposició, i l’altra és el que es fa quan es governa, i considera 
que el PSOE n’és prou conscient, ja que els dos municipis més edificats de tot Mallorca 
són Calvià i Marratxí, on, durant molts anys han governat els socialistes. 

 
Finalment, està d’acord amb el Sr. Crespí que el Pla territorial ha de tenir 

un seguiment, per això hi ha constituïda una comissió de seguiment, que serà 
l’encarregada de vigilar que el PTM vagi per bon camí. Pel que fa a l’afirmació que el 
PTM no agrada a ningú, no hi està d’acord, perquè si s’ha aprovat deu voler dir que hi 
ha el mínim de persones que hi vénen bé. En tot cas, prossegueix, està d’acord en què 
no agrada als que estan situats en els extrems. Continua assegurant que el Pla s’ha 
consensuat amb tots els ajuntaments de Mallorca, cosa que, assegura, no ha estat gens 
fàcil. Per il·lustrar el consens posa com exemple els casos que el Sr. Crespí li ha retret: 
la Real i el cas de Calvià, perquè en els dos casos s’ha fet el que els ajuntaments 
demanaven. 

 
Conclou la seva intervenció assegurant que amb el Pla s’han donat 

solucions, es sap el que es pot fer i el que no, i en 10 anys es podrà saber si el Pla ha 
estat bo. Finalment, puntualitza que el sostre de creixement a 10 anys vista és de 70.000 
habitants i espera que sigui així per poder continuar tenint el que vol tothom: qualitat de 
vida. 

 
El Sr. Nadal (UM) pronuncia el següent discurs: 
 
“Honorable presidenta, honorables senyores i senyors consellers del 

Consell de Mallorca, senyores i senyors. 
 
Vull començar aquesta intervenció, en nom del Grup de Consellers 

d’Unió Mallorquina, manifestant que pot comptar amb el nostre total suport a la seva 
gestió. 

 
Aquest suport no està motivat, únicament, per una coincidència 

ideològica absoluta amb els plantejaments exposats. No. 
 
Aquest suport es fonamenta també en una coincidència amb el mètode 

d’anàlisi emprat a la seva intervenció. Un mètode que ha consistit en l’aportació de 
solucions i apostes de futur. 

 
Solucions reals, existents, que han millorat la qualitat de vida dels 

ciutadans de Mallorca. N’ha dites moltes, i estam segurs que, any rera any, n’hi podrà 
afegir moltes més. 

 
La veritat és que a la seva intervenció ha quedat demostrada la capacitat 

de feina de totes les persones que, dia a dia, treballen conjuntament al nostre Consell. 
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I ha aportat també a la seva intervenció apostes de futur valentes que ens 
han de mantenir en aquesta mateixa línia d’actuació, d’enfortiment del paper del 
Consell de Mallorca com a institució que treballa amb eficàcia perseguint, en tot 
moment, l’interès general, l’interès de tots els mallorquins. 

 
Per tot això, senyora presidenta, moltes gràcies per les seves paraules, i 

per fer que el Consell de Mallorca sigui el veritable Govern d’aquesta illa. 
 
Però hem de reconèixer que el camí per a arribar fins a aquest punt no ha 

estat fàcil. 
 
Ja des del principi de l’autonomia política de les Illes Balears s’alçaren 

veus contràries a convertir en realitat allò que les lleis preveien sobre el paper. 
 
Des de l’Estat s’apostava per una simetria i una uniformitat forçada i 

inexistent que tan sols es sustentava en la por d’alguns a la llibertat, en un paternalisme 
equivocat i nociu que va frenar les justes aspiracions d’autonomia política de la nostra 
Comunitat, que va haver d’esperar dues dècades en poder assolir un sostre de 
competències just. 

 
A la nostra pròpia Comunitat, la lluita per aconseguir que els Consells 

poguessin assumir el paper que l’Estatut d’Autonomia els assignà va ser molt llarga. 
 
Tan sols va poder concloure amb l’aprovació de la Llei de Consells de 

l’any 2000, actualment vigent, reflex d’allò que els Consells han de ser. És a dir, part 
essencial de l’edifici institucional autonòmic i govern efectiu de cada una de les illes. 

 
Ara ja només falta que, d’una vegada per totes, es retiri el recurs 

d’inconstitucionalitat que es va interposar contra aquesta Llei de consells. Un recurs 
que, com el temps ha demostrat, no té cap sentit polític (PP i PSOE) ni cap fonament 
jurídic (nova legislació). 

 
Una vegada superats aquests entrebancs, podem dir que hem aconseguit 

entrar en el camí correcte, un camí que tan sols s’havia abandonat per mor de visions 
porugues, limitades i limitadores de la realitat política de la nostra terra. 

 
Estam en el camí correcte. I això ho demostren indicadors molt diversos. 
 
Gràcies a l’esforç de tots els que crèiem en els Consells, el nostre marc 

competencial s’ha ampliat de manera molt transcendent, superant un paper únicament 
d’entitat local per assumir el paper d’institució autonòmica que s’ajusta a les nostres 
previsions estatutàries. 

 
Assumir més competències no era tan sols una pretensió legal i justa. 
 
Unió Mallorquina estava convençuda de que acostant la gestió dels 

assumptes cada vegada més als ciutadans, aconseguiríem una millor gestió i donar 
respostes efectives i eficients als problemes de les persones. 
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Perquè Unió Mallorquina pensa, com ha pensat sempre, que la màxima 

obligació d’una Administració ha de ser, sempre i en tot moment, defensar les persones 
i solucionar els seus problemes. 

 
I aquest ha estat el tarannà del Consell de Mallorca, com queda 

clarament demostrat a la seva intervenció. 
 
S’ha aconseguit fer realitat una previsió que molts havien promès al llarg 

de dècades, però que vostè ha fet realitat, com és l’aprovació del Pla Territorial de 
Mallorca. 

 
Aquest Pla Territorial és una realitat, i compta amb un suport majoritari 

molt important (19 front a 14). 
 
Malgrat les crítiques que poden sorgir sempre, més o menys 

fonamentades, a un document d’aquesta transcendència, el Pla Territorial de Mallorca 
és un èxit evident de la gestió de l’equip de govern que vostè presideix. 

 
És un instrument d’ordenació territorial que dóna seguretat jurídica i que 

permet assegurar un futur sostenible per a Mallorca. És, sens dubte, un document que 
marca un punt d’inflexió a l’ordenació territorial de Mallorca. 

 
Alguns poden veure defectes. Ens pareix legítim i, fins i tot, positiu, que 

hagi discrepàncies polítiques que enriqueixen la nostra vida democràtica. Però és 
evident que Mallorca, els seus ciutadans, exigien un document del que tots parlaven 
però que ha estat aquesta institució, baix la seva presidència, que l’ha fet realitat. 

 
No acaben aquí els èxits del Consell de Mallorca en els darrers mesos. 
 
A la fi, i gràcies a les transferències de competències en matèria de 

carreteres, que ha assumit el Consell de Mallorca, s’ha actuat de manera contundent en 
la millora de la nostra xarxa viària. Un exemple paradigmàtic és la carretera de 
Manacor. 

 
Com també és un bon exemple la gran quantitat de punts negres que han 

desaparegut per sempre de les nostres carreteres, gràcies a una tasca sistemàtica, eficaç i 
coherent. 

 
La gestió en matèria viària és assenyada i adequada als interessos dels 

ciutadans de Mallorca, que podran circular per unes carreteres més segures. 
 
I disposar de carreteres més segures vol dir també disposar d’una societat 

més cohesionada, d’una activitat econòmica més àgil, d’una major qualitat de vida pels 
ciutadans, d’un major dinamisme i d’una reducció molt sensible de les distàncies entre 
els diferents punt de Mallorca. 
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També, després d’anys d’incomprensible retard, s’ha aconseguit encetar 
la remodelació d’una infrastructura bàsica pel Consell de Mallorca, com és el Teatre 
Principal, un espai de cultura essencial dins Palma, referència no tan sols a la nostra 
capital sinó a tota l’illa. 

 
Promoció i protecció de la nostra cultura i patrimoni. 
 
Promoció i protecció del medi ambient: finques, camins, marges. 
 
Promoció i protecció dels productes mallorquins. 
 
Col·laboració amb els ajuntaments. 
 
Solució dels problemes de residus. 
 
Donar a conèixer als turistes la nostra illa amb les noves tecnologies. 
 
Solucionar de forma definitiva el trot, esport arrelat a la nostra cultura. 
 
La veritat, senyora presidenta, és que podríem fer un repàs a la gestió 

duta a terme als diferents departaments del Consell de Mallorca i la conclusió seria en 
tots els casos la mateixa. S’està fent una feina magnífica en la defensa dels interessos 
dels ciutadans de Mallorca. 

 
Per això, li vull manifestar novament, pot comptar amb el suport del 

Grup de Consellers d’Unió Mallorquina a la seva gestió. 
 
Però vull aprofitar aquesta intervenció per aprofundir en qüestions que, 

per a Unió Mallorquina, són d’una gran importància pel futur de Mallorca i del seu 
Govern, el Consell. 

 
Hem manifestat de manera clara que els èxits en la gestió dels interessos 

dels ciutadans de Mallorca estan íntimament lligats a un procés de construcció de la 
nostra autonomia política, que té els seus orígens més remots en la nostra Història i que 
en l’actualitat es recull a la legislació vigent. 

 
Poc a poc, hem anat superant aquestes dificultats, fins situar-nos a la 

realitat del temps present. Hem aconseguit posar les pedres fonamentals del nostre 
edifici institucional i rompre amb les pors més immobilistes. Hem aconseguit demostrar 
que tenim capacitat més que suficient per ser propietaris del nostre destí i dipositaris de 
la voluntat de tot un poble. 

 
Vostè, a la seva intervenció, ha expressat clarament que ens trobem en 

temps de canvi. I nosaltres estam plenament d’acord. 
 
A nivell autonòmic, estatal i europeu, el moment actual és realment 

apassionant i decisiu per al nostre futur. 
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A nivell de la nostra Comunitat Autònoma, s’ha obert un debat en 
profunditat per procedir a la revisió i reforma del nostre Estatut d’Autonomia. 

 
És un moment de reflexió política que cerca el consens i que cerca la 

construcció sòlida de les bases del nostre futur. 
 
En aquest moment de reflexió, des del Grup de Consellers d’Unió 

Mallorquina volem posar damunt la taula la nostra voluntat de que l’article 39 de 
l’actual Estatut d’Autonomia sigui una realitat efectiva i no tan sols una possibilitat 
teòrica. 

 
Aquest article 39 de l’Estatut és aquell que determina quin és l’àmbit 

competencial possible que tenen atorgats els Consells. 
 
La gestió del Consell de Mallorca, baix la seva presidència, ens ha 

demostrat a tots que el compliment de l’article 39 esmentat és una completa garantia de 
la millora sensible del tractament de les matèries transferides, una gestió més propera al 
ciutadà fonamentada en l’eficàcia i en l’assoliment de solucions reals. 

 
Aquesta reivindicació té la seva acollida també en el moment de discutir 

el nostre nou Estatut d’Autonomia. Estam totalment d’acord en allò que vostè ha 
expressat. És hora de potenciar els Consells i els ajuntaments dins la nostra Comunitat, 
una Comunitat Autònoma integradora que conforma un subjecte polític amb identitat 
pròpia en la mesura en que és la suma de les identitats de tots nosaltres. 

 
Una Comunitat Autònoma que és, i així és necessari que es reconegui, 

una Nacionalitat Històrica. 
 
Ara és el millor moment per a assolir la nostra realitat política i la nostra 

identitat. 
 
Però vull també deixar una qüestió molt clara. Unió Mallorquina no pot 

acceptar, baix cap concepte, el manteniment d’una situació clarament injusta pel que fa 
al finançament. 

 
No podem parlar d’autonomia política, ni podem parlar d’un increment 

de les nostres competències, si aquestes segueixen rebent una més que insuficient 
dotació econòmica. 

 
Hem d’exigir justícia en el finançament, i que acabi de manera definitiva 

i per sempre la discriminació sagnant que aquesta terra ha patit al llarg dels anys i que 
no ha canviat a dia d’avui. 

 
No és de rebut, i representa una injustícia de primera magnitud, poder 

comprovar la capacitat de feina d’aquest Consell, a pesar de totes les traves, i veure com 
se’ns limiten els recursos una vegada i una altra. 
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Senyora presidenta, aquest Grup de Consellers d’Unió Mallorquina li 
donarà tot el seu suport per reclamar un finançament més just per a la nostra Comunitat 
i per a Mallorca, i no permetrà que cap govern, de cap institució ni de cap color polític 
pensi que els mallorquins ens conformam amb ser ciutadans de segona. 

 
De cap manera. 
 
La reforma del nostra Estatut d’Autonomia permetrà situar la nostra 

Comunitat i la nostra illa en un context molt favorable a l’hora d’afrontar un repte de 
gran importància per al nostre futur, com és la Constitució Europea. 

 
Senyora presidenta, nosaltres som conscients de que vostè, precisament 

pel seu paper institucional en aquesta Cambra, no pot demanar el vot afirmatiu per a la 
Constitució Europea. 

 
Ens permeti que nosaltres sí ho facem. Unió Mallorquina dóna un suport 

clar al vot afirmatiu a la Constitució Europea per al referèndum que ha de tenir lloc el 
proper dia 20 de febrer. 

 
Unió Mallorquina és un partit de clara vocació europeista, i aquesta 

vocació ens fa donar suport a aquesta passa decisiva per al futur del nostre continent. 
 
Però el nostre no és un suport mancat d’anàlisi. 
 
La Unió Europea és un espai de llibertat, de garantia dels Drets Humans, 

un espai de desenvolupament econòmic que ha de ser també desenvolupament social i 
polític. 

 
És cert que, fins ara, la Unió Europea ha caminat sempre de la mà de 

l’economia, sense donar una importància clara a la unió política, social, humana, a la 
unió de pobles lliures que volen compartir el seu futur per millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans. 

 
Aquesta Constitució Europea vol compensar aquest dèficit. 
 
I per això li donam suport, a pesar de que presenta mancances en 

aspectes per a nosaltres molt importants, com és el paper de les regions a la Unió 
Europea o l’oficialitat de les llengües. 

 
De la mateixa manera pensam que Mallorca, com a poble, com a illa i 

com a potència econòmica, ha de tenir una participació decisiva en aquesta construcció 
europea. 

 
Seguirem defensant, com ho hem fet fins ara, sempre i en tot moment, la 

necessitat de la participació intensa dels pobles, les regions, les comunitats nacionals, en 
el procés de construcció d’Europa. 
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Tenint això molt en compte, Unió Mallorquina mantindrà la seva 
decidida aposta per Europa, pel bé comú de tots els ciutadans d’aquest Continent, pel 
seu benestar econòmic i social, per fer d’Europa una terra de llibertat, sense renunciar 
mai als drets que ens emparen com a poble, com a illa, com a ciutadans. 

 
Compti també amb nosaltres, senyora presidenta, per a defensar el paper 

del Govern de Mallorca, el paper que ens correspon, dins el marc de la Unió Europea. 
 
Hem repassat el passat i el present, i hem volgut fer una aproximació del 

futur. 
 
La nostra conclusió és que el camí pres és el correcte. 
 
Que es consolida el Consell de Mallorca com una entitat essencial de 

Govern dins el marc de la nostra Comunitat Nacional, a un moment d’importants canvis 
a l’Estat espanyol i a Europa. 

 
Aquests canvis han estat dibuixats amb molta claredat a la seva 

intervenció, i estam d’acord amb l’actitud exposada de no deixar que altres diguin la 
iniciativa, sinó de ser part directament implicada en tot aquest procés. 

 
És el moment de superar definitivament els greuges que patim a causa 

d’una realitat insular reconeguda però no compensada, que ens afecta a tots els nivells. 
És hora d’aconseguir que els nostres ciutadans no hagin de patir els sobrecosts que 
suposa el fet insular amb uns serveis deficients i amb grans dificultats de desplaçament. 

 
A un territori aïllat (som illes) com el de la nostra Comunitat, és 

absolutament necessari poder disposar d’uns sistemes de transport àgils i assequibles. 
Fins ara, les mesures preses amb bona intenció no han estat efectives. Els mallorquins 
cada dia paguen més per poder viatjar. 

 
És el moment de fer força tots plegats per exigir aquelles inversions 

imprescindibles per millorar la nostra sanitat, actualment saturada, i per millorar la 
nostra xarxa educativa. Educació i Sanitat són dos aspectes essencials a l’hora d’avaluar 
el grau de desenvolupament d’una societat. 

 
És el moment de defensar i promocionar la nostra cultura, el nostre 

patrimoni, el nostre paisatge i medi ambient. És el moment de defensar i promocionar 
Mallorca, i de millorar la qualitat de vida dels mallorquins. 

 
I la realitat, les xifres, ens demostren que Mallorca pateix greus 

mancances per manca d’inversions de l’Estat. 
 
I és el moment de dir prou! 
 
És el moment d’articular una realitat institucional del Consell com a 

veritable Govern de Mallorca, que s’implica amb tots els problemes de l’illa, amb la 
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defensa de Palma i de l’aprovació de la seva Llei de Capitalitat i amb la reclamació d’un 
finançament just per a tots els ajuntaments. 

 
És el moment de fer això des d’una òptica competencial de futur, 

desenvolupant al màxim l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 
exigint que qualsevol reforma estatutària segueixi aprofundint en la millora dels sostre 
competencial dels Consells. 

 
És el moment, per acabar, d’aconseguir, amb el nostre compromís amb la 

seva Constitució, una Europa plural, justa, sòlida i lliure, que reconegui el paper 
essencial dels pobles i de les regions en la seva construcció, que doni cabuda i protecció 
a la diversitat cultural i lingüística i que sigui, realment, una Europa per a tots els 
ciutadans. 

 
És el moment, ara, de totes aquestes coses i de moltes altres que, de bon 

segur, no he citat. 
 
Estam convençuts de que vostè, senyora presidenta, comparteix la nostra 

visió i comparteix la creença de que ens trobam a un moment decisiu per a la nostra 
terra. 

 
La seva gestió al front del Consell no fa sinó reforçar aquesta creença 

que tenim en el seu absolut compromís amb Mallorca. 
 
Moltes gràcies”. 
 
La presidenta agraeix les paraules de suport del Sr. Nadal, perquè 

considera que li ha correspost el paper més difícil, el del representant del partit polític 
en el poder. Així mateix, li agraeix la tasca de coordinació que com a vicepresident du a 
terme dia a dia. 

 
Diu que comparteixen la visió de l’evolució positiva en la figura dels 

consells i recorda que tant la Constitució com l’Estatut d’autonomia contemplaven les 
figures dels consells, però, observa, van haver de passar 17 anys perquè s’aprovàs una 
llei de consells, eina que esdevenia imprescindible per poder governar una institució 
amb cada vegada més competències, i per això obligada a comptar amb el millor equip 
tècnic i amb uns responsables polítics que n’assumeixin la direcció. 

 
Continua la seva intervenció reconeixent que s’han fet coses gràcies a la 

feina de l’equip de govern i al suport del Partit Popular. Recorda que s’ha aprovat el Pla 
territorial, eina imprescindible per tenir garantida la seguretat i per saber cap on es va en 
matèria de territori, que s’ha aprovat un Pla de carreteres, que el Teatre Principal podrà 
tornar obrir les portes, que, matisa, mai s’haurien d’haver tancat sense tenir la llicència 
ni sense saber d’on vindria el finançament. Expressa que des del Departament 
d’Economia i Hisenda es farà el possible per fer-se càrrec de totes les qüestions que 
depenen del Consell i es cercaran solucions, posant tota la imaginació que calgui. 
Manifesta que continuaran protegint el medi ambient, en un moment que la societat està 
molt sensibilitzada per aquesta qüestió. Declara que es continuarà amb el Parc de 
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Tecnologies Ambientals i es continuarà s’evolucionarà en matèria de residus, de manera 
que puguin arribar a ser una solució a determinats temes, com ho ha passat amb les 
escòries, que s’han utilitzat per reblir carreteres. 

 
Assegura  al Sr. Nadal que continuaran fent feina tenint en compte totes 

les millores que ha esmentat en el seu discurs. Així mateix, li fa saber que està 
encantada amb el seu suport i amb el de tot l’equip de govern, perquè és la única manera 
de poder fer feina i tirar endavant. 

 
Està d’acord amb el Sr. Nadal que és un bon moment per millorar 

l’Estatut, perquè, encara que han passat pocs anys, han succeït moltes coses que ho fan 
necessari. Considera que serà el millor moment per aconseguir que l’Estatut reculli el 
que Unió Mallorquina sempre ha sostingut i que en el seu moment no es va reconèixer: 
que som una comunitat històrica  

 
Pel que fa a la qüestió del finançament, es mostra totalment d’acord amb 

el Sr. Nadal. Creu que no s’ha de fer victimisme, però pensa que es just que es 
reconegui que mai s’ha invertit a la nostra comunitat en la mateixa mesura del que ha 
aportat. Declara que ja és hora de ser tractats de manera justa en matèria fiscal, i més en 
aquests moments que ja no s’ocupa el primer lloc en el rànking en la renda per càpita i 
en poc temps s’ha produït un augment important de població, amb els conseqüents 
problemes, que creu han de ser tinguts en compte per l’Estat, perquè l’educació i la 
sanitat són vitals per un poble, i són necessaris molts més recursos dels que van 
acompanyar a les transferències, que no van tenir en compte ni el creixement de la 
població ni la població flotant. Puntualitza que avui no ha entrat en profunditat en temes 
com l’educació, la sanitat o l'habitatge, no perquè no siguin temes prou importants, sinó 
perquè el debat és de política general del Consell de Mallorca i considera que s’ha 
d’intentar cenyir a les qüestions sobre les que es tenen competències. 

 
Pel que fa a la participació en el referèndum sobre la Constitució, 

assenyala que comparteix totalment el que ha dit el Sr. Nadal en el seu discurs. Observa 
que, certament, no pot demanar un vot concret, però sí que pot demanar que els 
ciutadans participin, que es preocupin per conèixer el contingut del text i que votin en 
conseqüència. 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) pronuncia el següent discurs: 
 
“Senyora presidenta, senyores conselleres, senyors consellers... 
 
Ens trobam davant el tercer debat de política general del Consell de 

Mallorca i certament, durant el 2004 s’han produït molts esdeveniments que han marcat 
la vida política de Mallorca: hi ha hagut unes eleccions generals i també unes eleccions 
europees i ara ens encaram a un referèndum sobre la Constitució Europea.  

 
Per això vull començar aquesta intervenció fent-hi una referència a 

l’imminent referèndum, i per dir el que pensa el PSM: el que més sorprèn a hores 
d’ara és que la immensa majoria dels ciutadans espanyols desconeixen el 
contingut d’aquest tractat.  
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És evident que ni el PSOE ni el PP tenen gaire interès per 

establir un debat obert sobre el tractat i els efectes que tendrà l'aplicació a 
l’estat espanyol i a Mallorca. De fet, el PP i el PSOE semblen compartir un 
mateix model d’Europa, construït de dalt cap a baix i sense la participació 
ciutadana que caldria. 

 
Reconeixem tots els avanços que ha comportat la UE, però 

creim que per honestedat política hem de dir que: 
 
La Constitució Europea no defensa els interessos dels ciutadans 

de les Illes Balears com seria desitjable. 
 
No reconeix la nostra insularitat, en canvi reconeix la de Malta, 

no entenem que no ens reconeguin com a Illes.  
 
No reconeix els nostres drets com a poble amb una identitat 

nacional diferenciada, i això es materialitza en el tractament que es dóna a 
la llengua catalana. 

 
No reconeix l’Europa social, la que de veritat ha de ser garant 

del manteniment i potenciació de l’Estat del Benestar. 
 
Volem dir sí a Europa, com ho demostra la trajectòria del PSM 

durant els seus 28 anys i un no a la Constitució Europea.  
 
Quant a la política estatal, és cert que el PSM valorà positivament el fet 

que el PP ja no governés a l’Estat, contents que s’hagin d’emprar eines diferents a l’hora 
de fer política: el debat i el diàleg, dues coses o dos fets que havien destacat precisament 
per la seva absència en el darrer govern Aznar, el govern més retro, espanyolista i 
intransigent amb la diversitat d’ençà de la democràcia que s’ha conegut fins ara.  

 
A més, es continua l’ofensiva contra la nostra condició de nacionalitat 

que fins ara impulsava el PP des de Madrid, i ara impulsa des de Consolat de Mar; això 
si, sempre refrendada per l’ajuda inestimable de UM, i no hem avançat gaire en 
autogovern!!!  

 
Sobta veure un pacte d’uns nacionalistes alineats amb aquells que 

defensen MAS ESPAÑA i com combreguen amb el que diu Rajoy “España no és una 
nación de naciones, és una gran nación”, una “gran nación” que s’ha caracteritzat per 
posar-nos les coses difícils als ciutadans de les Illes Balears, amb un expoli de 11.000 
euros anual  per família mitjana. 

 
La nostra preocupació és una altre però. Amb el nou govern del PSOE 

auxiliat pel nacionalisme progressista, s’estan obrint tota una sèrie d’oportunitats per 
aprofundir en l’autogovern, i en la millora del benestar social de les persones. 

 
Però, amb el temps que duim de legislatura ja es comencen a veure 

símptomes que poden frustrar aquestes esperances pels ciutadans de Balears i de 
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Mallorca. Com sempre, el govern espanyol, sigui del PP o sigui del PSOE, tant se val, 
ens escatimen les inversions a què tenim dret com la resta de ciutadans de l’estat i els 
costa acceptar les limitacions que ens suposa la insularitat. 

 
No podem dir però, que estiguem contents amb els efectes de la política 

estatal envers les Illes Balears d’ençà del canvi de legislatura:  
 

• Els encontres i desencontres entre el PSOE i el PP en matèria de 
transports que no aconsegueixen la declaració de servei públic. 

• La política de transport com a arma d’enfrontament partidista 
només aconsegueix la discriminació per als ciutadans de Balears, que és un dret 
reconegut a l’Ordenament jurídic però que encara no ha estat satisfet pel Govern 
espanyol malgrat les reiterades peticions institucionals i reivindicacions cíviques. 

• La no equiparació del plus d’insularitat dels funcionaris destinats 
a les Illes Balears amb els de Canàries. El PSOE s’havia manifestat a favor de 
l’equiparació de la indemnització dels funcionaris residents a les Balears quan la 
responsabilitat del Govern de l’Estat era del PP. 

• La insultant discriminació que pateixen les Illes Balears amb els 
pressuposts de Zapatero, essent la comunitat autònoma pitjor tractada, amb una 
inversió per habitant que és gairebé la meitat de la mitjana estatal i que queda molt 
enfora de les que reben altres comunitats com Ceuta o Cantàbria. Aquest nou greuge 
pressupostari s’afegeix el que ja patiren els ciutadans en els darrers pressuposts del 
Govern de José Maria Aznar. Els ciutadans de Balears hauríem de començar a 
pensar que l’estat espanyol no només no ens serveix, sinó que és un llast important. 
Les inversions del Govern de l’Estat haurien de compensar els dèficits històrics tant 
de la sanitat com de l’educació, també en transport públic i en reconversió de les 
zones turístiques. 

 
Davant això, des del PSM volem reclamar la unitat de totes les forces 

que integren aquest Consell de Mallorca per defensar els interessos dels ciutadans 
d’aquesta terra. No amb l’afany partidista ni actituds hipòcrites que justifiquin o 
exigeixin segons estan a l’oposició o al govern, sinó amb la valentia de que ha de 
defensar el benestar d’un poble que paga molt i rep poc: El poble de Mallorca, el poble 
de Illes Balear 

 
Però avui som aquí, al Consell de Mallorca, per fer una anàlisi 

de la gestió d’una institució que té vocació d’esdevenir el vertader govern 
de Mallorca. I això vol dir gestionar per defensar l’interès general i no 
l’especulació al servei dels interessos econòmics d’uns pocs. 

 
El fet que més destaca en aquest segon any de la legislatura PP-UM o 

més coneguda com la “legislatura de les solucions” segons diu la Sra. Munar, és la 
consolidació del model depredador/destructor de país impulsat per aquest pacte i en la 
consolidació, de cada partit fer feina en el seu redol i no incomodar per no abordar 
temes nacionals, identitaris i d’autogovern. Prova d’això és el fet de no tenir assegut al 
responsable de Serveis Socials i Esportius en el Consell Executiu. 
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Molt enrera queden els temps en què el Consell de Mallorca era el 
contrapunt al Govern i el veritable ens d’autogovern... L’any passat, des del PSM, des 
del mallorquinisme polític, esperàvem més de l’aportació nacionalista de UM. Ara ja 
deim que el panorama és decebedor i que no creim en miracles... 

 
Ho veim amb la reforma de l’Estatut d’Autonomia, el PSM manifestà 

que era necessari que el Consell de Mallorca abordàs el debat sobre la reforma de 
l’estatut, especialment després que el Parlament refusàs la creació d’una ponència per 
tractar la qüestió. El PSM també opinava que el Consell hauria d’haver instat el 
Parlament a reconsiderar la seva posició i fer feina en una ponència que tingués com a 
objectiu assolir el màxim nivell d’autogovern. 

 
Però no! El fet que UM sigui l’apèndix polític del Partit Popular i que el 

pacte de governabilitat on el gran tema siguin les carreteres i no hi tenguin cap 
rellevància els elements d’identitat i d’autogovern, diu molt del nacionalisme que 
defensen. Les agressions a la llengua, la cultura, el territori, en definitiva a la identitat 
de Mallorca són la tònica general del govern d’UM; és la legitimació de les polítiques 
depredadores del PP que UM materialitza a Mallorca.  

 
Si el Consell de Mallorca, és l’autèntic govern de l’illa, i per un costat 

consenten en sacrificar la raó de ser del nacionalisme i de les seves reivindicacions i per 
l’altra es troben que no controlen una gran part del pressupost perquè es troba en mans 
de l’Institut de Serveis Socials i Esportius, UM es troba amb un Consell de Mallorca 
esquifit i estancat que s’ha convertit en una màquina de gestió i de fer autopistes i poc 
importen quins resultats obté perquè “qui dia passa, any empeny”. 

 
El Pla de carreteres ha estat un dels temes més controvertits, ens hem 

cansat de dir que comporta danys mediambientals i socials irreversibles; que suposen un 
atemptat paisatgístic i que aquests doblers, gastats d’una altre manera, resoldria els 
problemes de trànsit i altres mancances culturals i socials.  

 
Però, tots els esforços fets per intentar canviar aquesta situació han estat 

infructuosos i tanmateix, vostè i jo, senyora Munar sabem perfectament que la  solució a 
un problema d’obesitat no és fer-se el vestit més ample, sinó un règim. 

 
El Consell de Mallorca ha aconseguit uns rècords dignes de ser 

analitzats: gairebé totes les manifestacions i concentracions de protesta han tengut lloc 
davant Palau Reial: carreteres, pla territorial, personal transferit de l’IBAS, veïns de la 
Real, sindicats, etc... i no tantes davant del Consolat de la Mar. Aquesta dada és com a 
mínim per aturar-s’hi a pensar: UM legitima totes les polítiques del PP i rep les 
protestes dels sectors socials. Una jugada mestre!!! 

 
El Pla territorial no recull el clam de les 50.000 persones que sortirem al 

carrer amb el lema “Qui estima Mallorca, no la destrueix” i a més condemna Mallorca a 
una situació de no retorn.  

 
Però, bé, podem estar contents perquè és un pla centrat que no contenta a 

ningú!!! 
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I a la vegada, podem estar ben preocupats si necessitam el PTM per fer 

més urbanitzacions; fa anys que deim que tenim zones turístiques massa denses, que 
hem d’esponjar i reconvertir i diuen que la manera és créixer en 4.000 places a Sa 
Ràpita. No en voleu tassa? Idò tassa i mitja!!!  

 
Què ha canviat tant del Pla Melià al Pla Vicens? El canvi de majories 

implica canvis en la reordenació territorial impulsada pel mateix partit en diferents 
legislatures. 

 
Hem d’estar contents que a les campanyes de promoció turística de 

Còrsega posin a les Illes Balears com l’exemple que no volen seguir. I així com van les 
coses, cada dia  tendran més motius. 

 
Les àrees de reconversió territorial són el bessó del Pla, sobre tot les 

darreres que s’han inclòs, sense informació pública i sense debat. El que preocupa de 
veres és no veure una solució a mitjan termini i que el PTM és la continuació de la 
màxima “Hem de seguir urbanitzant o hi haurà una crisi”. És a dir, pa per avui i fam per 
demà. 

 
No ens creiem que el PTM limitarà el creixement en el futur, no ens ho 

podem creure perquè no veiem actuacions clares i decidides sobre les causes 
estructurals del creixement immobiliari, perquè veiem molts de desbarats, com és el fet 
que el Consell imposi urbanitzacions. Fins ara ens hem preocupat d’esborrar-les i ara les 
tornam pintar! 

 
Per donar futur a l’activitat turística, el PTM ha d’evitar seguir 

urbanitzant en els nuclis del litoral, s’haurien de desclassificar més espais: Cala Blanca i 
Montport a Andratx, Bonaire a Alcúdia, per posar alguns exemples 

 
El PTM creix per un costat, però tan sols s’enfronta al problema de 

l’habitatge, ni tampoc estableix mesures per garantir la rehabilitació: és igual si a 
Mallorca hi ha més de 100.000 cases buides. Saps que en queda de terreno per 
urbanitzar!!! 

 
Hem de parlar també de la regulació del sòl industrial i preveure mesures 

per afavorir les indústries molestes i també hauria de promoure l’activitat productiva en 
el medi rural i també estudiar els usos possibles en sòl rústic no associats a explotacions 
rurals.  

 
Insistim també en què no hem de menester més camps de golf i no han 

de ser l’excusa per fer hotels en sòl rústic, com aquest pla proposa. I a la vegada hauria 
d’apostar pels espais naturals i recuperar la idea d’una xarxa i garantir la seva 
connectivitat. 

 
Cultura és amb diferència el Departament del Consell de Mallorca que 

més joc dóna; on la tònica general és la demolició de qualsevol iniciativa cultural 
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posada en marxa pel PSM en anteriors legislatures i que l’actual Consell de Mallorca 
posa en pràctica sense donar cap alternativa. 

 
Ja vàrem demanar la dimissió de la consellera Mulet perquè no tenia un 

projecte cultural per a l’illa de Mallorca, això gairebé un any després de ser anomenada 
consellera. D’aquí han sortit multitud de temes i multitud de joies com és l’exposició 
del “llibre més petit del món” que ha conferit a Mallorca fama internacional. 

 
Una vegada se’n va desfer de les competències de Patrimoni Cultural i 

de Normalització lingüística (per que és un tema transversal) va continuar l’inici de la 
desfeta d’aquest departament amb l’àrea de Joventut: de 16 persones que conformaven 
els equips de dinamitzadors, ja només en queden tres i s’ha optat per la contractació 
d’empreses per col·locar-hi persones afins.  

 
Es desfà una feina feta per uns tècnic de primer nivell, fins i tot copiats 

per tècnics d’altres comunitats, en temes de dinamització sociocultural i en canvi, 
organitzam unes estades familiars a hotels de per Cala Millor. 

 
Vull recordar-li a la Sra.Munar que en el seu discurs de l’any passat va 

fer especial esment a la joventut i al problema de les drogues. El Sr. portaveu del PP 
també va incidir molt en aquest tema i el PSM creu que és de màxima importància. 

  
I què ens trobam? Idò per un costat que el Consell de Mallorca envia els 

joves amb els seus pares a un hotel de Cala Millor (iniciativa molt semblant a la que 
desenvolupa l’ISSEM amb la gent de mitjana edat) i per l’altra l’ajuntament de Palma 
governat pel PP que perd doblers per no tenir un pla elaborat a una ciutat pionera en el 
consum. 

 
Esperàvem qualque cosa més de les polítiques de joventut del PP-UM. 
 
Hi ha molts altres temes que hi hauríem de seguir insistint: museus, 

publicacions, exposicions... però el tema que més destaca és el de Campos.... Campos 
gaudeix d’uns privilegis que cap altre poble de Mallorca gaudeix; des d’allà es dirigeix 
una associació que dinamitza culturalment Mallorca, que aproxima els ciutadans a la 
cultura i fins i tot fa gelat de bomba. 

 
Al panorama cultural de Mallorca li faltava una associació que abans de 

ser registrada ja li havien atorgat 30.000.000 de pessetes i que per saber quin projecte 
tenien ho vàrem haver de demanar gairebé 70 vegades.  

 
Aquesta associació, per funcionar, òbviament necessita que les persones 

contractades al Museu de l’Esport la dirigeixin. 
 
Fins aquí tot legal, però a l’hora de mirar en què s’han gastat els doblers: 

De 30.000.000 de pessetes, només hem pogut obtenir els justificants de 16 i d’aquest 
16, 11 s’ho han gastat en viatges. És a dir, una associació que per dinamitzar Mallorca 
culturalment, s’ho gasta gairebé tot en viatges a fora de Mallorca!!! Evidentment, s’ha 
de tenir bo per poder anar-hi. 
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Després, mitjançant dues modificacions de crèdits s’atorguen 40.000.000 

de pessetes a l’Associació de Difusió i Defensa del Patrimoni. I segons el conseller de 
Territori, s’han gastat en tres tallers que han tengut lloc a dos municipis: Palma, 
Felanitx, i el tercer municipi? Campos! 3 tallers que han costat 40.000.000 i hi ha 
participat 60 persones.  

 
I mentrestant, destrucció d’Antoni Maura, de sa Calatrava, etc... i posar 

totes les traves possibles a iniciatives sobre recuperació del patrimoni de Mallorca, 
simplement perquè la iniciativa aquesta vegada no ha estat seva. 

 
La veritat és que qualque cosa està passant, entreveim aquí una operació 

de recerca de nous mercats electorals, de nous col·lectius, d’entitats de molt recent 
creació mantinguts amb doblers del Consell, perquè s’ha de mantenir el Consell de 
Mallorca sigui com sigui, ja ho sabem Sra. Munar que “Antes muerta que sin silla”.  

 
La maquinària del Consell va passada de voltes en la recerca d’adeptes i 

aquest fet provoca unes improvitsacions que duen a casos com el que he esmentat: 
creació de noves entitats dirigides per membres d’UM i també alts càrrecs del Consell. 

 
I ja que hi som, amb aquesta operació es va marginant tot un seguit 

d’entitats que fa anys que fan feina pel redreçament cultural de Mallorca. 
 
Tota aquesta qüestió ve recolzada per l’aparell propagandístic i per totes 

les partides de publicitat. Això ha estat el 2004; d’aquí a les eleccions de 2007, ben 
segur que tot aquest procés es veurà incrementat i accelerat. Ja hem començat amb 
l’atorgament de premis de qualitat, que si primer no pagues, no te’l donen. 

 
En temes de normalització lingüística, no ens basta que s’hagi 

incrementat de manera important el pressupost de normalització lingüística, com també 
hem de dir que ens fa bastantes rialles que UM vagi parlant de què la llengua catalana a 
les Illes Balears mai havia estat en tan bona situació ni havia gaudit tan bona salut.  

 
Ja ho deim, no basta inflar uns pressupostos per fer campanyes 

publicitàries ambigües, que per no dir no diuen ni el nom de la llengua; una aposta 
decidida per la normalització lingüística a Mallorca en els temps que estam passa per 
condicionar l’actual majoria per fer unes polítiques lingüísticament correctes que vostès 
no han aconseguit, i que mai aplicarien a la llengua castellana.  

 
Ho diuen els tècnics, els lingüistes, que l’ús social recula dia a dia, però 

el Consell de Mallorca s’estima més mirar cap a un altre costat. 
 
El Consell de Mallorca ha consentit callar en temes tan preocupants com 

la desaparició de la Junta Avaluadora de Català, el decret de rebaixa del Català per 
accedir als llocs de feina de la CAIB, la continuïtat de l’Institut Ramon Llull, el 
tancament de Som Ràdio, que no es posicioni al costat de la Universitat de les Illes 
Balears com a màxima institució científica a Balears, etc., etc. 
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I ara, amb el tema de la Televisió Balear, IB3, una televisió que emetrà la 
major part de la seva programació en castellà: El Consell de Mallorca no diu res davant 
el projecte mediàtic del PP per controlar el conjunt de la informació a les Illes Balears, 
ja sigui amb emissions pròpies o bé mitjançant el control de les futures televisions 
locals digitals, productores d’audiovisuals i els grups mediàtics que s’hi vinculen. 
Aquest quasi monopoli informatiu és un factor d’extrema debilitat pel pluralisme 
democràtic en que s’hauria de moure el joc polític en l’àmbit local, insular i autonòmic. 
Per això el PSM demana que es creï un òrgan audiovisual de les Illes Balears i 
s’estableixi un model que segueixi els criteris de qualitat, objectivitat i pluralitat 
informativa, així com de cohesió de les Illes mitjançant la normalització lingüística i 
l’aplicació de la Llei. 

 
Hi ha fets que sorprenen molt, com la confecció del Llibre d’Estil, que 

s’ha donat al COFUC per evitar la seva redacció directa per la UIB tot i ser aquesta 
entitat l’estatutàriament assenyalada. 

 
El Consell de Mallorca no fa de contrapès a la política depredadora del 

Govern del PP, ans al contrari, és més senzill fer costat als socis de govern. 
 
No només això, aquí sí que hi ha un element de denúncia, i és l’actitud 

del Consell de Mallorca quan a les subvencions de les entitats que fan feina per la 
normalització de la llengua catalana: si teniu doblers subvencionats del Consell, no 
podeu xerrar malament d’ell. 

 
Si xerrau malament del Consell, no hi ha subvenció! 
 
Es parla dels grans temes que afecten l’illa, però el Consell de Mallorca 

no té cap política clara envers la immigració, seguim sense donar contingut al Fòrum de 
la Immigració o als Consells Assessors de Benestar Social i Esports que són simples 
reunions per donar compte del que diuen que fan, però no permeten que ni entitats ni els 
partits polítics tenguin la més mínima incidència en qüestions cabdals com són els 
pressuposts. 

 
Consideràrem un fracàs el primer any de gestió de l’ISSEM: hem parlat 

moltes vegades d’involució a tots els nivells: política obscurantista i marcada per 
l’absència de diàleg amb la resta de forces polítiques.  

 
Una prova d’això va ser la creació del Consorci Sociosanitari i 

Assistencial de Mallorca, que és, a parer del PSM, la manera de retornar les 
competències al Govern Balear i utilitzar la figura de Consorci que una vegada més 
elimina tota possibilitat de participació d’altres forces polítiques. 

 
El PSM demanà mecanismes de participació i control de la gestió de 

l’ISSEM, de la mateixa manera en què està organitzat a l’Institut de l’Esport Hípic o la 
Fundació del Teatre Principal. Però ens haguérem de conformar a participar només en 
els òrgans assessors, juntament amb la resta de sindicats i entitats. 
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Una reunió cada any, és una concessió ridícula. En la única reunió que hi 
ha hagut dels Consells Assessors, tampoc vàrem tenir oportunitat de debatre els 
pressuposts, perquè ja s’havien votat amb anterioritat. Per tant, la presència dels partits 
polítics va ser testimonial. En temes pressupostaris, evidentment hem d’esmentar la 
multiplicació de càrrecs i assessories i evidentment la multiplicació de les partides 
d’òrgans de govern. 

 
La participació, al Consell de Mallorca ha estat un tema present tot l’any, 

hem patit durant aquest any una degradació important de la qualitat democràtica, sobre 
tot pel menyspreu cap a l’oposició i també per altres fets que hem anat denunciant 
durant tot l’any: l’estructura clientelar i el caràcter de repartidora del Consell de 
Mallorca.  

 
Ara bé, la repartidora només funciona amb entitats afins a UM, i si no 

que ens expliquin el perquè del descens de moltes altres entitats amb una solvència 
demostrada. Repassin el Pla estratègic de subvencions, que no fa més que confirmar 
aquestes paraules. 

 
Les modificacions del reglament del Consell també han estat un intent de 

tapar la boca a l’oposició i a la ciutadania en general. Diu molt del Govern de Mallorca 
imposar un reglament com aquest, on 3 consellers de 33 han d’imposar les seves 
intencions, que són ni més ni manco intentar tapar la boca als qui qüestionam la seva 
gestió. 

 
Aquest any de legislatura ha servit per continuar i fins i tot incrementar 

dèficits iniciats l’any anterior: a cada ple hem vist com s’ha intentat ridiculitzar a 
ciutadans i aquest fet ens confirma la teoria que el Consell de Mallorca només governa 
per uns pocs. Han reduït els temps de debat i això vol dir posar traves a la participació. 
Restringim i reprimim!!!. 

 
Una vegada més tornam a dir que els dèficits democràtics del Consell de 

Mallorca no se solucionen: consenten que el govern no representi la majoria de la 
població: 3 consellers  de 33 governen una institució. El Consell de Mallorca és només 
d’UM , el “cortijo” que s’ha de mantenir sigui com sigui, perquè el PP de cada dia els 
marca de més a prop i això els aboca a la recerca de nous mercats. 

 
Sra. Munar, durant aquest darrer any no li ha retut gaire en certs temes i 

en canvi li ha retut molt en altres. No avança gens per aprofundir i incrementar en temes 
que reverteixin en l’interès general i en canvi si que ha fet molta feina per beneficiar 
associacions de la seva corda liderades per alts càrrecs d’UM. 

 
No avançam en reduir els dèficits històrics: pagam molt i rebem poc. 
 
No ha aconseguit avançar una sola passa en millorar l’actual model 

territorial i turístic, ans al contrari: consolidam el model depredador del territori. No 
s’han aturat gaire a pensar quina Mallorca deixarem als mallorquins del futur. 
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Ha iniciat un moviment de privatització dels serveis que s’oferien des del 
Consell, i això no fa més que confirmar el clientelisme. Els serveis que fins ara feien els 
funcionaris ara els fan les empreses privades determinades i a la vegada creen 
associacions que subvencionam de manera escandalosa. Segur que el 2005 serà encara 
millor que el 2004. Ho veim al Departament de Cultura i al Departament de Medi 
Ambient.  

 
Sra. Munar, en poques paraules, la Mallorca resultant de l’aplicació de 

les seves polítiques és un trist espectacle amb una difícil solució si el qui té les eines per 
fer-ho només se dedica a fer feina pel profit d’uns pocs. 

 
Moltes gràcies.” 
 
 
La presidenta del Consell de Mallorca declara que qui no té solució és 

ella i el seu partit, perquè és molt difícil creure que en un any no hagin fet alguna cosa 
bé. Pensa que ha fet un discurs negatiu i considera que això deu ser fruit de la 
preocupant situació que viu el PSM, encara que, comenta, en el seu lloc també estaria 
preocupada, ja que, a diferència d’Unió Mallorquina que es mantén o augmenta el 
número de diputats, el PSM, elecció rera elecció va perdent representants i, suggereix, 
que si se segueixen amb el mateix discurs catastrofista, podria ser molt bé que arribés a 
la desaparició. Finalment, acusa a la Sra. Bujosa de dir veritats a mitges i de no tenir 
una visió real de Mallorca. 

 
Considera lògic que no li agradi el model de televisió balear, ja que no és 

el seu model, però, creu que hauria de reconèixer la feina que ha fet Unió Mallorquina, 
que ha possibilitat que el català fos la llengua vehicular d’aquesta televisió. D’altra 
banda, l’aconsella que en els discursos alterni les coses positives i les negatives, perquè 
sinó la gent ja no els escolta i fan pensar que els membres del PSM són els pessimistes 
de Mallorca. Considera que aquest pessimisme l’estenen fins i tot a qüestions tan 
importants com la de la llengua. A continuació, comenta que s’alegra que la Sra. Bujosa 
hagi parlat de mallorquinisme, perquè fins ara només havia fet catalanisme, i no perquè 
defensàs que es té una llengua comú amb Catalunya, que això, considera, ho reconeixen 
tots els partits. 

 
Assenyala, també, que la Sra. Bujosa els hauria de felicitar pel fet que 

Normalització Lingüística hagi sortit de Cultura, i això ho han fet perquè Unió 
Mallorquina considera que la llengua és un tema molt important i ha d’afectar a totes les 
conselleries. Així mateix, defensa que és en aquests moments quan hi ha més persones 
que coneixen la nostra llengua, perquè els joves l’han apresa a l’escola  i les persones 
majors s’han anat formant mitjançant cursets, per la necessitats que en tenien. En tot 
cas, afirma, en el que pot estar d’acord és en el fet que no hi ha el suficient ús social i en 
aquests cas el que cal fer és treballar en positiu per que així sigui, i una manera, observa, 
és fer campanyes on els ídols del moment, com Rafel Nadal o Chenoa, es mostrin 
orgullosos de dir que parlen en català. Pensa que el PSM no pot parlar molt sobre 
aquesta matèria perquè durant els 8 anys que en van ser responsables ni tan sols van ser 
capaços de nomenar un Director de Normalització Lingüística i hi contraposa tot el que 
ha fet Unió Mallorquina amb el suport del PP: nomenament d’un Director Insular de 
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Normalització Lingüística, creació dels premis literaris més ben dotats en llengua 
catalana, manteniment d’una ràdio on la programació es fa íntegrament en català, 
publicació del Llibre d’estil dels mitjans de comunicació, i, puntualitza, tot això s’ha fet 
d’una manera agradable i propera al ciutadà, sense crispacions. 

 
Per altra part, nega que Patrimoni s’hagi separat de Cultura a la present 

legislatura. La realitat és que es va haver de fer durant la passada, quan es governava de 
manera conjunta amb el PSM, perquè, entre altres coses, es feia una mala gestió. 

 
Així mateix manifesta que s’ha de tenir valor per acusar a Unió 

Mallorquina de no haver fet res per les senyes d’identitat, quan s’ha aprovat l’himne de 
Mallorca i s’ha instituït la diada de Mallorca, i recorda que el PSM va ser l’únic partit 
que hi va votar en contra. 

 
D’altra banda, els acusa tenir tal desconeixement de determinats temes 

que pareix que el que volen és embullar i afirma que en el Pla Territorial no hi ha cap 
camp de golf. 

 
Pel que fa a les acusacions de que el Consell ha pagat per rebre premis, 

nega rotundament que sigui així, i recorda que cada vegada que els hi han demanat ho 
han negat 

 
Referent a l’existència d’una ART que no ha estat en informació pública, 

nega que sigui així, ja que totes han estat en informació pública. Igualment, afirma que 
el creixement previst en el litoral és 0. 

 
Finalment, i pel que fa a la Constitució Europea, diu que com a 

presidenta no pot dir als mallorquins el que han de votar, però, i encara que pensa que el 
projecte de Constitució és millorable, creu que s’ha de ser conscient que Mallorca és 
Europa i viu d’Europa Per altra part, observa, hauria estat estrany que el PSM hagués 
votat que sí i prega a la Sra. Bujosa que siguin conscients que si voten “no” s’alineen 
amb els partits d’extrema dreta i els comunistes. 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) afirma que, evidentment, no té la solució a 

tots els problemes de Mallorca, però tampoc en té la responsabilitat perquè encara no és 
la presidenta del Consell de Mallorca. 

 
Pel que fa al Pla de Normalització Lingüística, del que ha fet tanta 

propaganda, demana com és que ells no l’han pogut veure, després de totes les vegades 
que l’han demanat. Pensa que potser passa el mateix que amb el Pla director del Museu 
de l’Esport, que després d’un any i mig encara no l’han mostrat. Pel que fa al 
nomenament d’un director insular de Normalització Lingüística, respon que no per crear 
més càrrecs es farà més feina i demana per què, ja que és fàcil designar directors 
insulars a dojo, no es pot nomenar un conseller de Serveis Socials 

 
A continuació aclareix que voten que no i votaran que no a totes les 

coses que no els agradin., i explica que el PSM sempre ha considerat que l’autèntica 
diada de Mallorca és el 31 de desembre. De totes maneres, prossegueix, entén que la 
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Festa de l’Estendard, tal i com està estructurada i amb una llarga trajectòria de 
celebració, no li anés bé per poder dur autocars plens de gent, i per tant s’hagués 
d’inventar una altra festa.  

 
D’altra banda, diu que voldria saber per què, amb tot el que ha dit, no ha 

parlat de l’Associació d’Activitats Socioculturals de Mallorca o de l’Associació de la 
Defensa de Patrimoni que, puntualitza, en sis mesos han obtingut 102 milions de 
pessetes i comenta que estaria bé que la mateixa quantitat es repartís a altres 
associacions de les mateixes característiques, però amb una solvència i un prestigi 
reconeguts. 

 
Constata que és evident que la visió de Mallorca que té el PSM de 

Mallorca no és la mateixa que la de la presidenta, i a ells no els agrada el que veuen. A 
continuació, i per expressar millor aquest sentiment, acaba de llegir el seu discurs. 

 
“Com deixa Mallorca Sra. Munar? La veritat és que mai havíem assolit 

les quotes que vostè ostenta a tots els nivells: de poc respecte als ciutadans, de poc 
respecte a les normes elementals de participació democràtica i amb unes maneres de fer 
feina que aborronen. Però bé, fins aquí tot legal! 

 
Deixa una illa asfaltada de cap a cap, amb quantes més carreteres i 

autopistes millor perquè solventam els problemes d’obesitat amb vestits amples d’asfalt 
i de grava, que beneficien a uns pocs. 

 
Ah! També afegirem uns quants camps de golf i uns quants ports 

esportius per això del turisme de qualitat que ara tan defensen. Ens demamam perquè no 
tenen tant d’interès en tots els temes? Tenim les competències en Informació turística i 
ara hem de gastar doblers en promoció, el mateix passa amb la caça i tot ell moviment 
que hi ha entre els caçadors.  

 
Utilitzam les competències en funció de si li podem treure un rèdit 

electoral a molt curt termini. L’aplicació d’aquestes polítiques serveixen per donar 
rèdits electorals a curt termini i amb això, els crulls que provocau poden ser molt difícils 
de tancar. 

 
Un vicepresident que se’n serveix dels seus càrrecs públics i 

institucionals per fer-se propaganda a Internet. 
 
Un Pla Territorial que en lloc de sonar solucions, la única cosa que fa és 

consolidar el model urbanístic dels anys 60. Anam enrera com els crancs!  
 
Amb un litoral de cada vegada més urbanitzat, un sòl rústic de cada 

vegada més amenaçat, uns preus dels habitatges de cada vegada més alts. 
 
Un Pla Territorial que ha d’ordenar l’urbanisme de l’illa fins l’any 2015, 

i abans d’aprovar-lo ja parla de modificacions; un Pla Territorial amb nombrosos 
contenciosos administratius, la veritat és que això és el fruit de no voler consensuar res 
ni tan sols convocar les comissions de seguiment. 
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Una gestió cultural del Consell de Mallorca realment preocupant i pobra. 
 
Desestructuració d’una Casal d’Entitats. 
 
Desestructuració d’un departament de joventut. 
 
Un departament que afavoreix el mobbing, persegueix a determinats 

funcionaris i amortitza places perquè ja no es necessiten però se’n creen de noves amb 
les mateixes funcions. 

 
Un Departament de Funció Pública que permet la persecució de 

funcionaris. 
 
Una gestió de medi ambient i natura caracteritzada per la desaparició 

dels programes d’inserció social i substituïda per empreses. 
 
La única iniciativa novedosa a la qual li donarem suport va ser a la 

proposició de Llei contra la contaminació lumínica; és una llàstima que aquestes 
iniciatives quedin tacades per les incoherències de sempre: és cert que la contaminació 
lumínica provoca molts de danys i té conseqüències negatives cap als hàbitats de les 
espècies, però és que les carreteres en provoquen d’altres que ja no tenen solució. Quan 
els hàbitats queden tapats per l’asfalt i la grava, ja no es recuperen. 

 
Un Departament de Territori pioner a tota Europa per dirigir la política 

patrimonial des de criteris urbanístics i no culturals; un departament que fins ara ha fet 
un marató de declaració d’expedients de Béns d’Interès Cultural però després el mateix 
departament és incapaç d’intentar regular els horaris de visita. 

 
Un Departament de Cooperació Local que per primera vegada no aprova 

el Pla d’Obres i Serveis per unanimitat, perquè se n’ha servit de la “política de fets 
consumats”. Te toquen tants de doblers perquè jo ho dic i ja veurem si l’any que ve 
modificam les anualitats. 

 
Ara, a tot això hi afegim les caravanes de milions que ha començat per 

Artà i per Maria de Salut, dos municipis on han aconseguit la batlia recentment i ara el 
Consell executiu hi reparteix milions. Quins seran els següents municipis? Costitx?, 
Alcúdia? 

 
Sra. Munar, no li demanam que arregli el pern que aguanta el món, li 

demanam que apliqui polítiques que serveixin per corregir les diferències que hi ha 
entre els diferents municipis de Mallorca, no que en creï de noves ni aprofundeixi en les 
existents. Li demanam polítiques coherents. 

 
Li demanam que afavoreixi la participació, que no tengui por de les 

consultes populars que no siguin les eleccions, vostè governa per a tots els ciutadans de 
Mallorca i els hauria de tenir molt més presents i escoltar les seves demandes. Perquè 
aquesta fòbia  al veredicte de les urnes en sentit ampli? 
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Li demanam que faci feina per consolidar el nacionalisme en aquesta illa; 

si des de l’any 95 el nacionalisme tingué un paper molt important en l’acció política del 
nostre autogovern, li demanam Sra. Munar que no malbarati l’oportunitat.” 

 
Finalment, fa referència als comentaris que ha fet la Sra. Munar sobre la 

situació interna del PSM i reconeix que hi ha hagut tensions, però, expressa, prefereix 
estar dins un partit democràtic com el PSM que no dins un sindicat d’interessos com és 
Unió Mallorquina. 

 
Intervé la presidenta del Consell de Mallorca. Demana que no digui 

tantes mentides, ni que sigui incoherent. Així mateix, li diu que li sap greu que un partit 
nacionalista, el PSM, ataqui a un altre partit nacionalista, UM, que sembla ser els posa 
més nerviosos que el Partit Popular. I, reflexiona, si els atacs a UM són per haver fet un 
pacte amb el PP, no tenen justificació, perquè, recorda, el PSM, quan li ha interessat, 
també hi ha pactat. 

 
Pel que fa als casos d’Artà o de Maria de la Salut el que s’ha fet és visitar 

els pobles i comunicar les inversions que s’han fet i les que està previst realitzar i deixa 
clar que continuaran anant a tots els municipis que els convidin, fins i tot els pocs 
governats pel PSM, perquè governa per a tots els mallorquins i mallorquines, 
independentment del color del seu ajuntament. 

 
Pel que fa al litoral assenyala que cada vegada està més protegit perquè 

ni Unió Mallorquina ni el Partit Popular fan una política destructiva, entre altres coses, 
perquè suposa la base econòmica de bona part dels votants d’Unió Mallorquina i del 
Partit Popular. Recorda, com ja ha dit en el discurs del matí, que tant Unió Mallorquina 
com el Partit Popular creuen en fer compatible el creixement econòmic, que possibilita a 
les persones un millor sou, una atenció sanitària de qualitat, una educació idònia, un 
habitatge digne, en definitiva, una millor qualitat de vida, amb la protecció al medi 
ambient, però sempre posant a les persones per damunt de tot. 

 
D’altra banda, diu que s’alegra que la llei de contaminació lumínica li 

agradi, encara que no entén que té a veure amb fer carreteres, que, per altra part, 
manifesta que s’han de fer perquè Mallorca es trobava molt endarrerida en aquest 
aspecte. Suggereix a la Sra. Bujosa que canviï el discurs al respecte, perquè la gent 
viatja i observa i veu que la xarxa de comunicacions de Mallorca és tercermundista i 
s’ha de millorar. Finalment comenta que el PSM mai dóna alternatives, i prega  que no 
s’ho guardin tot per quan governin, perquè sinó mai se n’assabentaran  

 
Considera delicat que parli de Cultura el partit que durant 8 anys n’ha 

tingut la responsabilitat i ha fet un desastre rere l’altra. Pel que fa al tema dels BIC, no 
veu bé que s’hi fiquin quan en un any i mig se n’han declarat 300 front als 19 que va 
declarar el PSM durant tota la legislatura, i enlloc de valorar-ho, només saben 
recriminar que no hagin regulat l’horari de visites. Si aquesta era una qüestió tant 
important, demana perquè no ho van fer quan governaven, sobre tot tenint en compte 
que tenien la responsabilitat de Cultura en el Consell i en el Govern, la qual cosa hauria 
facilitat molt les coses. 
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Respecte al retret de que fan promoció turística enlloc de donar 

informació turística, explica que ho fan perquè consideren que la millor informació és la 
promoció i per això van als llocs on es reuneix el món del turisme i fan promoció a 
través d’una pàgina web, perquè actualment el 25% de les reserves es fan mitjançant la 
web. I, recapitula, fan tot això perquè volen donar suport al motor econòmic de 
Mallorca, que no és altre que el turisme. Troba que donar a conèixer Mallorca al món no 
és un fet criticable i creu que només al PSM, se li ocorre fer-ho. 

 
Pel que fa a la diada de Mallorca, es demana que hi deuen tenir en 

contra, si és la data que es va triar en consens amb tots els partits, exceptuant el PSM. 
Pensa que és millor commemorar el dia en què jurídicament comença el Regne de 
Mallorca, que no el dia en què es recorda l’entrada, cruenta, dels catalans a Palma.  

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) llegeix el següent discurs: 
 
“Senyora presidenta , senyors consellers i conselleres 
 
Avui és un dia solemne per aquesta Institució perquè esdevé una ocasió 

per debatre sobre política general a Mallorca, per tant, sobre l’estat polític, ambiental, 
econòmic i social de l’illa de Mallorca. Però aquesta solemnitat esdevé molt preocupant 
quan la situació de l’illa i d’aquesta institució representativa de la societat mallorquina 
no se destaca per la seva voluntat participativa i democràtica, ni per dur a terme 
polítiques sostenibles a nivell econòmic, social i ambiental . 

 
El seu discurs, senyora presidenta, no ha estat en la línia d’un debat de 

política general. Més bé, ens ha explicat exhaustivament la memòria dels departaments 
de l’Executiu, sense fer-ne cap priorització i sense centrar-se en els vertaders problemes 
que té Mallorca.  

 
També ens ha parlat de solucions, concretament de cent. Moltes d’elles 

que poc o res tenen que veure amb els problemes i necessitats dels ciutadans. Però ha 
prioritzat adreçar-se a la finestra de la televisió, i donar “bones notícies”. Cada dia se 
sembla més en el President Matas, que ja va marcar en el seu discurs d’investidura com 
un element clau de la seva política “donar bones notícies”, i no parlar de problemes. 

 
Ens ha donat una visió de Mallorca que – o no vivim a la mateixa 

Mallorca o ho veim de forma diferent.  
 
Jo sí que vull parlar de política general, dels problemes de Mallorca i de 

les solucions que vostès donen realment. 
 
Anirem per parts, i començarem per l’anàlisi polític d’aquesta institució.  
 
El model que segueix el govern del CIM amb el pacte de PP i UM ens 

aboca a una situació de marcats interessos partidistes més que la capacitat per afrontar la 
realitat i cercar mesures pel benefici col·lectiu de la ciutadania de Mallorca. I les 
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polítiques concretes d’aquest pacte ens situen al límit de la insostenibilitat econòmica, 
social i ecològica. 

 
La salut de les institucions representatives de la ciutadania són un bon 

exemple, un més, per analitzar la situació democràtica d’una comunitat. En el nostre 
cas, aquesta institució no se destaca per incentivar la democràcia representativa i 
participativa. Això hauria de ser un gran problema per vostè, Sra. Presidenta, però es 
evident que no ho és. 

 
El pacte PP i UM, més aquest darrer, ha actuat amb la clara intenció d’ 

evitar al màxim el control del govern per part dels grups de l’oposició, els qual 
conjuntament representam una part molt important de la població mallorquina i molt 
més que la representativitat del grup polític que governa, i ha intentat evitar o reduir al 
màxim la participació de la ciutadania. 

 
Els fets són clars. S’aprova un reglament orgànic de funcionament del 

Consell sense el consens entre tots els grups de consellers. Se’ns imposa un reglament 
que minva de forma molt important la tasca dels grups de l’oposició, amb la gravetat 
afegida d’acceptar les al·legacions d’un ciutadà sense cap vinculació amb aquest tema 
intern. Al·legacions recollides pel govern del CIM i que tenen com objectiu minvar la 
tasca “necessària a una democràcia representativa” dels grups de l´oposició. Increïble, 
senyors! I vostès tan tranquils..... Un ciutadà a favor del govern del CIM i del pacte que 
ho sustenta PP i UM té més valor  que tots els ciutadans que estan representats pels 
grups de l’oposició. Ara be, quan ciutadans venen en aquesta institució a plantejar el seu 
rebuig a polítiques del govern del Consell, o propostes diferents són rebutjats i es 
dediquen tots els esforços institucionals per minvar la seva participació. Això no és la 
democràcia, això és la forma de governar de vostès que utilitzen els instruments 
democràtics pels beneficis partidistes. 

 
Però tampoc s’ha volgut escoltar a tants i tants de ciutadans i ciutadanes 

que varen signar en la seva presencia un lema bàsic per la nostra illa “qui estima 
Mallorca no la destrueix”, o tants de ciutadans que han demanat i demanen la no 
destrucció del territori amb autopistes, o la no destrucció del patrimoni històric i 
cultural. 

 
Vostè, Sra. Presidenta ha creat una institució d’esquenes a la ciutadania, 

o al manco d’esquena en els ciutadans “que no pensen com vostè”. Compleixi les seves 
paraules d’avui sobre el sentit de responsabilitat democràtica i que la democràcia no és 
votar cada quatre anys. Nosaltres subscrivim aquesta frase feta, però l’apliqui. 

 
Sra. presidenta, tampoc ha sabut adaptar aquesta institució a la situació 

competencial del Consell. L’augment de competències és molt important, i aquesta 
realitat no ha suposat una major diferenciació entre les tasques executives del govern i 
les pròpies dels grups que conformen la totalitat de la institució. Tampoc ha suposat un 
increment d’espais de debat i propostes com són la creació de comissions concretes 
segons les competències atribuïdes, ans al contrari, a través del “reglament” es dóna 
més atribucions a la presidenta, a vostè . 
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El mateix passa amb el decret d’organització del CIM, en el qual hi 
trobam aspectes que incompleixen la legislació vigent, i impedeixen un normal i 
democràtic funcionament del Consell executiu i dels seus departaments. Tant pel 
reglament com pel decret d’organització hem hagut de demanar emprar al sistema 
judicial. Això tampoc li fa reflexionar sobre la política interna d’aquesta institució que 
vostè presideix i la seva legitimació democràtica?  

 
No ens enviï missatges de preservar la legitimació democràtica d’aquesta 

institució, per què això se demostra fent-ho, i vostè és qui ho pot fer i hauria de ser la 
primera interessada en que això fos una realitat. Nosaltres no governam ni tampoc mos 
volen escoltar. Nosaltres sí que apel·lam en el sentit de responsabilitat democràtica i li 
demanam responsabilitats per a ser incapaç de fer-ho. 

 
El funcionament intern de la institució està aturat. Si no es creen noves 

comissions , les ja creades no es convoquen o sols ho fan per informar sense cap 
possibilitat d’intercanvi de propostes o debat “democràtic”. L’exemple més clar, és la 
comissió del Pla Territorial, que es va convocar desprès de reiterar la demanda per part 
dels grups de l’oposició. I tractar-se d’un tema de primera magnitud, sols es va convocar 
tres vegades en possibilitat d’assistència i poca cosa més . 

 
 
Però continuam. El pacte PP i UM ha permès una de les perversions més 

greus en l’organització i funcionament  d’aquesta institució: la cessió partidista d’una de 
les competències més importants del Consell, com són les de Serveis Socials, a una altra 
institució com és el Govern de les Illes Balears. Qui gestiona vertaderament els serveis 
socials del CIM és el Govern. 

 
Aquest fet genera una total perversió del funcionament del CIM en els 

temes de serveis socials, i provoca una dificultat enorme en els ciutadans que 
desconeixen qui realment decideix, i qui ha de respondre a les seves necessitats o 
problemes referits a serveis socials. Així, el funcionament del govern del CIM genera 
embull al ciutadà, caos intern i dificultat de gestió, i sols respon en el repartiment entre 
els dos partits PP i UM i en els seus interessos partidistes. Vostè, Sra. Presidenta, en el 
seu discurs ha dit que ha rebutjat aquesta situació - per què la manté?  

 
Podríem entrar a valorar les polítiques de repartiment de subvencions 

més en funció d’associacions properes o molt properes al partit polític dels governants, 
que per criteris objectius. S’utilitza el govern per interessos partidistes. I és així “ets 
dels meus o no“. No es això senyora presidenta, la democràcia, el govern no és això. 

 
La institució del Consell de Mallorca no funciona de forma oberta als 

ciutadans, ni és participativa ni suficientment democràtica. Es té por al control, al debat 
polític, a la crítica. El funcionament és poc transparent, i al final qui ho pateix és el 
ciutadà. 

 
Per benefici dels ciutadans, per retornar el prestigi democràtic de la 

institució representativa més important de Mallorca, i per respondre a les necessitats 
reals de la gent s’ha de prioritzar el funcionament i organització marcats per la llei de 
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consells, i s’ha d’aprofundir en la seva democratització. Sra. Presidenta vostè té una 
responsabilitat importantíssima en aquesta qüestió. 

 
Nosaltres consideram que s’ha d’encetar un debat entorn de la política de 

funcionament i organització del Consell Insular. La descentralització de poder en favor 
dels consells insulars és una passa important, però s’ha de fer en totes les garanties 
democràtiques en el seu funcionament i organització.  

 
Però entrem a altres qüestions de política general i referides a les 

polítiques actives que es duen a terme per part del CIM i del seu pacte PP i UM. El 
model de política econòmica, social i ambiental de vostès, ens preocupa profundament 
perquè tot plegat és una “fuita cap endavant”, en un present i cap un futur “insostenible” 
(i mal d’aguantar). 

 
El diagnòstic és clar, tampoc és nou, però cal recordar-ho breument (per 

si algú s’ha oblidat). El model econòmic illenc està basat en el tot turisme i en 
incentivar un model urbanístic que produeix massificació, desgavell ecològic, 
desvalorització paisatgística, pèrdua de qualitat de vida i consumisme a l’alça. Aquest 
model també amenaça a l’economia turística i al nivell de renda, i genera una realitat 
econòmica virtual i puntual que pot suposar en un futur proper una greu crisi econòmica 
i social. 

 
Els indicadors ambientals estan en vermell: més cotxes per habitant, 

augment constant (un 6% anual) de la demanda energètica, augment del volum de 
residus, el percentatge de vols aeris augmenta a bon ritme, la construcció segueix batent 
rècords a l’illa, mentre es deteriora el paisatge i el territori és cada vegada més escàs. 
Això no és apologia de “la destrucció de l’illa”, és la realitat avalada per molts d’anàlisi 
i estudis fets des de fa temps. La retòrica de la sostenibilitat s’estavella de ple contra la 
dura realitat del ciment i l’asfalt. 

 
Els indicadors socials són també preocupants: augment constant i 

continuat de la població, més precarietat laboral, més necessitats socials degut a la 
mancança de necessitats bàsiques cobertes. 

 
Però, què fa el govern del CIM davant aquesta situació? “Más o mucho 

más de lo mismo, o peor“, i aquesta resposta la tenim en el bessó de la qüestió: el Pla 
Territorial de Mallorca , aprovat fa poc per la majoria PP i UM. És allà on es mostra de 
forma més clara aquesta “fuita cap endavant” a nivell territorial, ambiental, econòmic i 
social, així com les formes de fer-ho, en el darrer moment es retira l’ ART de son 
Massot i ses Planes a Calvià per aspectes aliens a temes territorials ¡ quina vergonya, 
senyors!... Ara convé, ara no convé, així és necessari molts d’estudis, així no importa 
res... Una vegada més es mostra la forma de governar del CIM, d’UM i PP, a favor dels 
seus interessos o dels interessos de l’especulació. 

 
L’argument que vostè ha defensat en el seu discurs, que Mallorca es 

vivia una gran indefensió jurídica i que el PTM acabava amb això, és fals, Sra. Munar. 
Vostè sap que la legislació urbanística és molta, i el que pot crear indefensió és el propi 
pla que vostè defensa, sobre tot per què no li agrada a ningú, només a vostès. 
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Un PTM que torna enrera tots els esforços de dues legislatures per 

intentar fer alguna cosa per respondre al diagnòstic fet de Mallorca, en la línia de 
contenció urbanística i turística. S’aixequen les moratòries urbanístiques que frenaven el 
creixement: les normes territorials cautelars del 2000 que suspenien les urbanitzacions 
no consolidades, i del 2002 que suspenia la construcció de residencials plurifamiliars. 

 
El Pla territorial no respon al diagnòstic esmentat abans, però tampoc al 

diagnòstic expressat a la seva memòria. La resposta a la constatació del creixement 
urbanístic en quantitat li aplica el remei d’augmentar l’oferta de nou sòl a urbanitzar. 
S´obri la porta a més creixement urbanístic i turístic, a més camps de golf, més 
autopistes i vies – parc , més hotels en sòl rústic, fins quan i amb quin objectiu?  

 
Inclòs no hi ha acord entre els empresaris dels sectors més importants de 

l’illa, el turístic i el constructor, i existeix una contraposició d‘interessos. Recordem les 
paraules dites pel Sr. Simón Pedro Barceló afirmant que “és prioritari millorar el que ja 
existeix (àmbit en el qual els constructors i les immobiliàries poden centrar els seus 
negocis) i no generar un major nombre de places turístiques (que s’han de reduir per 
rentabilitzar les existents) ni d’urbanitzacions“. 

 
Tampoc respon a les necessitats reals dels ciutadans de Mallorca. Una de 

les necessitats més bàsiques és l’accés a la vivenda, i el PTM no l’afronta ni en parla. A 
Mallorca no falten vivendes, falten vivendes assequibles. La població de Mallorca 
destina el 70% del salari a l’adquisició de la vivenda perquè es troba a preus poc 
assequibles. El model ha de deixar d’afavorir els interessos immobiliaris en urbà i 
rústic. Hem d’afavorir la nostra joventut i la ciutadania de baixos ingressos en l’accés en 
el seu primer habitatge. S’ha d’actuar sobre els sòls construïts, rehabilitant, i reorientant 
edificis cap el mercat de lloguer assequible, i destinar percentatges de sòl vacant 
existent a ús exclusiu d’habitatges socials. 

 
A què respon el PTM? Continuisme basat en la política de permetre un 

altíssim consum de territori a remolc d’un sector constructor sobredimensionat. El PTM 
multiplica per 5 la demanda real, les propostes de creixement urbanístic és superior a la 
demanda que esmenta la pròpia memòria. Es pot arribar a duplicar la capacitat 
d’allotjament, i passar de 1’4 milions actuals ja construïts en els 3 milions de sostre 
màxim de places entre residencials i turístiques, no ho troben del tot excessiu? 

 
Aquest model de creixement ens pot dur a un altre “boom” de la 

construcció si no s’estableixen mecanismes de contenció. Fins on volen arribar? Vostè, 
Sra. Presidenta va dir que aquest pla no agradava a ningú. Jo li diré a qui li agrada més, 
a vostè i al seu partit, als seus companys de pacte el PP i en els constructors i promotors 
immobiliaris, i m’atreviria a dir al negoci de l’especulació. A la resta, efectivament no li 
agrada a ningú perquè no millora la seva qualitat de vida més bé l’empitjora, ni resol els 
problemes d’habitatge ni de mobilitat . 

 
El PTM, el seu model territorial, preveu un creixement del sòl urbà d’un 

8 %.Sobre la base de sòl existent el PTM proposa la creació de 1.523,84 hectàrees de 
nou sol urbà. I opta per un model creixement de l’urbanisme extensiu, la qual cosa 
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significa apostar per vivendes unifamiliars, model “adosados”. Aquest model és el més 
consumidor de territori i dels recursos naturals, i incentiva una mobilitat basada en el 
transport privat. 

 
Però on s’utilitza el pretext més clar per intensificar el creixement 

urbanístic és a les Àrees de Reconversió Territorial, moltes d’ elles de difícil justificació 
i amb interessos econòmics molt determinats. Es ben palès que ens trobam davant d’una 
ordenació territorial a la carta. 

 
El PTM és el bessó per entendre la formulació política bàsica del seu 

govern. La demanda i la realitat no se correspon amb aquest projecte d’ordenació 
territorial. Vostè vol canviar la realitat a través del PTM ? 

 
El PTM intenta “quedar be” amb el sector hoteler, i s’eliminen 14.484 

places turístiques però se creen 29.484 places noves a les 33 zones turístiques a través 
de les àrees de reconversió diferides. Els hotelers que traslladin les places a un altre lloc 
podran augmentar de forma considerable les places, bonifica en dues places noves cada 
plaça turística i es fa un ús pervers de la Llei General Turística. 

 
Més urbanitzacions i més places turístiques . 
 
I fa una ofensiva a favor de l’oferta complementaria pel suposat “turisme 

de qualitat”. Així el Pla territorial opta per multiplicar els camps de golf i ens situarà en 
32 camps de golf a Mallorca. Un nou “boom” de camps de golf, i s’obri de nou la 
possibilitat de nous hotels vinculats en aquesta activitat. I mira a una altre banda, en el 
gran debat econòmic de contraposició entre turisme residencial i turisme hoteler . 

 
Vol diversificar l’economia i ompliran l’illa d’instal·lacions culturals, 

esportives i tecnològiques, i de grans àrees esportives més enfocades a l‘esport d’èlit 
que no a l’esport base. Ja hem escoltat en el seu discurs la importància del trot per vostè 
i la seva menció com a “esport nacional”. Així els hipòdroms tenen un paper 
importantíssim en el model territorial. Hi hem d’afegir les propostes de museus de vi, de 
calçats, etc. que convertiran Mallorca en una mena de “parc temàtic”. Tota aquesta 
barreja d’equipaments pretenen ésser el motor de la diversificació econòmica, inclòs el 
trot es presenta com a la garantia del futur del sector agrícola, i la Lototrot com un 
element clau dins de l’economia illenca. Sra. Presidenta, no veim les coses iguals. 

 
La Lototrot s’afegirà dins les opcions de joc que ja existeixen . La 

diversificació de l’economia de Mallorca no passa per fer més museus, hipòdroms i 
camps de golf. Això és la continuació d’un model caduc. Apostin per una vertadera 
recuperació de l’agricultura i ramaderia de Mallorca, impulsant els productes de qualitat 
i ecològics, impulsin indústries d’energies netes, de reciclatge, de reutilització i d’altres 
lligades a millorar la qualitat de vida bàsica de les persones, i sobretot prenguin mesures 
de contenció del creixement turístic i urbanístic. 

 
El Pla Territorial fa de les autopistes i autovies un element bàsic per la 

vertebració territorial i facilitar així el model urbanístic i de mobilitat més negatiu i 
impactant per a Mallorca.  
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En el seu discurs ha dit que les autopistes solucionarien els embossos i la 

seguretat. Es veu que no ha estudiat profundament el tema.  
 
Mallorca està oberta en canal vagi on vagi, miri on miri. La fan trossos 

vostès en nom de la seguretat i d’arribar més aviat. Però obvien el més fonamental: una 
illa d’un territori escàs com és Mallorca necessita de carreteres segures, però no de 
grans vies ràpides. Els ciutadans i els visitants necessiten un transport segur, preus 
assequibles amb freqüències idònies, i que puguin utilitzar totes les persones, tinguin o 
no carnet de conduir. Els ciutadans necessiten més transport públic.  

 
Les autopistes i autovies ràpides generen més tràfic i se multipliquen els 

problemes a les entrades de les localitats més grans. Així no arreglen els embossos, si 
no que en provoquen més.  

 
No hi ha arguments per defensar aquestes infrastructures de vies ràpides, 

si no és per la frisó de fer negoci i/o utilitzar l’allau d’obra pública per “tapar” la difícil 
situació econòmica que patim a les Illes Balears, bàsicament en el sector turístic i de 
serveis.  

 
La política de mobilitat del pacte PP i UM destrueix el territori i el 

paisatge de Mallorca, i consolida un model urbanístic d’urbanització del interior de 
l’illa, i accelera el procés de conversió de Mallorca en una gran zona urbana per ús 
residencial i turístic amb un altíssim índex de motorització i saturació viària. 

 
I molt lligada en aquesta activitat de construcció “frenètica” en la qual es 

trobam immersos, vull fer esment a l’activitat de les pedreres. Les característiques 
d’aquesta activitat hauria d’estar molt regulada i controlada i resulta una activitat 
perillosa. El CIM te les competències respecte al PDS de Pedreres, i en aquest any 2004 
s’han donat l’interès general a dues noves pedreres en el terme municipal de Sineu: son 
Corb i son Corpet. 

 
No es fa res, ans al contrari, el PTM consolida el PDS de pedreres amb 

l’agravant que el PTM auto-obliga a acceptar per via d’interès general les noves 
pedreres. On anam? En què es vol convertir el Pla de Mallorca ? 

 
Sra. Presidenta, a qui vol contentar amb aquest PTM? A tots els sectors 

econòmics, o bàsicament al sector de la construcció i al Sr. Matas, que podrà vendre a 
l’opinió pública (prèvies eleccions) que el PIB de les Illes és el més elevat i que 
l’activitat econòmica illenca funciona a través de l’obra pública. I quan s’acabi l’obra 
pública, què faran, ho han pensat ? 

 
El seu pla territorial situa a Mallorca en un estat molt preocupant, amb 

una dinàmica “poc realista” i sense plantejar-se les conseqüències socials, econòmiques 
i ecològiques pel territori de Mallorca i els seus habitants. Sra.  Munar, ens du al límit i 
ens destrueix Mallorca sense pensar, sense preveure les conseqüències. Es prioritza el 
negoci i els doblers fàcils i ràpids. I tot el demés on és? No s’ha fet cap anàlisi rigorós 
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dels impactes sobre els recursos naturals, ni sobre els aspectes socials. Res, com sempre 
“cap endavant en les cucales posades”. 

 
Nosaltres Sra. Presidenta insistirem en la reflexió profunda i objectiva 

sobre el nostre territori i la gent que hi viu. Es bàsic un model territorial basat en la 
contenció del creixement urbanístic i turístic a través de mesures de periodificació anual 
del nombre de llicencies atorgades als diferents municipis de Mallorca. 

 
Volem un model territorial basat en la protecció del litoral, i en general 

del recurs bàsic del territori, reconsiderant les ART i les actuacions urbanístiques a 
determinades zones de l’illa. Així com aplicar coratge per fer el que molts de ciutadans 
demanen (i nosaltres també) la desclassificació de diversos indrets repartits per a tota 
l’illa . 

 
Volem un model territorial basat en la conservació del paisatge i la 

biodiversitat com elements bàsics del nostre patrimoni i de l’activitat econòmica. Sabem 
que el nostre model territorial no és el seu, però no és tracta de patrimonialitzar res sinó 
cercar solucions al problema ja diagnosticat i clarament plantejat. 

 
Amb les previsions del PTM dintre de 10 anys la població de Mallorca 

superarà els 3 milions d’habitants, i ja el conseller Vicens ha dit que s’hauria de revisar 
a l’alça abans del 2007 les previsions de creixement esmentades en el PTM, degut al 
fort increment de població a Mallorca, encara més ?  

 
Aquestes dades són molt preocupants per tot el que pot suposar 

d’ocupació del territori, dels serveis necessaris, del consum dels recursos naturals com 
l’aigua, etc. Tot això s’ha de preveure i planificar, l’alegria del Sr. Vicens en preocupa 
perquè “ no toca amb els peus a terra“ i ens troben còmodes en “pan para hoy y hambre 
para mañana“. 

 
Sra. Presidenta, vostè ens ha dit que hem d’avançar. Cap a on? La proa 

del model territorial és una Mallorca plena de mansions i xalets a sòl rústic, taques 
verdes amb camps de golf aquí i allà, pedreres sobretot concentrades en el pla de 
Mallorca, pobles dormitori amb “adosados” i autopistes ràpides per travessar Mallorca 
amb la màxima rapidesa possible. 

 
Nosaltres no volem aquesta Mallorca. Què faran quan ja quedi poc per 

construir, o s’acabi l’obra pública? No s’acabarà mai? Construiran més, i on? Aquest 
debat està per fer, no han acabat els temes territorials amb l’aprovació del PTM. Es 
necessari continuar sobre aquest debat territorial, però amb rigorositat per cercar 
solucions a una situació que a tots ens hauria de preocupar i en l’anàlisi de les 
conseqüències a curt, mig i llarg termini. 

 
És una irresponsabilitat política de primera magnitud el seu model 

territorial que dóna ales a un model econòmic depredador del territori, recurs limitat i 
limitant, i que permet fer doblers fàcils i ràpids i no esdevenen en un benefici per a tots 
els ciutadans de Mallorca i menys per a les generacions futures, sinó pels especuladors 
de la grava i el ciment. 
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La construcció fàcil i ràpida que crea treball temporal i en precari, i 

augmenta l’activitat econòmica en puntes d‘exagerat creixement i amb data de caducitat 
no és la solució. 

 
Fins quan, senyora presidenta? Fins que no quedi res? Fins que els 

empresaris se'n vagin a altres indrets on puguin treure més beneficis, com varen fer 
molts dels empresaris turístics a Mallorca, els mateixos que provocaren l’anomenat 
concepte de la balearització d’un territori? 

 
Des de paràmetres exclusivament ambientals, aquest model és també en 

tota la seva magnitud una greu irresponsabilitat, i d’això n’haurem de donar comptes a 
les generacions futures, a més dels ciutadans i ciutadanes de la Mallorca d’avui. 

 
Els indicadors ambientals estan en vermell i aquest model els agreuja 

encara molt més dia a dia. Un model econòmic depredador del territori suposa més 
consum d’aigua, més consum energètic, més generació de residus. 

 
Les propostes i actuacions que coneixem del Govern de les Illes i del 

Consell, plantegen més dessaladores, més autopistes, més incineradores, més consum 
energètic, i tot això sense valorar les seves conseqüències pel que fa als indicadors 
ambientals. Se'n foten del Protocol de Kioto i de les conseqüències del canvi climàtic, 
se'n foten dels convenis i tractats i de les directives europees que van en la línia 
d’afavorir el transport blan, minvar el consum energètic de fonts no renovables, o de 
protegir la biodiversitat i reduir el consum de recursos naturals i la generació de residus 
en cada una de les fases del model de producció i consum actuals. Els principis de 
prevenció i precaució no es troben en les seves coordenades polítiques i a més a més en 
fan befa. Vostès estan per l’activisme polític del ciment i l’asfalt i dels interessos privats 
per sobre dels interessos generals presents i futurs. 

 
Irresponsabilitat social, també aquest model suposa un augment de 

població important a Mallorca atret per la demanda de feina que es genera. Sense aquest 
ma d’obra no podrien dur endavant el seu model. Però i quan s’acabin les grans 
inversions en infrastructures, què passarà? Tenen previst com donar resposta a una 
previsible conflictivitat social, a mesura que s’hagi de prescindir d’aquesta ma d’obra 
ara tan necessària? 

 
Actualment, la precarietat laboral, els contractes a temps parcial i la 

política de subcontractacions són la norma que dominen el marc actual. I el seu model 
de creixement ràpid és el fonament d’aquesta realitat socio-laboral. 

 
El seu model, senyora Munar, no millorarà aquesta situació, sinó que 

l’empitjorarà. 
 
Sra. Presidenta, el model territorial és la pedra angular de la política en 

majúscules a Mallorca. 
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Ara bé també volem parlar dels aspectes ambientals, socials i culturals 
que són d’estricta competència d’aquesta institució, i que no fan més que complementar 
el seu model econòmic i territorial. 

 
La protecció i conservació del patrimoni històric-cultural i medi-

ambiental resulta difícil perquè se consideren elements secundaris en l’aplicació de les 
seves polítiques, inclòs poden arribar a ser una nosa. Malgrat també s’utilitzen, i vostè 
n’és una gran experta, com a element de màrqueting o de venda publicitària. Vostès en 
saben molt d’això, i ja ho diuen “una imatge val més que mil paraules”. 

 
Començarem pels aspectes de protecció i conservació del patrimoni 

històric i cultural. Hi ha poques iniciatives per part del Consell, i una tebiesa en el 
desenvolupament de les seves clares conseqüències en aquesta qüestió. En aquest 
darrers temps hem assistit a agressions al nostre patrimoni històric, exemples com el 
monestir del Secar de la Real per la construcció d’un nou hospital, sense aclarir encara 
la necessitat d’ubicar-ho en aquell indret, si no és pels interessos especulatius que hi ha 
al darrere, tal com ha quedat sobradament demostrat públicament. Un altre exemple és 
la construcció d’un aparcament subterrani al carrer Antoni Maura de Palma, en el qual 
ni les troballes arqueològiques, no han aconseguit aturar el projecte dins aquesta dèria 
de foradar qualsevol tros de ciutat per ficar-hi els cotxes que ja no caben enlloc. Vostès, 
el Consell de Mallorca, aplicant la llei de patrimoni històric, podien aturar l’obra i fer 
així una cosa a la qual no n’estan gens acostumats, és a dir, valorar i protegir el nostre 
patrimoni, com és la seva responsabilitat. 

 
No només no exerceixen la seva responsabilitat com a institució, sinó 

que d’aquells aspectes que han destacat durant anys en les actuacions del Consell a 
través de FODESMA (rutes de pedra en sec, itineraris, refugis, etc.).- se'n desfan i 
acomiaden els millors professionals. Ara les noves actuacions i l’estratègia d’aquesta 
institució a la Serra de Tramuntana passa per projectes tipus land art, que poc tenen a 
veure amb la revitalització de les activitats econòmiques i la conservació i recuperació 
d’aquell espai. 

 
Senyora presidenta, vostès no valoren prou el patrimoni cultural i històric 

de Mallorca, se n’omplen la boca, però no s’ho creuen. Protegeixin el que hi ha i no ens 
ho destrueixin més. 

 
Ja he esmentat la dificultat d’aquesta institució i de la seva majoria PP-

UM per a entendre la importància dels aspectes ambientals. Però aquesta institució té 
una competència fonamental pel que fa a un tema de primera magnitud respecte al medi 
ambient, que són els residus sòlids urbans i els de construcció-demolició. S’esforcin, ja 
sé que els hi costa molt, però s’esforcin per fer una gestió adreçada a la protecció dels 
recursos i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 

 
El medi ambient per a vostè, senyora presidenta, és una foto, res més. A 

vostè i al senyor Matas, el màrqueting “eco” i “verd” els hi encanta. Pura publicitat. 
 
No repetiré la situació dels indicadors ambientals a Mallorca ni l’allau de 

polítiques contràries a la conservació del Medi ambient que s’apliquen i s’aplicaran per 
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part d’aquesta institució a partir del marc del pla territorial. Però la màxima 
representació del màrqueting “eco-verd” el trobam en la política de residus i el seu Parc 
de Tecnologies Ambientals. Ja els hi agrada que multitud de ciutadans, molts d’ells 
conduïts expressament allà, se passegin en tren pel parc de tecnologies ambientals. Ja li 
agrada passejar-se, a vostè o als seus consellers per l’Estat o per Europa alabant el seu 
eco-parc. Però la realitat és el que el que més funciona de l’eco-parc és el tren. Totes les 
plantes de tractament de residus des de la planta de selecció d’envasos, de bio-
metanització o de compostatge estan infra-utilitzades, i en alguns casos inutilitzades. I 
no passa res!  

 
Les inversions realitzades per aquestes plantes, amb una inversió 

aproximada de 22.000 milions de les antigues pessetes, amb l’aportació d’un 30% pel 
Govern de les Illes de l’anterior legislatura, de les inversions no subvencionades per 
Europa, estan tudades. I no passa res!  

 
Més bé al contrari: anuncia des de fa més d’un any que és necessari fer 

dos nous forns a la incineradora, i a més té la barra d’anunciar que el Consell estudia 
cobrar una taxa als turistes per pagar la incineradora que costarà 180 milions d’Euros 
(30.000 milions de pessetes). Ens trobam davant una ecotaxa per a la incineradora?. Té 
nassos la proposta! No es compleixen els objectius del pla de residus sòlids urbans de 
Mallorca, aprovat també per vostès el 2001, no se compleixen la recollida selectiva de 
totes les fraccions de residus previstes en el Pla, actualment s’haurien de recollir 
selectivament un 38 % del total i en matèria orgànica hauríem de trobar-nos amb un 
56%. Actualment sols es recull de forma selectiva un 13% i, respecte a la matèria 
orgànica, la recollida és pràcticament zero. 

 
No hi ha excuses, senyora presidenta, o vostès no saben gestionar els 

residus, o no els interessa fer-ho i sols creuen en la incineració com a fórmula 
d’eliminar els fems. Vostè creu que amb més incineració es lleva el problema dels 
residus del damunt? Supòs que no és tan ingènua. Què faran amb les cendres, que 
suposen quasi la meitat dels residus cremats? Què faran amb la contaminació per 
dioxines i altres contaminants dels que ja es coneix la seva extrema perillositat per a la 
salut humana. I continuarà fent-se fotos amb les compostadores? 

 
Parlem en serio, això és un frau a la ciutadania i és un exemple més de 

les conseqüències del model territorial i econòmic d’UM-PP: més consum, més residus, 
més incineració, més energia i més contaminació. Res més. 

 
No posin l’excusa de la dificultat de coordinació amb els ajuntaments o 

de l’augment del volum del residus degut als enderrocs. No posin excuses perquè la 
ciutadania és molt més intel·ligent que vostès i són més capaços de recollir i separar 
selectivament els residus que se generen i valorar positivament el seu reciclatge i la seva 
reutilització. Vostès el que necessiten és un reciclatge en profunditat que els posi a 
l’altura de la ciutadania a la qual diuen representar. 

 
Sra. presidenta vostè té la responsabilitat que es compleixi el PRS 

Urbans  de Mallorca i fer-ho en tot el coratge i superant les dificultats que pot suposar la 
coordinació amb els ajuntaments. Analitzi l’exemple de Puigpunyent i se’n adonarà de 
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la eficàcia d’aquesta actuació respecte a la recollida selectiva, i minvar així els residus 
que van a abocador o a la incineradora. Si aquest exemple s’apliques a tota l’illa es 
reduiria en un 55 % la incineració, ¿ no val la pena fer aquest esforç ? 

 
I escoltin, mirin, analitzin ....no actuïn com uns activistes a favor de 

“cremar per eliminar tota la brutor que ens envolta“. Introduesquin dins les seves 
coordenades polítiques la reducció, l’estalvi, l’eficiència així com la precaució i la 
prevenció. Ara que cada vegada són més europeus “vagin i comprovin“ . 

 
Però anem a altres aspectes directament relacionats amb les 

competències d’aquesta institució. Parlem dels serveis socials. 
 
Senyora presidenta, la situació respecte a la gestió d’aquests temes tan 

importants per a la ciutadania de Mallorca, són un despropòsit. Vostè en té les 
competències, però qui les gestiona en realitat, de forma independent, és el Govern de 
les Illes Balears, i concretament la senyora vice-presidenta Estaràs. Vostè no aplica la 
llei de Consells i no ens pot defensar l’autogovern des de la seva condició de Presidenta 
quan no exerceix la seva responsabilitat. 

 
També que el seu acord PP-UM ha provocat la substitució de les 

responsabilitats pròpies de l’administració per part d’un òrgan de gestió i l’ha sostreta 
del control democràtic del plenari del Consell, però tampoc passa res! Vostè tan 
tranquil·la, no se pot fer tantes fotos, però la cadira s’ho val. 

 
Aquesta gestió a partir de l’absurd de la situació, genera inoperància i 

ineficàcia de l’ISSEM cap al ciutadà. Les seves competències en serveis socials són 
importantíssimes i, en el nostre entendre no és realitza com caldria. Les àrees de 
joventut, de menors, de persones majors requereixen de polítiques concretes amb més 
recursos econòmics i humans. 

 
L’esforç pressupostari al qual vostè n’ha fet esment en el seu discurs per 

millorar les polítiques socials de l’ISSEM no l’ha fet el Consell, ho ha fet el Govern, i 
tampoc ha augmentat, sinó que s’ha estabilitzat. Molt poca implicació té vostè i el seu 
govern per resoldre els problemes socials, i ens preocupa i molt la política que segueix 
l’ISEM. En places residencials hi ha llistes d’espera tant per residències de vàlids com 
d’assistits, i l’única solució ha estat la creació d’un consorci socio-sanitari per tornar les 
competències en el Govern i permetre la construcció de residències a sòl públic amb 
gestió privada i amb uns preus pels usuaris molt elevats. 

 
En els temes de menors, ens preocupa el gran nombre de casos que han 

evidenciat la problemàtica sobre la tutela. Consideram insuficient el suport que es dóna 
a la família per evitar que el menor se separi del seu context familiar, així com ens 
preocupa el funcionament dels centres de menors, que tal com ha aparegut en ocasions 
als mitjans de comunicació, hi ha hagut casos de dificultats econòmiques pel 
manteniment i funcionament dels centres. 
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La implicació del Consell en les necessitats socials de la gent és quasi 
nul, i la creació de l’ISSEM no resol els problemes, sinó que agreuja la gestió i el 
control públic de les seves actuacions. 

 
Sra. Presidenta, nosaltres creiem que aquesta institució i que l’illa de 

Mallorca no van bé. Nosaltres volem construir i contribuir a una institució amb més 
sobirania i identitat, més democràtica i participativa, més propera a la gent i als seus 
problemes. 

 
Volem construir una Mallorca amb un model vertaderament sostenible, 

social, econòmica i ecològicament, pel present i per les generacions futures. Ho volem 
fer de forma clara i valenta, diagnosticant els problemes i cercant les solucions. No 
volem una Mallorca destruïda i una institució només preocupada pels seus interessos 
partidistes. 

 
Nosaltres també ens agradaria donar bones notícies, però que fossin de 

veritat. I per acabar com vostè ha començat, ens solidaritzam amb totes les persones que 
varen patir el terratrèmol en el sud-est asiàtic i demanam que aquesta institució apliqui 
el 0,7% dels seu pressupost per l’ajut a pobles del sud, i no s’ompli una vegada més la 
boca de la solidaritat d’aquesta institució”. 

 
Intervé la presidenta del Consell de Mallorca. Lamenta que només 

coincideixin en el dol per la catàstrofe del tsunami. 
 
Pel que fa a la qüestió del 0’7%, afirma que des de que ella va assumir la 

presidència, l’any 1995, es destina aquest percentatge a ajudes al Tercer Món, i comenta 
que es fa com pertoca i s’inverteix on toca, i no, com ho feien d’altres, que amb els 
doblers del 0’7% anaven de viatge a Brasil. 

 
Pel que fa al reglament, observa que el Consell de Mallorca funciona 

com a govern de l’illa de la mateixa manera que quan EU-Els Verds formava part de 
l’equip de govern, i no sap quina diferència hi ha entre el reglament del Consell i el 
reglament del Parlament o el reglament del Consell de Menorca. Tot seguit, afirma que 
ella és totalment partidària d’escoltar a la gent, i és el que intenta fer. Per altra part, 
observa que les decisions del Ple s’adopten amb un percentatge del 60% i en ocasions 
del 90%, però, assenyala, EU-Els Verds i el PSM es solen quedar despenjats, perquè 
solen estar en contra de tot el que es fa. 

 
Pel que fa a les competències manifesta que són les mateixes que es 

tenien a l’anterior legislatura, quan també participaven en el govern. Li suggereix que, 
en tot cas, cerqui altres coses per qüestionar, perquè fa molt mal criticar polítiques que 
en un moment donat s’havien assumit. 

 
Pel que fa al tema de l’Institut, troba que la Sra. Rosselló confon el que 

és el PP i el que és el Govern. Afirma que l’Institut pertany al Consell, i que a ella li 
pareix molt bé que el Govern o qualsevol altra institució injecti doblers a l’Institut, 
perquè així és possible fer més coses, com, per exemple, duplicar els recursos destinats 
a atenció primària. 
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Pel que fa a les places residencials, puntualitza que li és igual la 

procedència que tenguin, perquè el que es necessari és l’existència de places per tal de 
poder respondre a unes necessitats. I si els preus són elevats, el que ha de fer el Consell 
i el Govern és atorgar ajudes per aquelles persones que tenen dificultats per accedir-hi. 

 
A continuació, la presidenta es refereix al fet que la Sra. Rosselló afirmi 

que no li agrada la política de Medi Ambient que fa el Consell. I comenta que el que 
ella va aconseguir quan era consellera de Medi Ambient va ser que la seva política no 
agradés a ningú i crispar a tothom: recorda que va fer uns parcs naturals en contra de 
tothom i una llei de biodiversitat que ni tan sols va a aconseguir el suport dels partits de 
l’esquerra. D’altra part, es dol que insinuï que tots els mallorquins que voten al Partit 
Popular o a Unió Mallorquina són uns depredadors i prega a la Sra. Rosselló que s’aturi 
a pensar que el que preocupa realment a la gent és el tema econòmic i el tema 
mediambiental i de futur, però, també vol unes solucions i aquesta gent pensa que els 
partits que poden donar solucions són els que vota, i, en canvi, preocupen els 
posicionaments extrems de partits com el seu. També li demana si mai ha reflexionat 
sobre el mal que el seu partit va fer al Pacte de Progrés, quan recorda, estaven en 
desacord amb tot, i sempre exigien més, fins que va aconseguir fer agafar por a tothom. 

 
Pel que fa a les acusacions que PP i UM són encimentadors amb 

l’objectiu d’afavorir interessos privats, explica que ells només fan el que els ciutadans 
necessiten, carreteres, perquè Mallorca no és ni Paris ni Nova York, i el model de 
transport públic que funciona a altres llocs no pot funcionar aquí, encara que, assegura, 
això no significa que no s’hagi de fomentar el transport públic, que, per funcionar com 
cal, necessita freqüències altes, i això no es pot aconseguir per a tots els pobles i 
llogarets de Mallorca, i, per tant, les persones que hi viuen necessiten el transport privat 
per donar solució als seus problemes de mobilitat. 

 
Per una altra part, troba incongruent que la Sra. Rosselló demani 

protecció i a la vegada habitatges barats.  
 
Pel que fa al Patrimoni, considera que la única institució que ha fet coses 

en positiu per a la seva protecció ha estat el Consell, amb les declaracions de BIC, i que 
a través de les comissions es preocupa de saber què passa amb el patrimoni i en un 
moment determinat es prenen decisions o s’estudien solucions, perquè no tot passa per 
aturar, com creu que faria el partit de la Sra. Rosselló. Explica que Mallorca és una terra 
per on han passat moltes civilitzacions, per la qual cosa, a qualsevol excavació que es 
fa, es troben restes arqueològiques, i considera que això no pot aturar les demandes de 
la societat. El que correspon, assenyala, és determinar la importància de les restes i en 
funció d’això protegir, traslladar o fer que s’integrin les restes en la infrastructura que 
s’estigui construint. 

 
Pel que fa a les demandes de vivendes socials, pensa que en un 

determinat moment se n’han de fer, però el que ella desitja és que tots els mallorquins 
puguin triar on volen viure, per això creu que és necessari fer que l’economia funcioni i 
sigui més alta per a tots, de manera que, amb un sou digne, les persones puguin decidir 
on volen viure, i per suposat, assegura, hi ha d’haver polítiques d’ajudes per a joves, 
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polítiques d’ajudes per a lloguers i sobretot, hi ha d’haver polítiques positives  que 
afavoreixin que els propietaris lloguin. 

 
Pel que fa al Pla territorial, desmenteix que suposi construir més 

urbanitzacions, així mateix desmenteix que es contemplin camps de golf, i assegura que 
les úniques places hoteleres que s’autoritzen són les que provenen de la reconversió, i 
per tant tampoc és cert que es destrueixi el territori, perquè fer alguna cosa nova suposa 
que prèviament se n’ha desmuntat una altra. Finalment, manifesta que tots els 
ajuntaments han estat consultats i amb tots s’ha arribat a un acord, i en el cas que hagin 
volgut rectificar un acord, com ha passat a Palma o a Calvià, el Consell ha exclòs 
aquelles zones de reconversió.  Pel que fa al cas de Marratxí li comunica que té a la seva 
disposició l’al·legació presentada, on es veu que no és cert que el batle no sabés res. Per 
altra part, i pel que fa al número d’habitants que contempla el Pla territorial, el compara 
al miracle del pa i els peixos, perquè els redactors del Pla diuen que són 70.000 
habitants, el PSM afirma que són dos milions, i els Verds afirma que són tres milions. 

 
Pel que fa a Patrimoni, recorda que és en aquesta legislatura quan s’ha 

creat el Centre d’Arqueologia i Restauració, i li demana que no els acusi de no haver fet 
res quan la realitat és han fet 10 vegades més coses que quan ells estaven en el poder. 
Pel que fa a les restes d’Antoni Maura li comunica que la ponència tècnica encara no ha 
decidit on van aquests restes, que per altra part, assenyala, estan prou protegides. 

 
Finalment, pel que fa al Pla de residus sòlids urbans diu que és el Pla de 

la Sra. Rosselló, però també és el seu, amb la diferència que ella el va assumir i fa que 
tiri endavant i n’està orgullosa, i la Sra. Rosselló el critica i s’empagueix d’ell. Assegura 
que considera que és un bon Pla, i que funciona perquè hi va haver un director que hi va 
posar seny, i perquè, afortunadament, no es va tancar la línia d’incineració que la Sra. 
Rosselló havia anunciat que tancaria. Pel que fa al suggeriment de passejar per Europa, 
assegura que amb el poc que s’ha passejat ha pogut veure que hi ha llocs com Paris o 
Viena, on les incineradores estan integrades dins la ciutat i no passa res ni als habitants 
ni als visitants. Finalment es demana si el que succeeix és que les dioxines només maten 
quan Els Verds estan a l’oposició. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la seva intervenció demanant 

que els càlculs del 0’7% es facin bé, de manera que arribi a ser una realitat. 
 
Pel que fa als seus comentaris sobre que la Sra. Caro es passejava amb 

els doblers de tots els ciutadans, li recorda que ella també s’hi passeja, la qual cosa li 
sembla molt bé quan ho fa per necessitats del càrrec que ocupa. Però, considera 
desafortunat aquests tipus de comentaris que només indueixen a la ciutadania a pensar 
que els polítics s’aprofiten dels càrrecs. 

 
Pel que fa al reglament orgànic de la institució, diu que es va decidir 

sense un acord unànime de tots els grups, quan, assegura, el més habitual és que els 
reglaments d’una institució es pactin entre tots els grups. Es demana per què es posen 
tant d’entrebancs a l’assistència i participació dels ciutadans, si al cap i a la fi són els 
partits que estan en el poder els que decideixen. Així mateix amb les poques 
possibilitats d’intervenció de l’oposició, no deixen que aquesta faci la seva feina. 
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Finalment, li diu que aquest reglament aprovat sense consens no els agrada, perquè, 
entre altres coses, dóna més atribucions a la presidenta, en canvi el reglament del 
Consell de Menorca, fa precisament el contrari. 

 
Pel que fa a l’ISSEM, assegura que la realitat és que s’ha delegat el 

funcionament en el Govern de les Illes Balears. El seu Grup considera que la qüestió 
dels Serveis Socials és tan important que s’hauria de comptar amb un conseller orgànic. 
Així mateix li sembla injust que Unió Mallorquina pugui envair de manera impune 
competències del Govern, com és el cas de la caça, i en canvi l’oposició no pugui 
reclamar el nomenament d’un conseller de Serveis Socials. 

 
D’altra banda, assegura que estan d’acord en què és necessari que hi hagi 

més residències per a la tercera edat, però la realitat és que s’estan fent residències amb 
un cost proper a les 300.000PTA mensuals, i creu que això és molt preocupant perquè hi 
ha molts pocs jubilats que disposin mensualment d’aquesta quantitat. 

 
Pel que fa a les autopistes, li recorda que Unió Mallorquina no les 

contemplava en el seu programa electoral, que ells governen a pesar de representar una 
petita part de l’electorat perquè compten amb el suport del Partit Popular, i que hi ha 
molts de mallorquins que no volen les autopistes.  

 
D’altra banda, retreu a la presidenta que acusi a EU-Els Verds d’impedir 

fer res al Pacte de Progrés, quan precisament UM era el partit que sempre posava 
emperons i constata que ara això no passa. 

 
Pel que fa al transport públic, troba que és una qüestió sobre la que mai 

es posaran d’acord i considera que si tots els doblers que es dediquen a les autopistes es 
destinassin a un programa de transport públic, seria possible aconseguir un ús més 
racional dels cotxes, perquè amb el model que es fomenta, només es produiran més 
embossos en el futur. 

 
Pel que fa al tema del territori, assegura que no volen aturar les coses, 

sinó que desitgen un model de contenció del creixement turístic i urbanístic i un model 
de diversificació econòmica per a Mallorca, per tal de no arribar a les cotes 
d’insostenibilitat a que creu conduirà el model vigent. 

 
A continuació, prega que s’estudiï el Pla territorial perquè potser que els 

camps de golf no hi estiguin dibuixats, però sí s’estableix on s’han de fer i es donen les 
pautes per possibilitar-los. Pel que fa a les dades numèriques del Pla territorial, sobre les 
que cap partit es posa d’acord, pensa que si un tècnic neutre fes els càlculs, les xifres 
resultants coincidirien amb les que ha extret EU-Els Verds. 

 
Pel que fa al cas de Marratxí, li explica que el batle de Marratxí, 

contestant a una pregunta de la regidora d’EU, va contestar que ignorava tot el que feia 
referència a l’Àrea de Reconversió. 

 
Pel que fa al Patrimoni, considera que el que s’hauria de fer amb les 

troballes es conservar-les, establir unes rutes turístiques i d’aquesta manera contribuir a 
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fomentar el turisme de qualitat. Per altra part, i encara que sap que és una qüestió de 
l’ajuntament de Palma i no del Consell, considera que és un error construir pàrkings a 
l’interior de les ciutats, no ja per la possibilitat de trobar restes arqueològiques, sinó 
perquè dificulten la mobilitat. 

 
Finalment, es refereix al tema del Pla de residus i assegura a la 

presidenta que també el considera seu. El que ella reclama és que es compleixi el que es 
disposa en matèria de recollida selectiva, perquè li pareix vergonyós que el Parc de 
Tecnologies Ambientals, amb l’elevat cost que va tenir, estigui infrautilitzat i reclama 
que el Consell es coordini, de la manera com s’estableix en el Pla, amb els ajuntaments 
per fer-ho possible. De totes maneres, considera que l’objectiu final d’Unió Mallorquina 
és la incineració, com ja va deixar molt clar quan va anunciar que es volia obrir dos 
forns més d’incineració. Pel que fa a la contaminació per dioxines, demana que 
s’estudiïn les directrius europees, i que recordin el que va passar amb els pollastres a 
Bèlgica o el que ha passat amb l’enverinament per dioxines que va patir el president 
d’Ucraïna. Finalment, assenyala que quan es va signar el Pacte de Progrés, no es 
contemplava aturar la incineradora, només s’establia que no es construirien més forns i, 
en la mesura del possible, s’intentaria eliminar una línia. 

 
Intervé la presidenta del Consell. Assegura, i diu que ho pot demostrar 

perquè està gravat, que durant l’anterior legislatura la Sra. Rosselló va declarar que 
tancaria una línia d’incineració. I l’acusa d’intentar enganar als seus votants i a l’opinió 
pública amb la qüestió de la incineració, quan és plenament conscient que si tornàs 
governar hauria de seguir incinerant, ja que és tan gran la producció de residus que no hi 
queda altra solució, per molt que s’incrementàs la recollida selectiva. D’altra banda, 
troba que només en el moment en què tot el que surt de son Reus tengui una utilitat serà 
quan s’aconseguirà l’objectiu del Pla i serà possible limitar la incineració, i posa com 
exemple la utilització de les escòries per reblir les carreteres. 

 
Pel que fa als aparcaments, pensa que són necessaris i és indiferent el 

lloc on s’ubiquen. El que s’ha de fer és fer-los compatibles amb les restes 
arqueològiques que es puguin trobar, que és el que es fa a Europa. 

 
Referent al reglament, no pensa que hi hagi res dolent en fer que es 

demani permís per assistir als Plens, com fan altres institucions. Considera que el 
vertader problema rau en què ja no estan en el govern, i per això volen intervenir tant en 
el Ple. 

 
Pel que fa a l’existència de l’Oficina de la Caça no veu on és el problema 

si l’Administració que en té les competències accepta la seva existència. 
 
Pel que fa a que voldria que el president de l’Institut formàs part del 

govern, li diu que quan ella governi ja ho farà, perquè els governs els formen els que 
estan legitimats i ells han cregut que era la manera adequada perquè funcioni i es donin 
solucions. 

 
Pel que fa a les places de residències, comunica que se n’han fet 1.400 

front a l’anterior govern que no en va fer cap, i troba que més important que el cost que 
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puguin tenir, és que darrera hi hagi una administració que funcioni i atorgui les ajudes 
necessàries per tal que tothom hi pugui accedir. 

 
Pel que fa a les acusacions que el Pacte de Progrés no va funcionar per 

culpa d’Unió Mallorquina, creu més aviat que va ser el contrari, perquè UM governava 
abans, i no funcionava el pacte, i ara que governa amb el PP sí funciona, la conclusió, 
per tant, afirma, és que el problema del Pacte, va ser la Sra. Rosselló. 

 
La Sra. Mulet recorda als grups que es poden presentar propostes de 

resolució fins les 10’00h. del dimecres 2 de febrer. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint-i-dues hores i cinquanta-tres minuts. De tot el 

qual se n’estén la present acta,  números de 1 al 70, ambdós inclosos, que jo com a 
Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca. 

 
 V. i P. 
LA PRESIDENTA,  
 
 

 
 


