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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA  

 

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

A les dotze hores i cinc minuts del dia quinze de gener de dos mil set es reuneix, en 
sessió extraordinària del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que 
a continuació es relacionen:  

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers: Bernat Aguiló Siquier, Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar 
Mateu, Antoni Alorda Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis 
Amengual, Cosme Bonet Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, 
Miquel Càneves Vanrell, 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, Antoni Nadal Urrea, Andreu Obrador 
Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo,  M. Francisca Ramón Pérez de 
Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, 
Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, 
Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hble. Sr. Conseller que excusa l'assistència: Francesc Cañellas Alemany. 

  També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Francesc 
Buils Huguet, Catalina Julve Caldendey, Joan Cerdà Rull. Igualment hi assistiren 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. 

 

Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 

 
La moderadora, la Sra. Dolça Mulet (UM), dóna la paraula a la presidenta del Consell 
de Mallorca, Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
La presidenta del Consell de Mallorca pronuncia el següent discurs: 
 
"Excel·lentíssimes, honorables i il·lustríssimes autoritats que ens acompanyen, 
representants de la societat civil, conselleres, consellers, senyores i senyors benvinguts 
tots en aquest acte a la seu del Consell de Mallorca i benvinguts també a aquells que ens 
seguiu a través dels mitjans de comunicació. 
 
 
En Joan. 
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Avui els vull parlar d'en Joan.  
 
Segur que algú el coneix, o almanco n’han sentit parlar. 
 

En Joan té 50 anys, viu a un poble de l’interior de Mallorca, a uns trenta quilòmetres de 
Ciutat. Està casat i es pare de dues filles, de 14 i 11 anys. 
 
Ca seva és herència de son pare, si bé l’ha reformada per fer-la més confortable i 
acollidora (cuina i bany, vidres aïllants, una bomba de calor, canonades i instal·lació 
elèctrica noves...) però conserva els elements bàsics de l'arquitectura tradicional. 
 
Cada matí s’aixeca, es dutxa i prepara el berenar de les seves filles, que van a l’escola 
del poble.  
 
La seva dona, Margalida, treballa els matins a un hotel rural al costat de casa seva; ell 
no, ell fa feina a Palma. Agafa el cotxe i en poc més de mitja hora serà a l’oficina, una 
empresa de serveis informàtics per hoteleria. 
 
Mentre condueix, segur i còmodament per la carretera nova, escolta una ràdio en 
mallorquí, perquè li agrada saber de les coses d’aquí. Un comentari el fa pensar que 
demà, dissabte, pot ser un bon dia per anar d'excursió a la serra de Tramuntana, seguint 
la Ruta de Pedra en Sec. 
 
A l’entrada de Palma  es troba els embussos de sempre. A veure quan ho arreglen! 
 
Havent aparcat, passa pel quiosc a recollir el diari que té reservat. El sol comprar en 
català, encara que també en llegeix en castellà. En canvi en el seu poble, té una revista 
sempre ha estat en català. 
 
Just just té temps per dinar, ho fa de pressa, però el conforta recordar que avui han 
d’anar a sopar amb uns amics. Els han comentat d’un restaurant que serveix una carn 
mallorquina exquisida. 
 
Acaba a les cinc de la tarda, torna al poble. Les filles són al pavelló practicant natació 
l'una i bàsquet, l’altra. La major és bona estudiant, ja ha passat per la biblioteca per 
revisar uns llibres que necessitava per un treball de l’escola. 
 
Na Margalida s’ha apuntat a un taller de restauració de mobles, a la Casa de Cultura.  
 
Ell, en Joan, es prepara per un partit de tennis que sol jugar cada divendres amb un 
company. 
  
El vespre es troben tots quatre a casa seva, just quan acaba l’informatiu de la nostra 
televisió, i que na Margalida estava mirant quan ells arriben. 
 
Mentre s’arreglen, comenten la possible excursió, però troben que és millor guardar 
forces pel fogueró de Sant Antoni dels quintos demà vespre i, també cal anar a la 
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representació pels infants que fan al Teatre Municipal, que organitza l’associació 
cultural de la vila. 
 
Tal vegada diumenge, però no serà tampoc possible perquè la filla petita justament té 
partit i, a més, és la fira del poble veïnat i a en Joan i a na Margalida els agraden les 
fires, especialment aquestes d’artesania i productes de la terra. 
 
Acompanyen les seves filles a ca els padrins, els pares de na Margalida, que viuen a dos 
carrers i els faran de cangurs, amb molt de gust, si bé tenen una agenda molt plena: 
tallers de memòria, ball de saló, danses del món... 
 
I les netes estan encantades d'anar a ca els padrins. Els agraden els menjarets que fa la 
padrina i també aquestes rondalles d'històries que els conta el padrí. 
 

Hi van caminant, ben il·luminats pels nous fanals que s’han instal·lat i que no 
produeixen contaminació lumínica. Comproven com han quedat les voravies recentment 
remodelades dels carrers i que bé ha quedat la plaça des Pins, hi han fet moltes millores, 
en aquest moments hi ha un nou parc infantil, i els nins hi disfruten jugant amb 
seguretat. Sempre està ple d'al·lots. 
 
En deixar-les, agafen les bosses de fems que hi ha a la casa i les depositen als 
contenidors específics. Els sogres d’en Joan estan acostumats a això de separar i triar: 
sempre ho havien vist, i ho havien fet en el camp. 
 
El punt de trobada amb els amics és al cafè de plaça. Allà, els que no surten, fan la 
cervesa o un cafetet. Uns juguen a cartes, altres a dòmino. N’hi ha que miren la 
televisió. Però la majoria prefereixen xerrar, comentar els fets quotidians del poble. 
 
Decideixen qui ha de conduir, i parteixen cap al restaurant on, acompanyat de bon vi 
mallorquí, mira que han millorat els vins els darrers anys! mengen porcelleta uns, i xot, 
els altres. 
 
Disfruten del sopar, dels amics, de l'ambient i tornen a casa. I tornant a casa, pensen que 
així mateix no es poden queixar i que viuen bé. 
 
 
El Consell al teu voltant. 
 
En Joan i na Margalida, i tants i tants mallorquins i mallorquines, tal vegada no saben 
que bona part del seu dia a dia està condicionat precisament per la política del Govern 
de Mallorca. 
 
Des de fa més de vint-i-cinc anys, el Consell de Mallorca ha evolucionat per a convertir-
se, en aquests moments, en una institució d’autogovern pròpia d’aquesta illa i que té 
com a objectiu, millorar la vida dels seus ciutadans, amb un seguit de competències. 
 
No ha estat un camí ni fàcil ni senzill i ha estat obra de molts. 
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De moltes persones i de molts partits polítics. 
 
Però avui res seria com és sense el Consell de Mallorca. 
 
La majoria de conduccions d’aigües netes i clavegueram, les carreteres, els espais 
naturals, els productes mallorquins, les activitats de tantes i tantes associacions, el 
circuit d’arts escèniques, l’enllumenat de tants i tants de carrers, les voravies, diferents 
espais públics, els equipaments culturals, els equipaments esportius de la pràctica 
totalitat dels pobles de Mallorca; o també la promoció turística, la nostra primera 
indústria, amb hotels d'encant amb luxe, el tractament acurat dels residus, les ajudes als 
mitjans de comunicació privats que fan feina en català, el manteniment d’una ràdio i 
una televisió íntegrament en la nostra llengua, res de tot això no seria el mateix sense el 
Consell de Mallorca. 
 
 
Una visió real. 
 
A algú li pot semblar un conte de fades o una visió pròpia de Alícia en el País de les 
Meravelles. Però m’agradaria que hi reflexionassin. 
 
No vull, evidentment, pintar la vida de rosa i som conscient, com sempre,  que queda 
molt per fer. 
 
No pot ser d’altra manera: la societat és viva i canviant i a nous temps noves accions. 
 
Es correspon a la realitat: el Consell  de Mallorca és present i ha actuat a moltes de les 
situacions que constitueixen el present d’en Joan. 
 
Segurament altres Joans, Margalides, Jessicas, Osvaldos, Fatimes o Omars que no tenen 
aquests condicionants ni aquesta mateixa vivència, que tenen altres preocupacions 
personals, algunes que els lleven la son. 
 
Però, així i tot, aquests també tenen aigua corrent, pavellons al seu abast, biblioteques 
ben equipades, carreteres segures i poden beneficiar-se de les activitats de tantes i tantes 
associacions de Mallorca que reben les nostres ajudes i subvencions. 
 
 
Benestar i mallorquinitat. 
 
Però la història d'en Joan és més que una relació de comoditats o d’infrastructures que li 
proporcionen benestar. La seva vida, la de la seva dona i les seves filles es desenvolupa 
en un entorn en què són apreciables unes característiques culturals pròpies d’aquesta 
terra.  
 
Trets culturals amb els que en Joan s’identifica, són tal vegada, d'una manera poc 
conscient, el que l'hi donen aquests plus de qualitat de vida. Segurament ni tan sols en 
Joan se'n dóna compte, no els valora perquè els he té, però són precisament aquestes 
coses que quant es perden es tenen en falta. 
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Viure en una casa antiga i a prop d’altres familiars, escoltar ràdio o llegir premsa o 
mirar televisió en mallorquí, anar a sopar amb amics amb que t’has trobat al bar de 
plaça, torrar a un fogueró... són elements quotidians que, a en Joan, li aporten un valor 
afegit a la seva sensació que té de qualitat de vida. 

 

Repetesc, tal vegada inconscientment, sense donar-li massa importància. Només quan es 
perden s’és conscient de que existien i les enyoram. 
 
 
Triangle vital. 
 
Per en Joan, per Mallorca, el Consell ha de jugar a dins tres àmbits essencials: 
 

• Ha de ser capaç de trobar solucions a les seves necessitats bàsiques. 
• Ha de ser capaç que aquestes solucions no malbaratin el seu estil de vida. 
• Ha de ser capaç de que en Joan pugui mantenir aquest estil de vida, però que es 

produeixi el creixement econòmic necessari. 
 
És a dir, el Consell de Mallorca ha d’incidir en allò que és el triangle vital de qualsevol 
persona: el territori, la societat i l'economia. 
 
 
Reptes per seguir essent nosaltres. 
 
L’equilibri, i l’estabilitat, entre aquests tres vèrtexs és allò que condiciona la nostra 
sensació de benestar. 
 
Dos són els grans reptes que té el Consell de Mallorca per aconseguir aquest equilibri i 
aquesta sostenibilitat: 
 

• Obtenir recursos econòmics per escometre aquests grans projectes 
d’infrastructures que encara resten pendents. 

• Incorporar socialment als nous mallorquins que han vengut als darrers anys. 
 

I jo crec sincerament que el Consell de Mallorca té capacitat per superar aquests reptes. 
 
 
El Consell obra de tots. 
 
Com deia, arribar aquí i avui ha estat un camí llarg i feina de molts. No fa encara unes 
setmanes, en aquesta mateixa sala vàrem tenir l'ocasió de donar les medalles d’Honor i 
Gratitud de l’Illa de Mallorca, en la seva categoria d’or, als ex-presidents Albertí, 
Morales i Verger, als qui tenim el privilegi que sempre ens vigilen. 
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Mitjançant aquest senzill i emotiu acte vàrem reconèixer l'aportació de tants i tants 
consellers, dels diferents partits polítics, al llarg de la història d’aquesta institució han 
fet feina perquè arribas a on estam i perquè siguem el que som. 
A més, la realitat social de Mallorca, i el seu reflex electoral, condiciona el fet que mai 
cap formació política hagi obtingut majoria absoluta. 
 
 
Pactes per Mallorca. 
 
La política dels pactes ha estat sempre present. És també aquesta, la política de pactes, 
una característica ben nostra. 
 
Així, en els darrers dotze anys, la meva presidència ha tengut el suport de tots els partits 
presents aquí PP, PSOE, PSM-EN, EU i Els Verds, per tant, que ningú vegi un intent de 
patrimonialitzar cap ni una de les situacions en les que es troba el nostre Joan. 
 
És més, crec que es varen fer moltes bones coses amb l’anomenat Pacte de Progrés i que 
el pacte UM i PP ha estat molt positiu per Mallorca. Com esper ho serà el pròxim... 
sigui quin sigui el pacte. 
 
Així i tot, malgrat aquest pactisme, la política del Govern de Mallorca té un 
denominador comú, que crec que és l'important : Mallorca. 
 
Perquè l’acció de govern no només és donar solucions sinó que és necessari que 
aquestes solucions s’ajustin a la nostra realitat i sobretot que no l’alterin. 
 
No només som eficaços, puc dir, que a més hem estat eficients. 
 
 
Política pensant en Mallorca. 
 
Perquè fer una carretera a Mallorca, per exemple, no és només tenir molts doblers - o no 
és només endeutar-se - i traçar una línia recta de Palma a Manacor, passi per on passi. 
No es tracta només de fer la carretera, sinó que aquesta, a més de ser útil, ha de ser 
respectuosa i a més ha d'estar integrada. 
 

Fer urbanisme a Mallorca no és només fer de tota l'illa és un solar i dir qui vulgui que 
construeixi, és més, fer urbanisme a Mallorca no és urbanitzar. Fer urbanisme és 
ordenar el creixement i preveure les conseqüències que tendrà sobre el territori, sobre 
l’economia, sobre la societat i quines conseqüències poden ser assumibles i sostenibles i 
quines no. 

 
Fer una televisió pública no és simplement tenir un bon plató, o uns bons presentadors i 
sortir a competir amb altres cadenes privades. Fer una televisió pública és apostar per un 
instrument de vertebració de país, socialitzant de la nostra llengua, de la nostra identitat. 
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Fer promoció turística no és simplement passejar el nom de Mallorca perquè venguin 
més turistes. Fer promoció turística és apostar per una valoració del nom de Mallorca, 
és obrir nous mercats, nous segments, que ens donin seguretat i estabilitat davant 
conjuntures que poden arribar qualque dia perquè ja en tenim experiència. 
 
Fer política econòmica a Mallorca va més enllà de protegir la indústria hotelera. Essent 
aquesta essencial, fer política econòmica és procurar que tots els sectors productius 
augmentin les seves capacitats i les seves possibilitats, especialment els sectors 
primaris, tan lligats com estan a les nostres arrels. 
 
Fer política mediambiental a Mallorca no només és protegir i segrestar uns determinats 
espais. Fer política mediambiental és educar als escolars, és conscienciar a la població, 
és tenir un sistema integral de tractament de residus, és fer partícips als agricultors, als 
ramaders, als caçadors... 
 
Fer política cultural a Mallorca no és fer dirigisme. Fer política cultural és ajudar a la 
creativitat, és oferir qualitat, és potenciar els museus, les biblioteques. És consolidar la 
nostra identitat, és promoure hàbits culturals, al mateix temps que s’obren finestres per 
saber també què passa a la resta del món. 
 
Fer política lingüística no és ser intransigent ni tampoc ser massa permissiu, i sobretot 
no és crear dubtes. Fer política lingüística és tenir les idees clares i els objectius ben 
definits, és fer possible arribar a la normalitat i acabar amb la normalització. 
 
I podria seguir, encara que crec que vostès m’han entès i han agafat el sentit del que els 
vull dir: 
 
És només pensant en Mallorca com a subjecte que es pot fer una bona política per a 
Mallorca. 
 
 
Mallorca ets tu! 
 
Mallorca i els mallorquins que formen una sola entitat gràcies a l’estreta relació que ha 
existit sempre i que ha estat forjada al llarg dels segles. 
 
És aquest Mallorca ets tu! Que durant els darrers anys ens ha acompanyat i ha 
configurat totes les campanyes i totes les accions que ha impulsat el Consell de 
Mallorca. 
 
Perquè Mallorca és tu i tu ets Mallorca. Aquesta simbiosi, aquesta necessitat mútua, 
aquesta evidència d’evolució conjunta que ens fa actuar al Govern de Mallorca com ho 
ha fet aquest darrer any, són els que ens han donat aquestes bones solucions per la 
nostra illa. 
 
 
Per Mallorca, pels mallorquins. 
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Efectivament, l’any 2003, quan vaig ser nomenada presidenta gràcies al suport i al pacte 
de governabilitat amb el Partit Popular, vaig proclamar que aquesta seria la legislatura 
recordada com la legislatura de les solucions, de totes les solucions en aquelles 
inquietuds que tenien els mallorquins i mallorquines. 
 
I crec, sincera i modestament, que s’ha aconseguit. 
 
Fent memòria, a principis de legislatura coincidint també amb el principi del segle XXI 
tots els estudis determinaven que els principals problemes que percebien els ciutadans 
eren precisament en relació amb la mobilitat. 
 
 
Carreteres. 
 
Quatre anys després, la xarxa de carreteres és a Mallorca una realitat esplèndida. 
 

Mallorca necessitava millorar les seves carreteres, es cert que també necessita millorar 
les ferroviàries, i les infraestructures escolars i les sanitàries. Però la principal 
preocupació dels mallorquins en aquell moment eren les carreteres. 
No podíem estar més temps amb la incomoditat i, sobretot, amb la inseguretat pels tants 
i tants de milers de persones que cada dia s'ha de desplaçar o bé per anar a la feina o per 
repartir la mercaderia, o per transportar turistes o bé tant sols perquè volien anar el 
diumenge en la família a la platja. 
 
Un sol mort és infinitament més important que totes aquelles quarterades de terra que 
facin falta per millorar una carretera. 
 
A principis de desembre inauguràrem el projecte estrella de la legislatura: el 
desdoblament de la carretera Palma - Manacor, ho fèiem complint un compromís. Jo 
diria més que complint el compromís perquè aquest era de Palma fins a Montuïri, i hem 
aconseguit arribar fins a Manacor. 
 

El Consell de Mallorca, amb aquesta carretera, crec que és pioner en la manera 
d'entendre les infrastructures, com han de ser, en el segle XXI i a l'illa de Mallorca. 

 

Davant aquells que pregonen que, com més gran i ampla és la carretera, més seguretat i 
major és la qualitat del servei, nosaltres hem apostat per un model diferent, màxim de 
tecnologia, màxim d'ecologia. 

 
Hem apostat per fer infrastructures amb valor afegit. Jo crec que fer una carretera és 
també qualque cosa més, és fer: 
 

� un ordenament de l'entorn d'aquesta carretera, 
� una restauració d'aquell patrimoni que està en el seu voltant, 
� un increment del seu patrimoni artístic, que alhora ho és de tots els artistes que 

tenim a Mallorca, 
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i tot i això tenim la carretera i tenim tot el demés. 
 
Hem demostrat que fer grans infrastructures no significa:  

� haver d’invertir-hi més temps, perquè es faci bé, perquè es faci valorant aquestes 
altres coses, crec que hem demostrat que s'han fet amb agilitat,  

� haver d’interrompre el trànsit, les molèsties han estat les mínimes 
imprescindibles i necessàries, 

 
vol dir que, si hi ha voluntat política, amb el nivell tècnic adequat que tenim, amb 
capacitat de treball i posant cura a tot el que es fa, els resultats no es fan esperar. 
 
Aquest és el model de vies de gran capacitat que, crec sincerament, necessita Mallorca. 
 
És ver que du un poc més de feina, però crec que Mallorca s’ho mereix. 
 
I com el desdoblament fins a Manacor, gràcies a l'esforç de tot el personal de la 
Direcció Insular de Carreteres i també a totes les empreses implicades que s’han 
esforçat al màxim perquè això fos així, molts altres projectes moltes altres actuacions 
s’han realitzat a Mallorca donant benestar, donant qualitat de vida, assegurant les 
comunicacions de tantes i tantes persones que viuen al voltant de conduir. 
 
Gràcies a ells avui es pot: 

� arribar a Alcúdia d'una forma segura i còmode,  
� i també es pot anar de Muro a Inca amb tranquil·litat,  
� ja no passaran més pena aquella gent de Sant Joan que veien com els seus fills 

cada matí havien d'anar a l'autocar per anar a l'escola de Sineu per aquella 
carretera tan perillosa,  

� podíem posar més exemples com el de Campos a Sa Ràpita,  
� o de Porto Cristo a Son Servera,  
� per no parlar de les rotondes tan necessàries d’Artà i d'aquells veïns que me 

demanaven que els cotxes i camions passessin dia rera dia, pel seu carrer i els 
despertessin de bon matí, 

� també els enllaços que s'han fet a Maria de la Salut, 
� la millora dels accessos a les urbanitzacions de Llucmajor:  Badia Gran, Badia 

Blava, el Dorado i Majoris Decima, 
� i la millora de l’accés a l’Hospital Joan March. 

 
Podríem parlar de moltes altres perquè tot això està plasmat en aquest Pla de carreteres, 
això és el que s'ha fet i el que s'està fent, però tenim previst fer totes i cada una de les 
carreteres de Mallorca. 
 
Un Pla que ha estat pactat amb el PP i que tal vegada s'haurà de desenvolupat, amb un 
acord o un nou conveni amb el Ministeri de Madrid, crec que això és el menys 
important i que el més important és tenir les solucions per fer les carreteres i que no 
siguin els mallorquins els que les hagin de pagar. 
 
La disposició pel diàleg, la voluntat de consens i la capacitat d’acord d’aquest Govern 
de Mallorca crec que s’ha posat de manifest en aquest àmbit. 
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Pactes amb el PP per dissenyar el Pla i pactes amb el PSOE per trobar-hi finançament, 
crec que això és el menys important, no és el que interessa als ciutadans. El que volen 
els ciutadans és realitat i crec que en carreteres ho hem aconseguit. 
 
 
Territori. 
 
Com també hi ha hagut pactes en altres àmbit d’actuació com és el tema d’urbanisme. 
 
Pla territorial de Mallorca. 
 
El Pla territorial de Mallorca és també una fita important en el balanç del Govern que 
presidesc. 
 
Recordem també la preocupació que tenien tants i tants de mallorquins front a un 
creixement desmesurat i el que ells deien un bosc ple de grues. 
 
El Pla territorial és l’instrument d’ordenació que permetrà a Mallorca créixer de manera 
moderada. 
 
Això sempre i quant s’utilitzi adequadament, perquè vull recordar aquí i crec que és un 
bon moment, que les competències d'urbanisme són dels respectius ajuntaments. 
 
Amb el Pla s'aconsegueix que:   

� el 42% del territori tengui un  nivell de protecció alta,  
� un 10% tengui una protecció mitjana i  
� un 42% una protecció moderada, és a dir el sòl rústic comú.  

Només el 6% de tota Mallorca és urbà o urbanitzable. 
A més s’estableix la prohibició de noves urbanitzacions dins sòl rústic. Ja no hi haurà 
noves taques urbanes a l’illa, dins el camp. També s'ha fet possible que s'aturin les 
planificacions de noves urbanitzacions a tota la costa. 
 
El nou creixement previst al Pla només representa el 3,40% del sòl urbà actual. 
 
Amb ell és manté la idiosincràsia i el paisatge urbà dels nostres pobles, completat a més 
amb tot el que són normes per protegir el nostre patrimoni: és la protecció dels cascs 
històrics de tots els pobles de l'illa i també amb les declaracions de BIC, i mesures 
d’integració paisatgística... 
 
Repetesc, el Pla territorial de Mallorca és un bon Pla per a la nostra Illa, sempre i quant 
s'apliqui. 
 
He de dir que hores d’ara només una petita part dels ajuntaments han adaptat el seu 
urbanisme a allò que disposa el Pla territorial. 
 
Alguns ajuntaments, i cal recordar-ho, no estan encara avui adaptats a altres normatives 
de disposicions que ho són de la comunitat, com pot ésser la Llei d'espais naturals o les 
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Directrius d'ordenació territorial, totes aquestes que com vostès recorden i saben 
significaven més protecció pel nostre territori.  
 
 
Andratx. 
 
Aquest és el cas del municipi d’Andratx que, lamentablement, ha estat notícia en els  
darrers mesos i en els darrers dies. Crec que hem de distingir uns pobles dels altres. 
 
El Consell de Mallorca, el Govern que jo presidesc, sempre ha tengut lleialtat 
institucional i sempre ha procurat que cada institució tengui el seu àmbit competencial. 
Per tant el Consell ha actuat des del primer moment exercint les seves competències 
com a Consell de Mallorca en el tema Andratx, el que no podíem era suplir les 
competències que tenia l'ajuntament. 
 
Així vull recordar que l'any 2005 el Consell de Mallorca va suspendre a l'Ajuntament 
d'Andratx les normes que li presenta perquè contenien 46 deficiències, moltes 
d’aquestes deficiències si haguessin estat esmenades podrien haver evitat els presumptes 
delictes posteriors. 
 
Entre els anys 2005 i 2006 el 100% de llicències que ha impugnat el Consell de 
Mallorca casualment han estat en el municipi d’Andratx, construïen dins ARIP i ANEI. 
 
A més ha incoat 40 expedients de disciplina urbanística en sòl rústic, també a 
l'Ajuntament d'Andratx. 
 
També vull que sàpiguen tots vostès que el Consell de Mallorca va demanar informació, 
que li va ser reiteradament denegada, de 36 expedients municipals. 
 
Però no només a Andratx el Consell de Mallorca ha actuat de manera competent i 
conseqüent arreu de tota l’illa i hem vetllat més que mai pel compliment de la normativa 
urbanística i de l’ordenació del territori. 
 
 
Disciplina Urbanística. 
 
L’esforç d’aquesta legislatura en matèria urbanística no té comparació amb cap d'altra. 
 
Si comparam aquesta legislatura amb la del 1999-2003 els puc dir que: 

• Hem multiplicat per dos l’import de les sancions, 
• Per quatre les ordres de demolició, 
• I per set! les impugnacions de llicències. 

 
Una gran tasca realitzada per Departament de Territori en el marc de les competències 
que té el Consell de Mallorca. 
 
Unes competències que deriven del desenvolupament de l’Estatut de 1983, de la Llei de 
Consells i del nou Estatut. 
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Unes competències que, en un territori tan limitat com a Mallorca, han d’estar, al meu 
entendre, centralitzades per evitar bregues entre municipis i desigualtats i, allò que és 
més perillós, desequilibris territorials irreversibles. 
 
 
Llei capitalitat. 
 
Des d’aquesta òptica estrictament institucional, no s’entén la recentment aprovada Llei 
de capitalitat de Palma. 
 
És, sense cap dubte, una necessitat que Palma tengui una Llei de capitalitat perquè la 
veritat és que hi ha molta acumulació de serveis administratius i la concentració laboral 
és molt important i a més això implica despeses que no poden ser sufragades pels 
impostos, tant sols, dels seus empadronats. 
 
Però aquest reconeixement de tots els partits polítics que estam a favor i d’acord amb 
una Llei de capitalitat, no pot donar lloc al que se'n diu un regne de taifes en matèria 
urbanística, crec que hi ha certa diferència. Llei de capitalitat si, regne de taifes no. 
 
És, ho repetesc, i sens dubte tendre temps al llarg del debat per explicar-ho, simplement 
una qüestió institucional, perquè avui hi ha el Partit Popular a l'Ajuntament de Palma, i 
qui diu que l'any que ve no hi hagi Unió Mallorquina i perquè avui hi ha Unió 
Mallorquina al Consell i qui diu que no hi estigui el Partit Popular o el Partit Socialista 
o estiguin un i altre en diferent situació. 
 
Però les persones passam, els partits polítics també, però les institucions queden. I 
continuarà havent-hi un Consell de Mallorca, un Ajuntament de Palma i un Govern de 
les Illes Balears. 
  
I no sembla adequat que mentre uns municipis s’han d’ajustar de forma escrupulosa a 
allò que diu el Pla territorial, l’Ajuntament de Palma es pugui saltar aquestes normes. 
 
Normes que, a ben segur, seran incompatibles amb l’harmonia imprescindible en un 
territori tan petit. No pot ser Palma i la resta de Mallorca. 
 
Per sort, i al meu entendre, el nou estatut l’aprovat el passat 21 de desembre i publicat al 
BOE de dia 29, deixa clar al seu article 70 que l'Urbanisme, la Habitabilitat i 
l'Ordenació del Territori i del Litoral inclòs són competències pròpies dels Consells. 
 
Per tant, a l’entrada en vigor del nou estatut, llei de superior rang que la Llei de 
capitalitat, aquestes competències es tornaran a reunir allà d’on, al meu entendre, 
haurien d’haver estat sempre al Consell de Mallorca. 
 
I, repetesc, és un posicionament institucional que estic convençuda que pensen igual 
tots i cada un dels consellers que estan en aquest Consell de Mallorca encara que la 
disciplina de partit en un moment determinat els fa tenir un comportament o un altre que 
aquesta presidenta entén perfectament. 
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Patrimoni. 
 
Carreteres i urbanisme, dues peces claus per la Mallorca del futur. Hem de fer possible 
una Mallorca autèntica i, alhora, moderna. 
 
Una Mallorca amb un ric patrimoni tant històric com mediambiental i sobretot jo crec 
que el Consell de Mallorca ha contribuït amb que això sigui així. 
 
El Consell de Mallorca fa feina amb patrimoni històric i artístic quant tramet Béns 
d’Interès Cultural i Béns Catalogats ajuda a n'aquestes coses que donen valor afegit. 
Entre ells, fins i tot, en moltes ocasions a Béns immaterials com ha pogut ser la Sibil·la 
o la Festa de l’Estendard. 
 
També hem de tenir en compte que s’han duplicat els doblers i les inversions en matèria 
de patrimoni i s’ha incrementat la participació de la societat i la difusió de les activitats. 
 
El Centre de Restauració i Arqueologia de Son Rossinyol ha complit tan sols el seu 
primer aniversari crec que li hem de reconèixer un bon funcionament, encara que perquè 
arribi al 100%  haurà de passar un poc més de temps. 
 
S’ha actuat, també en aquest àmbit patrimonial, en totes aquelles situacions en què 
creiem era important evitar una agressió al bé comú. 
 
Els expedients famosos que cal de passada recordar com és el de la Real o els 
informatius sobre l’esbucament del pont del tren o la construcció de determinades 
carreteres són un bon exemple d’aquesta activitat zeladora que té el Consell de 
Mallorca. 
 
Ara bé, hi ha diversitat d’opinions i és lògic que els diferents grups polítics no sempre 
coincideixin amb la meva opinió, jo ho respect.  
 
 
La Real. 
 
Però crec que entre tots hauríem d'anar molt alerta a no crear un debat polític en el que 
per qüestions demagògiques o electorals es transmetin a la societat idees errònies, quan 
no, idees falses. 
 
Hem d’evitar crear en els ciutadans expectatives que és possible utilitzar la protecció del 
patrimoni per fer allò que un vulgui fer. 
 
La protecció del patrimoni és això: protecció dels valors intrínsecs del bé que es vol 
protegir. 
 
La protecció del patrimoni no pot ser, en absolut, i el ciutadà ho ha de tenir clar, un 
instrument urbanístic, no pot ser un instrument que faci possible mitjançant la protecció 
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d'un patrimoni, un exemple clar és la Real, evitar el que uns ciutadans volen, que és, 
l'hospital de Son Espases.   
 
Una cosa és protegir el patrimoni que ho ha fet el Consell de Mallorca, i l'altre és 
utilitzar un instrument de protecció patrimonial per fer una política diferent de la que 
fan aquells que tenen les competències per fer-ho, l'Ajuntament de Palma i el Govern de 
les Illes Balears. 
 
Només així s’evitarà fer mal a la institució del Consell de Mallorca que sempre ha 
procurat utilitzar aquells instruments pel que li correspon, i no fer política mitjançant els 
mateixos.  
 
 
Medi natural. 
 
Crec que també hem millorat el medi ambient, la restauració i la conservació de tot el 
patrimoni de Mallorca, en paisatge rural, en paisatge natural i en paisatge marítim. Hem 
apropat la natura als mallorquins i mallorquines, hem aconseguit un tema 
importantíssim la sensibilització que hi ha, de cada dia més, en tot el tema 
mediambiental, hem procurat anar cap a un desenvolupament sostenible. 
 
Hem potenciat el senderisme com activitat social, esportiva i cultural que esdevé alhora 
una activitat econòmica pel aquest desenvolupament sostenible que tots volem. 
 
Hem donat un impuls definitiu a les Rutes de Pedra en Sec, en el camí d'Artà a Lluc, 
hem redactant els instruments que fan possible mitjançant plans especials que 
garanteixen la seva protecció i a la vegada regulen els usos d'aquests camins. 
 
En aquesta legislatura també hem posat en marxa tres nous refugis per posar-los a 
l’abast de tots els mallorquins i mallorquines que els agrada la natura i l'excursionisme. 
 
 
Economia. 
 
Les carreteres, el territori, el patrimoni... i l’economia. 
 
El Consell de Mallorca aquests darrers anys ha apostat de forma clara en el camp 
econòmic i ho ha fet per donar estabilitat a un model econòmic determinat, que és amb 
el que nosaltres creim. 
 
Productes Mallorquins. 
 
Una aposta ha estat cap als sectors primaris. 
 
L’agricultura, la ramaderia i la pesca tenen un pes molt més alt si no miram simplement 
la seva incidència directa al PIB, perquè són l’inici de la cadena productiva de moltes 
altres indústries, són també sectors productius lligats des de sempre a la nostra manera 
de ser. 
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Tota societat, per avançada que sigui, si vol seguir essent ella mateixa, ha de reconèixer 
els lligams a la terra i a les activitats que en ella es produeixen. 
 
El Consell de Mallorca ha fet campanya pràcticament continuada dels productes 
mallorquins. 
 
A través d’esdeveniments com:  

� la Nit del Vi,  
� La Gota d’Oli   
� Tapalma,  
� les fires temàtiques,  
� les degustacions de peix, carn o sobrassada.  

 
el Consell de Mallorca ha volgut deixar clar que: 

� “els mallorquins són els millors” i 
� no és que siguin bons és que són boníssims. 

 
Però també la moda i el disseny han rebut el nostre suport, la segona edició de 
Passarel·la Mallorca crec que ho va deixar ben clar i ben patent. Es tracta de donar 
impuls a noves indústries que tenen totes elles un alt valor afegit  i creim que han de 
tenir cabuda dins el nostre sector productiu, perquè condicionen la nostra realitat insular 
que viu, però no només ha de viure, del turisme. 
 
 
Turisme. 
 
El turisme és la nostra segona gran aposta: aconseguir obrir nous mercats amb productes 
distints. 
 
De fet és tot un cicle que comença tractant amb els empresaris, i segueix editant bons 
materials per assistir a fires específiques per informar "in situ". I tot torna a començar. 
 
Així, sense solapar-se amb altres institucions que tenen altres competències en matèria 
de turisme. La nostra la tenim clara, és informativa i hem anat a informar a quinze fires, 
sempre de la mà del sector privat. Jo crec que ha donat un molt bon a resultat i un 
increment quantificable en un turisme d'alt poder adquisitiu i no es concentra només a 
l’època d’estiu. 
 
L’èxit a la darrera Fira Turística de Luxe, celebrada a Cannes, crec que és un bon 
exponent de la feina ben feta i reconeguda pel sector turístic. 
 
 
Societat. 
 
Fins ara, hem parlat de territori, d’economia. Però ens queda per repassar el tercer 
vèrtex que conforma aquest triangle vital: la societat. 
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Pens que a ningú se li escapa els grans canvis que ha sofert Mallorca als darrers anys, 
especialment pel que fa a l’increment de població. 
 
Immigració. 
 
Aquest fet, conseqüència de l’alta immigració, provoca i provocarà la necessitat de 
prendre mesures en tots els ordres, però especialment hem de fer esforços per a la seva 
correcta adaptació a la realitat social i cultural pròpia de Mallorca. 
 
També donant resposta a les seves necessitats bàsiques, i així ho feim a través de 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
 
Però allò que hem d’evitar és que la diversitat cultural que aporta la immigració suposi 
la desaparició d'aquells elements intrínsecs de la nostra personalitat com a poble. 
 
Evidentment que tot contacte amb altres cultures implica un intercanvi, això no té 
discussió, com també hem d’estar alerta que no es produeixin situacions de conflictivitat 
i que anteposin drets i deures, ni un, ni altres, s'han de veure conculcats. 
 
És més necessària que mai la intervenció de les comunitats autònomes en el control dels 
fluxos migratoris ja que elles són les que tenen, de primera mà, el coneixement de les 
necessitats dels empresaris i poden exercir amb major eficiència el control de les 
relacions laborals i el compliment dels permisos concedits. 
 
I molt més, si tenim en compte que són aquestes comunitats les que després han de fer 
front a les despeses socials. 
 
Solidaritat sí, i rigor també. 
 
Una solidaritat, a més, que no pot ser mai a costa de la qualitat de vida. Solidaritat sí, 
però no a costa de la qualitat de vida de que gaudim en aquest moments tots els que 
vivim a Mallorca. 
És aquesta capacitat d'acollida que tenim els mallorquins i les mallorquines la que hem 
de voler tenir en el futur i això només es pot aconseguir amb les idees ben clares damunt 
el que serà el nostre repte de futur. 
 
 
Llengua. 
 
Però més enllà del fenòmen de la immigració, el Consell de Mallorca ha fet una 
magnifica tasca en tot allò que ens identifica com a poble, i  precisament ho hem fet per 
facilitar a tots aquells que arriben, als nous mallorquins, la seva adaptació. 
 
Només si tenim clar què som i què ens identifica podrem incorporar sosteniblement 
nous membres de la nostra societat, tenguin l’origen que tenguin. 
 
Així el mallorquí, la modalitat de llengua catalana que parlam aquí, ha estat objecte 
d’una especial atenció. 
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Amb campanyes, amb ajudes a particulars, a associacions, a ajuntaments, a empreses, 
amb edició de llibres i amb edició de fulletons, amb la convocatòria dels Premis 
Mallorca, amb tantes i tantes coses que podrien ser qüestió d'un debat només elles. 
 
Però per damunt de tot, crec que caldria destacar precisament la posada en marxa de la 
Televisió de Mallorca, que crec que serà una fita cabdal per aconseguir que juntament 
amb Ona Mallorca siguin un instrument important de normalització.  
Una televisió íntegrament amb la nostra llengua, com ha de ser, que és i que serà plural, 
pròxima i que està tenint un alt grau de penetració dins la nostra societat precisament 
perquè la gent la percep com una cosa propera. 
 

La Televisió de Mallorca és propera, de Mallorca i dels mallorquins, recull el testimoni 
de les televisions locals que varen iniciar, ara fa vint-i-cinc anys, un camí de proximitat, 
i compromís en tots els ciutadans i ciutadanes, que ha passat de poble en poble a tota 
Mallorca. 
 
Una televisió de qualitat feta pels professionals i per les empreses de la nostra illa. 
 
Hem de reivindicar la feina ben feta de les empreses i els professionals de la nostra illa, 
ajudant al desenvolupament de una indústria molt important i gens contaminant com és 
la indústria audiovisual. 
 
A més vull destacar la creació de la Televisió de Mallorca com un tema en el que 
realment s'ha aconseguit el consens. L'hem aconseguit amb diàleg, amb voluntat que 
sigui una televisió de tots, una televisió que reculleixi diferents sensibilitats, una 
televisió participativa, una televisió en que els mallorquins són els autèntics 
protagonistes, una televisió que a més a tengut el suport de tots i cada un dels grups 
polítics, té el suport del PP, PSOE, PSM-EN, EU i d'Els Verds i d'UM. Sé que això es 
pot espanyar perquè falten tres mesos per les eleccions, falta molt poc temps, i sempre 
que venen eleccions hi ha nervis i en ocasions les coses s'espanyen, però aquesta ha 
estat la voluntat, el sentiment i crec que seria bo que continuas imperant amb renúncies 
de tots, aquesta televisió plural i de tots. 
 
I seguim millorant perquè a l'any 2007 s’ha d’iniciar el pas de les emissions analògiques 
cap a les digitals. El camí cap al nou sistema de la TDT (televisió digital terrestre) 
s’anirà consolidant. Crec que és important que ho facem i ho continuem fent amb el 
suport de tots. 
 
 
Política cultural. 
 
A més hi ha una política cultural que està en la mateixa línia, pretén el manteniment de 
la nostra personalitat com a guia, sense oblidar, que no només som el som i tenim el que 
tenim, sinó que és necessari créixer amb tot allò que també es produeix fora Mallorca. 
 
Així, alhora que feim un Consell Assessor de Cultura Popular o una Fira de Cultura 
Popular i d’Arrel Tradicional, també feim altres coses a la Capella de la Misericòrdia 
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feim programes dedicats a nous artistes, també editam catàlegs a pintors, i hem creat un  
Circuit d’Arts Escèniques... 
 
Són mostres d’aquesta especial sensibilitat que tenim, cap a totes i cada una de les 
inquietuds culturals i donam resposta a tants i tants mallorquins que es dediquen 
precisament a les diferents manifestacions artístiques. A tots ells els volem donar el 
nostre suport. 
 
Sense oblidar, perquè són importantíssims els més joves, els hem de facilitar les coses a 
dins una societat que cada vegada està més pendent del tenir que del ser. 
Per tant volem fomentar activitats com pot ser el Festival Brot, per conèixer noves 
inquietuds, o el Mallorca Prix; també volem continuar treballant amb la responsabilitat 
als museus i a les biblioteques, que són un referent pels més joves. 
 
I s'ha de destacar la rehabilitació del Teatre Principal i les obres a La Misericòrdia. 
 
Dos edificis que, en camps diferents, estan cridats en un futur no massa llunyà, a 
convertir-se en els puntals de la cultura a Mallorca. 
 

� El Teatre Principal de Palma com a referent indiscutible d’una política escènica 
de qualitat i seny que, estarà totalment remodelat, i que iniciarà el proper dia 20 
d’abril el seu camí en aquesta nova etapa, a punt està perquè tots els mallorquins 
i mallorquines recuperin aquest espai històric que tant ha significat al llarg dels 
segles per Mallorca. 

 
� La Misericòrdia ha de ser aquest gran centre cultural, a l’estil dels que tenen 

totes les grans capitals europees, en el que hi cabran totes les manifestacions 
artístiques, i també tendrà una funció administrativa i cultural important. 

  
Ho deia abans, sense dirigismes. La cultura ha de sortir de les diferents associacions, i 
no del Consell  cap a la societat. 
 
 
Subvencions. 
 
Així ajuntaments, empreses o associacions reben ajudes per a poder dur endavant els 
seus projectes. 
 
A Cultura i a totes les àrees. 
 
Les subvencions, en ocasions tan criticades, són bones, ajuden a molta, però que a molta 
gent, a realitzar activitats que d’altra forma seria impossible dur endavant. 
 
El Consell de Mallorca és la institució pionera quant a les subvencions gràcies al Pla 
estratègic de subvencions, que es va aprovar en aquesta legislatura, i que garanteix la 
total transparència del sistema i dóna total seguretat a l’administrat. 
 
Però l’àmbit social no només és cultura i identitat.  
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També seguretat, que tant importa als mallorquins i a les mallorquines i també oci. 
 
 
 
Bombers. 
 
En l’àmbit de seguretat, cal destacar la feina del Servei de Bombers del Consell de 
Mallorca que ha experimentat, en els darrers quatre anys, un creixement molt important, 
en funció de les necessitats que té Mallorca, el resultat ha estat molt positiu, tendrem  
ocasió de parlar-ne en el transcurs del debat. Però volgut per una hem part sensibilitzar 
la societat amb programes pels escolars i també hem volgut tenir un cos especialitzat en 
feina de recerca i salvament, que cada dia és més necessari donat els nous hàbits que 
tenen els mallorquins i les mallorquines. 
 
Cal destacar també la construcció d’un nou Parc a Alcúdia que assegura una acció 
ràpida i eficient davant qualsevol emergència que es produeixi en aquella zona que, no 
hem d'oblidar, concentra una sèrie d’activitats industrials d'important risc. 
 
En definitiva, els Bombers de Mallorca duen una molt bona tasca de preparació, 
d'especialització i de modernització constant per a adaptar-se a les noves necessitats de 
les ciutadanes i ciutadans de Mallorca, i sobretot per protegir-los. 
 
 
 
S’Institut. 
 
També dins aquest concepte de seguretat hem d'emmarcar l’acció social que du a terme 
S’Institut. 
 
Una vegada transcorreguts tres anys del seu funcionament, tenim referències clares i 
podem demostrar, amb fets, que ha estat una gran idea que la gestió de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca que i la seva col·laboració i feina amb altres 
institucions ha estat un gran encert. 
 
Avui la societat implicada en els problemes socials – tan les entitats, les associacions, 
diverses, els diferents col·lectius... - han vist com ha evolucionat S’Institut i com ha 
sabut donar resposta a més problemes i a més necessitats que creixen dia a dia a dins la 
nostra societat i que òbviament la societat no pot arreglar per si mateixa. 
 
Una feina feta amb agilitat, amb flexibilitat i amb eficàcia que ha servit per donar 
credibilitat davant tot el sector afectat. 
 
Això, al final, al meu entendre, és el que compta, el grau de satisfacció d'aquells que 
reben l'ajuda i el suport. 
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Mitjançant S’Institut, el Consell de Mallorca ha posat a l’abast de molts mallorquins i 
mallorquines prestacions de tots tipus, que han configurat un entorn de més benestar i 
de més seguretat. 
Cal destacar entre aquests els menors, la tasca que es du endavant amb els mateixos és 
realment elogiable; els sense sostre, els discapacitats, les dones, els padrins... i  també 
els joves i els infants esportistes que han rebut gràcies a S'Institut una millor atenció. 
 
L’increment d’usuaris parla per si mateix s'ha passat de 187.000 a 420.000, i la 
participació dels ajuntaments ha estat total, també la dels sindicats... que donen 
l'enhorabona per aquesta feina ben feta. 
 
I tot això sempre apostant per optimitzar dels recursos: fent més amb menys i  
col·laborant amb moltes altres institucions, com és el cas del que serà una realitat ben 
aviat, el velòdrom de Sant Ferran en el que hi participam juntament amb l’Ajuntament 
de Palma i el Govern balear. 
 
I, com deia, també l’oci. 
 
 
Trot. 
 
Aquest any 2006 no hi ha dubte que ha estat un any clau pels cavallistes i pel món del 
trot en general. 
 
El trot forma part del nostre patrimoni històric, és una realitat social a dins  Mallorca. 
 
És una activitat que enforteix el sector primari, el camp. I crec que el Consell ha de 
vetllar, ho ha fet i ho ha de continuar fent,  per la seva bona salut. 
 
A més, aquest any 2006, s’han aconseguit objectius molt importants: 
 

� Una nova programació basada precisament en les sumes reals acumulades.  Un 
sistema desitjat per tots els cavallistes, durant dècades. 

� Un apropament de la gent jove a les carreres. 
� Una presència, tant a l’Estat com a Europa, avui no tenim res que envejar a les 

millors instal·lacions de tot Europa. 
� El que és més important el millor Gran Premi Nacional de la història de 

Mallorca, segons els experts va ser el millor any amb assistència de públic, una 
assistència sense precedents i una organització que res ha d’envejar als 
hipòdroms europeus, ni tan sols dels francesos. 

 

Tot això és el resultat d’una llarga feina i constant. 

 

S’ha actuat amb valentia i visió de futur i s’ha aconseguit impulsar el trot fins a  situar-
lo a un nivell d’excel·lència, enhorabona. 
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El trot serà, al 2007, esport de referència a Mallorca; i l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca continuarà fent feina per Mallorca i impulsarà tots els aspectes tradicionals de 
l'agrícola, protegint la cria de cavalls autòctons, i sobretot aquesta activitat primària tan 
necessària que gira al voltant del món del cavall. 

 

 
Pactes de futur. 
 
Crec que arribat a aquest punt és el moment de les propostes de futur. D'unes propostes 
que es poden començar ara i acabar-se d'aquí a un parell de mesos, just després de les 
eleccions. 
 
És un moment adient, perquè no hi hagi controvèrsies ni bregues anteriors. 
 
Estic convençuda que seria bo que tots els partits polítics, prèviament, arribéssim a 
acords sobre temes essencials pel desenvolupament futur que ha de tenir el nostre país. 
 
Crec que un d'aquests temes, el més important sens dubte, és la immigració. Establir 
conceptes clars, preveure les conseqüències, idear mecanismes d’adaptació... són per mi 
els components imprescindibles per un Pla integral d’immigració, que propòs 
formalment i que crec que el Consell de Mallorca, conjuntament amb altres institucions, 
amb tots els ajuntaments, amb el de Palma i amb el Govern balear, hem de dur 
endavant. El resultat no l'hem de voler abans d'unes eleccions, sinó just després 
d'aquestes, el proper mes de juny. Hem de fer feina ara per saber que governi qui 
governi d'aquí un parell de mesos, tots estam units per donar solucions en el que serà el 
repte més important de Mallorca, del Govern de les Illes Balears i de tots els municipis 
d'aquesta illa. 
 
En segon lloc, un Pacte per la Llengua amb la finalitat d’establir les regles clares i 
inamovibles per tal que el coneixement i el reconeixement de la nostra llengua, i el seu 
ús social, no quedin pendents de decisions de govern segons la conjuntura  i el que doni 
més vots a un moment determinat. 
 
En tercer lloc, crec que la situació actual en què vivim és el millor moment per poder 
presentar i que sigui aprovada per tots els grups la necessitat d'establir la figura del  
Defensor del Territori. 
 
És una necessitat imperiosa. 
 
La creació d’aquest òrgan de supervisió, de vigilància i de disciplina de tota l’activitat 
urbanística de la nostra illa, crec que és molt important per garantir el compliment de la 
llei i per fer possible que a més d'un gran Pla territorial tenguem la garantia i la 
seguretat de que el mateix es complirà. 
 
 
 
Final. Unió al voltant dels símbols. 
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Per finalitzar, voldria, una vegada més, insistir en la necessitat d’unió de tots els 
mallorquins, per fer front als reptes que tenim. 
 
A Mallorca s’hi viu be. A Mallorca es viu millor que a la resta de l’Estat. 
 
No és només la meva opinió, sinó que és l'opinió generalitzada de la majoria de 
mallorquins i mallorquines. 
 
Però tenim reptes i la globalització n’és un d’ells. 
 
Té sens dubte molts elements positius, però també té elements negatius, com pot ser la 
homogenïtzació. 
 
Crec que tots estam d’acord que això no seria bo. 
 
Tothom n’és ben conscient, però no tothom actua en conseqüència i podria ser ben bé 
que, quan ens afecti, no tenguem una capacitat col·lectiva per fer-li front. 
 
Per aquest motiu és tan important evitar els enfrontaments i hem d'estar més units que 
mai tots a l'entorn dels que són els nostres símbols i trets identitaris. 
 
Més encara, quan vàrem poder comprovar a la darrera Diada de Mallorca, que els 
mallorquins ens sentim orgullosos de ser mallorquins, i treim la nostra senyera al balcó 
per exterioritzar el nostre sentiment. I que consti, que quan dic mallorquins no és en 
funció d'on han nascut, sinó que se sentin mallorquins i crec que vàrem comprovar que 
ni ha molts que s'ho senten. 
 
És per això que l'escut, la bandera, l’himne, la Diada, el Consell de Mallorca, tot això 
que representa Mallorca ho hem de fomentar. 
 
La desunió entre els mallorquins només és útil als que volen que Mallorca sigui grisa, 
que no tengui personalitat pròpia, tot això ajudat en un context global, ens col·locaria en 
una situació que Mallorca seria una víctima fàcil pels seus interessos. Pels interessos 
d'aquests que volem que Mallorca, com a realitat, desaparegui. 
 
Sort que, mentrestant, els que estimam Mallorca i que som molts, seguim treballant pel 
seu futur, per un futur que vol una Mallorca verda i blava. 
 
Hem rebut, rebem i rebrem atacs pel simple fet de mantenir la mallorquinitat. 
 
Però els vull dir que val la pena. 
 
Perquè Mallorca s’ho mereix. 
 
Moltes gràcies." 
 
La moderadora suspèn la sessió a les 13.15 h, que es reprendrà a  les 17.00h. 



 23 

 

La moderadora recomença la sessió a les 17.05 h. Explica que el torn dels Grups polítics 
serà de major a menor nombre de representants i per un període de 30 minuts per a cada 
Grup. 
 
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, Sres. conselleres, Srs. consellers, 
 
Em permetran que comenci el meu discurs pronunciant la coneguda frase d'una cançó 
popular: Ja hi som aquí, ja hem arribat! 
 
I és que és increïble com passa el temps perquè ja som al darrer debat de política 
general de la legislatura, aquest és el quart debat que feim per analitzar la situació de la 
política mallorquina, els seus resultats i, per descomptat, el balanç de l'acord de govern 
sota el que s'ha dut a terme aquesta gestió. 
 
Sra. presidenta, em permetrà que li comuniqui que per al meu Grup la valoració que 
feim és altament positiva, no només pel contingut d'aquesta legislatura, que ha estat 
molt fructífer i profitós, sinó també per les formes, pel tracte i el respecte que crec que 
hi ha d'haver entre partits per tal que s'arribi a un acord i a donar compliment a allò que 
aquell dia les nostres formacions polítiques varen prometre als ciutadans.  
 
Recordi que al primer debat li vàrem oferir una legislatura tranquil·la i sense entrebancs, 
per tal que es pogués fer la gestió amb tranquil·litat; doncs bé, avui estam en condicions 
de poder afirmar que el nostre Grup al Consell sempre ha mostrat una actitud disposada 
a l'acord i a facilitar la governabilitat. Per això hem mantingut una actitud positiva i 
oberta al diàleg, fugint dels bloquejos i dels revanchismes polítics.  
 
Aquests principis, que per nosaltres ha estat fonamental per tal de dur el nostre acord a 
la pràctica, ens carreguen de raons per desdir  tots aquells que sempre han blavejat que 
el PP és un partit que està tot sol. 
 
Srs. consellers, el PP no tan sols ha demostrat que l'acord amb ell és possible, sinó que 
resulta més fàcil que amb altres formacions polítiques. Aquells que s'han cansat de 
pregonar la soledat dels populars són precisament els que han fet ingovernable aquesta 
institució i que han estat protagonistes de capítols absolutament esperpèntics de la 
nostra recent història democràtica. Una vegada més, els fets s'imposen als discursos i a 
les paraules. Avui venim amb la raó de la nostra banda, perquè la realitat així ho 
demostra.  
 
Aquesta ha estat una de les legislatures, per no dir la legislatura més profitosa de la 
democràcia. Hem arribat a acords històrics molt importants per als ciutadans de 
Mallorca i ens hem recuperat del retrocés al que ens va dur l'esquerra mallorquina. 
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Hem fet el que en teoria ha de ser normal en política, però que precisament durant 
aquesta legislatura ha estat notícia i no hauria de ser així, que és complir els nostres 
programes i les nostres propostes. Aquest fet avui ens dóna tota la legitimitat del món 
per assegurar que els mallorquins estan molt millor del que estaven fa 4 anys, era aquest 
el nostre vertader propòsit, per tant, objectiu complit. 
 
Hem superat els pactes basats en el repartiment de quotes i del poder, la discussió i el 
desencontre, el bloqueig i la manca de capacitat de govern, per donar pas als acords 
basats en el diàleg i la responsabilitat, el consens i la solució, per dir SI i afavorir la 
capacitat de govern. 
 
Hem substituït la política del NO, no per vostè, sinó per aquells que sempre deien no a 
tot per la política en positiu. I, el que és més important, hem basat la nostra actuació en 
el respecte que s'ha de tenir amb el soci de pacte, perquè es pugui complir amb 
normalitat l'acord que vàrem signar davant tota la opinió pública.  
 
Sra. presidenta, és molt distint discutir pel poder que vol un o que vol l'altre, que 
discutir per quina ha de ser la millor solució pels ciutadans. 
 
Si s'ha produït discussió entre nosaltres (que lògicament ha de passar, perquè vostè és 
presidenta d'un partit que no és el mateix que el meu, per tant no seria normal que amb 
tot estiguéssim d'acord i ens hauríem de preocupar perquè no seria la pluralitat que hi ha 
a aquest Consell, que hi ha a les Illes Balears i per tant hi ha discrepàncies públiques i 
notòries i n'estam molt contents i orgullosos de que sia així. Però si hem discutit és per 
com donàvem solucions o com feien les realitzacions, no discutim si la feina s'ha de fer 
o no s'ha de fer, com es discutia abans, sinó com s'ha de fer aquesta feina. 
 
Cosa molt diferent al que passava anteriorment, perquè em permetrà que li digui que 
amb tota la seva bona voluntat per aprovar qüestions, hi havia temes que estaven 
damunt la taula. Clar, la discussió era: hem de fer aquesta feina o no l'hem de fer? i avui 
la discussió, si n'hi ha, és: la feina s'ha de fer, pràcticament en consens i acord i si s'ha 
de discutir qualque cosa discutim el procediment per aplicar a aquesta feina. Crec que el 
nostre ha estat un pacte seriós i institucional, basat en les promeses que férem als 
ciutadans. 
 
Hem demostrat d'aquesta manera que per nosaltres, pel PP, la cadira no és el més 
important i, per això, crec que és de justícia que ho digui, vàrem cedir molt, 
probablement moltíssim en aquesta institució, però sempre per afavorir la capacitat de 
govern i complir el nostre programa electoral. 
 
És d'ingenus pensar, a hores d'ara, que a aquesta legislatura no hi hauria cap tipus de 
dificultat. És impossible que això sigui així en la vida, imaginin en política, més que 
més, és impensable. Els móns idíl·lics estan als contes de nins petits o a la ment de 
qualcú que està un poc despistat, però en cap cas és la realitat. L'important és arribar a 
un acord ferm i fort, que doni seguretat, estabilitat, que es sàpiga com començarà i com 
acabarà, sense tenir els ciutadans amb el dubte de si es trencarà o no, i sempre tenint 
consciència de que poden sorgir problemes, i que quan aquests problemes surtin se'ls ha 
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de donar solució superant les discrepàncies personals o de partit. I això és el que hem 
fet.  
 
El fet de que faltin quatre mesos per les eleccions autonòmiques i municipals, no ha de 
ser obstacle per continuar donant solucions als ciutadans. I encara que ens trobem en 
aquest context, hem de resoldre els temes de la mateixa manera que ho hem fet durant 
aquesta legislatura, amb tranquil·litat, serenitat, responsabilitat, posant per davant els 
interessos institucionals per damunt de problemes personals i partidistes, en definitiva, 
fer el que hem estat fent fins ara.  
 
Si s'apliquen aquests criteris, m'ho deia vostè avui quan li he donat l'enhorabona pel 
discurs, ens posarem d'acord, segur, no hi ha res que no es pugui treure endavant, tot 
depèn, com sempre, de la voluntat que es vulgui aportar i li puc assegurar, Sra. 
presidenta, que per la nostra part voluntat la tenim tota. Pensi, a més a més, que 
nosaltres tenim una facilitat més i és que no hem de parlar amb un tercer que fa la 
qüestió ingovernable, que discrepa  d'absolutament tot i que s'ha de posar d'acord amb 
nosaltres, sinó que quan volem arribar a un acord parlam amb vostè i l'acord es du a 
terme, sense més problemes.  
 
Sra. presidenta, ja no deim aquesta serà la legislatura de les solucions, ara deim aquesta 
ha estat la legislatura de les solucions i les realitzacions. 
 
Hem complit amb les nostres promeses i hem arribat com li deia abans a acords 
històrics que feia massa temps que estaven damunt la taula. 
 
Avui, ho deia vostè al seu discurs, els ciutadans circulen per unes carreteres més 
segures, s'han fet totes les carreteres, no només una part, el Consell de Mallorca ha 
complit amb el seu compromís i també ho ha fet el Govern de les Illes Balears, per tant 
a Mallorca s'han fet les carreteres que s'havien de fer, totes i per tant això és el que 
queda. La resta són paraules, potser seran titulars, però les carreteres són una realitat, 
gràcies al nostre acord. 
 
Hem aprovat el PTM, juntament amb el PP, una norma que de no haver estat per 
nosaltres encara estaria en l'aire i no tindríem aquesta seguretat jurídica de la qual vostè 
parlava. Sí que és cert, i hi ha fet menció, que és important aquesta adaptació a la 
normativa municipal, i aquesta és una feina difícil. I, respecte a les propostes que ha fet, 
també a nosaltres ens agradaria fer la proposta de que ha de ser molt important pel 
Consell, governi qui governi la propera legislatura, que doni facilitats als ajuntaments 
perquè es pugui produir aquesta adaptació. 
 
Sra. Presidenta, molt clarament: El Consell és la institució que té la competència 
autonòmica de l'urbanisme a Mallorca. Per tant, és més necessari que mai un control de 
la legalitat urbanística estricte.  
 
El Consell té tota la força institucional i tots els instruments necessaris per fer complir 
totalment aquesta normativa. Sra. presidenta, molt bé per aquesta proposta del defensor 
de territori, nosaltres ens hi afegim, però segur que vostè no oblida i sap que el Consell 
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té tots els mitjans per aplicar l'imperi de la llei i la normativa de disciplina urbanística, 
depurant tot allò que no s'ajusti a la legalitat.  
 
El passat 14 de desembre, el ple de l'Ajuntament d'Andratx amb el suport de totes les 
forces polítiques, PP, PSOE, PSM i UM, varen demanar al Consell que assumís les 
competències d'urbanisme del municipi andritxol, degut a la situació pública que tothom 
sap per la que està passant aquest municipi - manca de personal i de mitjans tècnics i 
una intervenció de la justícia-  que fa impossible continuar amb la gestió urbanística 
municipal. 
 
És cert que cada dia que passa pot ser més complicat, per tant es fa necessària una 
actuació. 
 
La setmana passada es va produir una reunió molt positiva entre el Consell i 
l'Ajuntament, entre el batle i el conseller d'Ordenació del Territori del Consell, a la qual 
vaig poder assistir, i la veritat és que crec que va ser molt positiva, precisament per 
resoldre aquesta qüestió, reunió en la que, a més, es va fer pública la voluntat del 
Consell per assumir aquestes competències.  
 
Ens posem a la seva disposició perquè aquesta delegació es produeixi el més aviat 
possible. Sra. presidenta, nosaltres li donarem tot el suport del món i tota l'ajuda 
institucional que calgui, com hem fet sempre, ara també ho farem. 
 
Com a partit municipalista que som li vull recordar la gran importància dels municipis 
dins la vida social i política de Mallorca. 
 
Per això, el Consell té els fons necessaris per poder aplicar tota aquesta política que 
vostè ha destacat avui d'ajudes a municipis i crec que el desenvolupament del POS és 
cada any millor i dona més fruits a les entitats locals. 
 
Sí que li he de dir que no estem d'acord amb tot el que vostè ha dit avui. No estam 
d'acord amb la postura que ha plantejat avui respecte a la Llei de Capitalitat de Palma.  
 
Palma, a part de ser capital de la CAIB i de Mallorca, està sotmesa a la Llei Estatal de 
grans ciutats. Per això, el nostre Estatut d'Autonomia ja reconeix aquest fet diferencial 
que ha estat desenvolupat per la Llei de Capitalitat. 
 
Aquesta llei no tan sols és econòmica sinó també de competències, entre elles les 
d'urbanisme, que per la seva capacitat i estructura l'Ajuntament de Palma pot 
perfectament assumir.  
 
Crec que ens hauríem de situar a aquell consens al què vàrem arribar amb la carta de 
municipalitat entre totes les forces polítiques. Nosaltres pensam que aquest acord 
arribarà, i tampoc ens preocupa aquesta discrepància, no passa absolutament res si vostè 
pensa el que pensa i nosaltres pensam el que pensam, però sí que creuen que el 
Parlament de les Illes Balears ha fet una llei per situar a la capital i a la ciutat de Palma 
en el lloc que li correspon com a gran ciutat del nostre Estat. Palma ha de ser i és major 
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d'edat i per tant té tot el dret del món de poder gestionar, igual com s'ha produït a 
d'altres ciutats del nostre Estat, competències tan importants com pugui ser l'urbanisme. 
 
Aquesta legislatura s'ha fet més feina que mai en política social, política per a les 
persones.  
 
Hem aconseguit un gran repte que no era gens fàcil, però que ha estat encoratjador i que 
ha donat uns excel·lents resultats. 
 
I és que hem apropat S'Institut als mallorquins i mallorquines amb una feina incansable 
que ha donat uns fruits extraordinaris de caire social i esportiu. Pocs són els mallorquins 
que no coneguin la tasca que S'Institut ha desenvolupat per tot arreu de Mallorca. 
 
Com diu el president de S'Institut, Antoni Serra, al qual volem felicitar per aquesta 
fantàstica gestió, possiblement no s'haurà canviat el món, però sí que hem contribuït a 
que sigui un poc millor gràcies al magnífic equip humà que ha dedicat tot el seu esforç 
per avui tenir una societat un poc millor.  
 
Aquest equip humà no s'ha aturat de fer feina amb tota una sèrie d'iniciatives que han fet 
possible establir ponts de col·laboració amb tot el sector social, amb confiança mútua i 
credibilitat. 
 
S'ha fet feina amb persones per a persones. De sobra són coneguts els importantíssims 
acords amb els representants dels treballadors, amb un acord d'homologació del 
personal, sempre procurant un major benestar al lloc de feina i amb un augment de la 
plantilla de 600 nous treballadors, que contribueixen a tenir una Mallorca més social. 
 
Avui, S'Institut és una administració més a prop del ciutadà, amb seus obertes a Inca i a 
Manacor, i amb instal·lacions noves per atendre els ciutadans, destacant un nou servei 
d'atenció a persones sordes. 
 
Hem donat un suport decidit als menors i a la família, s'ha fet feina amb els nostres 
principals interlocutors, s'han donat nous concerts de places, hi ha hagut un important 
increment econòmic del cost per dia proporcional a cada nin (concretament aquest s'ha 
doblat) i s'han dut a terme reformes integrals a tots els centres i amb la dotació d'una 
nova llar, que no és una qüestió menor. S'ha arribat a la quantitat de 100 famílies 
cangur, perquè cap nin de 0 a 3 anys hagi d'estar a una llar, fet que ja sabem que no és 
agradable. 
 
Hi ha hagut un fort compromís amb els més desfavorits. S'ha fet una reestructuració de 
la xarxa d'inserció social per tal d'adaptar els perfils segons les necessitats personals, ha 
estat importantíssima la col·laboració amb Projecte Home, Zaqueo i altres entitats. Per 
primera vegada s'ha augmentat el finançament municipal amb recursos propis, i s'ha 
incrementat el finançament del Pla de prestacions bàsiques i el Servei d'ajuda 
domiciliària en un 20%. Hi ha hagut consens, que és molt important i crec que aquesta 
ha estat la base del nostre partit aquí a Mallorca, amb 53 municipis de Mallorca. A 
l'àmbit de la discapacitat, s'ha portat a terme un increment de 228 noves places 
concertades. 
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Avui tenim uns serveis de qualitat. Ha estat possible la construcció ni més ni manco que 
de 11 noves residències, la creació de 1300 noves places residencials, comparança dura 
si les comparam amb les 0 places que va crear l'esquerra durant el Pacte de Progrés. 
 
Aquesta aposta que ha fet S'Institut també ha arribat a les polítiques per la  igualtat. S'ha 
tengut una sensibilitat extraordinària amb la dona, s'ha fet un esforç molt important 
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i amb la Conselleria de Presidència, 
per tal de fer feina per la seva integració plena al mercat laboral i a la societat, per poder 
solucionar els problemes que a vegades i desgraciadament encara té la dona. Aquesta 
sensibilitat ha quedat demostrada amb la seva gestió. 
 
Vostè ha parlat de immigració, per això li volem dir que si fa una proposta de fer un Pla 
insular per la immigració nosaltres li donarem suport i farem feina perquè aquest Pla 
sigui absolutament exitós, i que efectivament aquests nous mallorquins puguin arribar i 
trobar-se com a casa seva, per tant aquest fenomen de la immigració, que mai s'ha de 
veure amb connotacions negatives i tots els que ho fan s'equivoquen, ha de ser 
plantejada en termes positius i de integració, ha estat també una de les grans apostes 
d'aquesta legislatura.  
 
Tenim una nova conselleria, la conselleria d'Immigració del Govern de les Illes Balears, 
que fa una feina extraordinària de integració i crec que és pionera i de referència a tot 
l'Estat. També tenim un Pla d'Immigració autonòmic, que ja té sis anys de vida i que, és 
cert que no dona resposta a tot, però que sí ha estat molt positiu. Per aquest motiu rebem 
amb moltes ganes i molta il·lusió aquesta iniciativa que ha presentat avui, sempre 
pensant que serà absolutament positiu per sumar amb aquesta tasca per als nous 
mallorquins.  
 
Vull destacar la tasca feta en el tema de la immigració per S'Institut. Aquesta 
col·laboració institucional amb el Govern de les Illes Balears i amb l'Ajuntament de 
Palma ha estat francament extraordinària i veure que ara també és també una prioritat 
per al Consell, ens dóna molt coratge i ganes de fer feina amb vostè. 
 
L'esport també ha estat una de les feines més importants, jo crec que l'esport és el millor 
model que nosaltres podem donar a la joventut i a totes aquelles persones que vulguin 
practicar-lo. Com a model de vida i forma d'oci i temps lliure, és el més sà i el millor. 
Per això l'aposta que ha fet S'Institut ha estat altament positiva. S'han fet 34 convenis 
amb federacions durant l'any 2006 i s'ha arribat a acords importantíssims, amb el 
Mallorca, l'Aqua Màgica i moltes altres federacions que per raons de temps no podem 
anomenar. 
 
En definitiva, Sra. presidenta, com veu i com ha dit al seu discurs: fets, política, gestió i 
feina, això és el que sabem fer i el que sap fer vostè i ho ha demostrat, per això li vol 
donar l'enhorabona. També és el que sap fer el PP i ho ha demostrat, aquí al Consell 
amb la política social, però també cada dia des del Govern balear o des de l'Ajuntament 
de Palma i per tant crec que hem fet un bon acord, que està donant molts de fruits, molt 
positius i que ens ha semblat absolutament encoratjador i ha donat moltes esperances als 
mallorquins i als ciutadans de les Illes Balears. 
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S'ha donat estabilitat institucional i la confiança ha tornat una altra vegada i crec que 
això també és molt bo, com ho és que no es donin espectacles entre la classe política i 
en tot moment nosaltres ho hem procurat i continuarem amb aquesta voluntat, aquesta 
tasca. 
 
Estam satisfets pels resultats d'aquesta legislatura i per el que queda fins el mes de maig 
i podem donar pràcticament per complit el nostre acord, que evidentment durarà fins el 
darrer dia de la legislatura, aquesta és la nostra voluntat, però sí és cert que els punts 
més importants del nostre acord s'han complit i ha de ser motiu de satisfacció i d'orgull 
tant per la seva formació política com per la nostra. 
 
Vull acabar donant l'enhorabona a tots els que han fet possible aquest acord, aquesta 
feina que crec que no té preu, que els ciutadans es mereixien i que a dia d'avui ja la 
tenen feta. 
 
Moltes gràcies, Sra. presidenta." 
 

La Sra. Mulet dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca. 
 

Intervé la presidenta del Consell. Comença agraint al Sr. Rubio i al Grup PP el seu 
suport i la felicitació a la tasca que s'ha duit a terme, durant aquesta darrera legislatura. 
Diu que coincideix amb ell a valorar que des d'aquesta institució s'han donat solucions a 
problemes reals que tenien els mallorquins i mallorquines, que ja s'han esmentat de 
forma detallada. 

 

Pel que fa al Pla territorial de Mallorca, assegura que era molt necessari, imprescindible, 
que el suport del PP i la tasca del govern d'UM a aquesta institució l'han fet possible i 
avui es pot dir que, amb aquest pla, Mallorca està protegida i ja no serà possible veure 
més urbanitzacions en sòl rústic ni més intervencions a la nostra costa i el territori, en 
general, tendrà una protecció elevadíssima: d'un 42% en zones d'alta protecció, un 10% 
en les de protecció mitjana i un 42% en les de sòl rústic comú i només hi haurà nou 
creixement en un 3,40% del sòl urbà actual. En aquest sentit, considera que només 
aquest fet d'haver aconseguit signar l'acord, després d'anys i anys de parlar-ne i disposar 
actualment d'un Pla territorial per a Mallorca ja és un motiu de gran satisfacció. 

 

Explica que no només s'ha aconseguit un Pla territorial, també s'han fet les carreteres 
que eren necessàries i imprescindibles per aconseguir la correcta mobilitat i donar 
solucions a uns problemes diaris de molts de mallorquins, per acudir al lloc de feina, per 
anar d'excursió, traslladar-se amb seguretat d'un poble a un altre, però també per tot el 
que afecta al transport turístic i de mercaderies. Assegura que aquest Pla de carreteres és 
una fita important d'aquesta legislatura i que ha fet possible acostar persones i donar 
solucions a les seves necessitats, des del trasllat d'un poble a un altre, per visitar als 
pares o als amics, o per acudir a un hospital. 
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Diu que amb aquestes afirmacions no pretén atribuir-se el mèrit com a presidenta del 
Consell de Mallorca. Assegura que el mèrit és de molts, des de la iniciativa del carnet 
per punts i dels anuncis i advertències als joves que fa la Direcció General de Trànsit; 
tot plegat, la realitat és que segons dades de l'any 1999 la mortalitat a les carreteres 
d'aquesta illa era de 118-120 persones cada any, mentre que a l'any 2006 aquestes xifres 
s'han reduït a 71. És evident que s'ha passat d'una mortalitat que augmentava 
progressivament a una reducció significativa i afirma que en tendria prou amb una sola 
vida salvada per assegurar que la política que s'ha seguit en matèria de carreteres ha 
estat encertada; recorda que n'han salvades moltes i si es comparen  el nombre de 
matriculacions de vehicles de l'any 1999 i les de 2006, s'ha passat de 54.000 a 67.860 
vehicles/any.  

 

Reitera la importància d'aquestes infrastructures, posant especial èmfasi en la 
repercussió que han tengut per salvar vides humanes. 

 

Tot seguit, matisa l'afirmació de que està tot fet en la qüestió de les carreteres, feta pel 
Sr. Rubio, tot i que ha entès el sentit; aclareix que encara no és ben bé així i que falta fer 
actuacions a més d'un poble que espera la seva. Posa l'exemple de la carretera de 
Sencelles, projecte encara pendent i explica que les expectatives dels veïns són que 
arribi fins a Santa Eugènia.   

 

Assegura, en aquest sentit, que la planificació actual és molt completa i preveu fer 
moltes millores més, tan aviat com acabin les que encara resten pendents. A més, reitera 
l'objectiu clau del projecte: aconseguir per a totes les carreteres de Mallorca la màxima 
seguretat, reduint encara més els índex de sinistralitat, amb carreteres ben integrades, 
amb una bona senyalització, col·locant la superfície antirelliscant, tot per aconseguir que 
no hi hagi ni un sol punt negre; assegura que disposen d'unes brigades que informen i ho 
controlen, per donar-hi solució.  

 

En conseqüència, transmet aquest missatge de tranquil·litat, afirmant que encara queden 
projectes pendents i que es duran a terme, per tal d'aconseguir que totes les carreteres 
estiguin perfectes. Reconeix que hi ha projectes més atractius que altres i tenen un més 
ampli consens, com per exemple la de Palma a Manacor, la més emblemàtica, que 
genera un més alt grau de satisfacció, però diu també que totes les carreteres són bones i 
donen seguretat i que només en un moment concret, a l'inici de la legislatura, va sorgir 
un tema conflictiu, el més discutit, el de la carretera Inca-Manacor, que finalment en 
virtut d'un acord no s'ha duit endavant precisament perquè no hi ha hagut consens per 
part dels pobles veïnats. 

 

Es congratula de la coincidència del Grup PP amb UM, en pràcticament un 90% i passa 
tot seguit a comentar els aspectes que han estat motiu de discrepàncies: el cas Andratx i 
el de la Llei de capitalitat. 
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En primer lloc, respecte a la Llei de capitalitat, comenta que és una llei justa que dóna 
un suport per part del Govern de les Illes Balears a un ajuntament, en aquest cas el de 
Palma, que ha de suportar la pressió de la gran quantitat de gent que hi arriba, per 
motius laborals, de visita als hospitals i per altres necessitats. És cert que aquest és un 
fet evident i per aquest motiu l'esmentada llei va tenir el suport de tots els Grups polítics 
PP, PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds i UM, convençuts que s'havia d'aprovar aquesta 
carta de municipalitat. Però, en un determinat moment  i a causa d'uns punts concrets, 
els núm. 69 i 70, va sorgir la discrepància. Explica que el Consell de Mallorca és el 
responsable, entre molts d'altres, dels temes urbanístics i d'habitabilitat. Per altra banda, 
ateses les petites dimensions de Mallorca, és del tot necessària, al seu parer, una 
coordinació correcta entre els temes esmentats, que estiguin subjectes a uns mateixos 
paràmetres, per garantir que no hi haurà cap diferència, per exemple, entre Llucmajor i 
Palma, per proximitat i per realitat de territori. 

 

Explica que, en un moment determinat, l'esmentada llei –a la qual alguns ja es 
refereixen com llei Rodríguez-Rodrigo-  pretenia que determinades competències en 
matèria d'urbanisme defugissin la intervenció del Consell de Mallorca, per tal de 
permetre que l'Ajuntament de Palma fés tot allò que considerés que havia de fer, sense 
els entrebancs que pogués posar el Consell de Mallorca. Comenta que exposa aquest fet 
no només com a presidenta del Consell de Mallorca, sinó com a persona que potser més 
endavant ja no ho sigui, independentment del color polític de qui governi al Consell de 
Mallorca i a l'Ajuntament de Palma. Considera que la realitat, el dia a dia, i 
especialment considerant el moment en què es va aprovar aquesta llei i el moment 
actual, fan d'allò més evident la necessitat de control en matèria d'urbanisme de què ha 
parlat abans. Opina que, si sempre ha estat necessari, si la Llei sempre ha donat aquestes 
competències als consells, si l'Estatut que recentment han aprovat el PP, PSOE i UM 
regula que determinades competències han de ser dels consells, és el pitjor moment 
possible per a fer una llei de Capitalitat que permeti a l'Ajuntament de Palma defugir els 
controls urbanístics del Consell de Mallorca.  

 

Tot seguit, insisteix en que quedi ben clar que no és que el Consell de Mallorca 
pretengui fer o desfer dins l'Ajuntament de Palma i és ben conscient que les 
competències en matèria de llicències per definir i decidir a quines zones es vol aplicar 
el creixement són del propi ajuntament, i sempre han estat respectuosos en aquest sentit. 
En canvi, per a d'altres qüestions, com és la del Pla territorial i altres normes de rang 
superior a les decisions municipals esmentades, considera que han de continuar essent 
responsabilitat del Consell de Mallorca.  

 

Diu que entén la discrepància manifestada pel Sr. Rubio, perquè així li demana el seu 
Grup, defensant la postura d'evitar aquest control de legalitat, però assegura que és una 
necessitat primordial per a Mallorca establir aquest tipus de control i així ho defensa. A 
més, explica que l'experiència li ha demostrat que una regulació que permeti que 
sorgeixin entrebancs és el més positiu perquè no hi hagi equivocacions; el fet d'estar 
obligats a fer una pausa en una tramitació per escoltar arguments d'una altra institució, 
permet tenir la tranquil·litat de fer les coses millor que quan es fan amb una certa 
precipitació, per donar solució ràpida a altres problemes.  
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Assegura que la prova de que el Consell de Mallorca sempre ha estat respectuós amb 
l'Ajuntament de Palma la tenen amb l'exemple de dos temes. En primer lloc, el de La 
Real. Explica que el Govern de les Illes Balears, el seu president, la Conselleria de 
Sanitat, l'Ajuntament de Palma i la seva batlessa varen determinar que volien el nou 
hospital a Son Espases i els recorda que tenien altres opcions, que alguns sectors de 
ciutadans proposaven ubicar-lo al quarter militar proper a l'actual hospital de Son 
Dureta i que molta gent, només perquè no es construís a la Real, haguessin fet qualsevol 
cosa. També els recorda que el Consell de Mallorca va rebre la petició de impedir la 
construcció del nou hospital, amb la intenció de preservar un patrimoni tan important 
com és el Monestir de la Real i, com saben, podia haver-ho fet, però aquest fet demostra 
que sempre han estat respectuosos amb la legalitat i no han volgut malmenar o fer un 
mal ús d'una norma establerta per preservar el patrimoni, per contradir una voluntat 
legítima de l'equip de govern de l'Ajuntament i del Govern balear, que no debades tenen 
la majoria absoluta.  

 

Assegura que aquesta mateixa línia d'actuació l'han aplicada també en altres ocasions i 
circumstàncies, per això reitera el respecte amb què s'ha actuat en tot moment i tot el 
que ha argumentat per justificar la seva discrepància amb la redacció final de la Llei de 
capitalitat. Anuncia que probablement serà objecte d'un recurs i el temps i els tribunals 
donaran o llevaran la raó, com correspongui fer-ho i desitja que es faci el que més 
convengui a Mallorca i a la ciutat de Palma.  

 

En segon lloc, tracta el tema d'Andratx. Explica que, al seu parer, el Consell de 
Mallorca ha exercit des del primer moment les seves competències. Recorda que l'any 
2005 ja va informar l'Ajuntament d'Andratx que era imprescindible que aprovés les 
Normes Subsidiàries (NNSS), com també recorda que posteriorment varen advertir que 
existien 46 deficiències i que si s'haguessin esmenat en aquell moment, sens dubte que 
els problemes que ara ha tengut l'ajuntament no haguessin existit. Assegura que és 
evident que l'ajuntament no ho va voler fer.  

 

També informa que varen impugnar unes 7 llicències perquè s'estava construint en 
zones ARIP i ANEI, i varen comunicar-ho a l'ajuntament d'Andratx. A més, varen 
incoar un caramull d'expedients de disciplina urbanística referits a sòl rústic i varen 
demanar molta informació sobre aquests aspectes a l'ajuntament esmentat. Tot i això, 
diu que cal ser conscients que un cop el Consell de Mallorca ha fet aquest control i 
aquestes advertències, és l'ajuntament el que té la competència en matèria de concedir o 
no les llicències.  

 

Diu que s'ha de tenir clar també que el cas d'Andratx és una qüestió puntual i que no 
s'ha de generalitzar perquè no a tots els ajuntaments passa el mateix; sí que és cert que 
alguns van endarrerits i que no s'adapten a la normativa, però en el cas concret de 
l'Ajuntament d'Andratx, a més d'aquests fets també es seguia una política molt especial i 
que poc a poc és possible entendre el perquè de moltes coses que fins ara no s'entenien.  
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Assegura que el Consell de Mallorca ha ofert tota la col·laboració i cooperació a 
l'Ajuntament per resoldre tots els problemes urbanístics. Considera que ha quedat ben 
demostrada la voluntat del Consell de Mallorca de col·laborar, amb l'esmentat 
ajuntament i amb els tribunals, que vol donar solucions a la població, però fent les coses 
el millor possible. Comenta que, com és sabut, no basta que un ajuntament manifesti 
que traspassa les seves competències i que un altre organisme digui que les assumeix, 
sinó que existeix tota una burocràcia necessària, imprescindible, que s'ha de dur a terme 
i de forma correcta, amb els informes necessaris, avalats pel propi ajuntament, que pot 
ajudar molt per tal que aquesta transferència sigui el més ràpida possible, aprovant les 
normes i esmenant les deficiències; si no es fa correctament, el factor temps és decisiu 
per fer malbé qualsevol iniciativa d'aquest tipus.  

 

Reitera un cop més la voluntat del Consell de Mallorca per ajudar a donar solucions, 
com també vol que quedi ben clar que qui donava les llicències a Andratx era el propi 
ajuntament, no el Consell de Mallorca i, pel que sembla, sabia molt bé a qui, perquè, 
com i quan les concedia i que, si no s'adaptava a la normativa, era perquè tenia una clara 
voluntat de no fer-ho.  

 

Opina que, per sort, existeixen pocs casos com aquest i assegura que la majoria 
d'ajuntaments han fet i fan tot el possible per adaptar-se a les normes del Pla territorial 
de Mallorca i per aconseguir que millori l'urbanisme a tota l'illa de Mallorca. Per acabar, 
agraeix i dóna l'enhorabona a tots els que han fet possible que sigui així. 

 

Intervé el Sr. Rubio, en el seu torn de rèplica. Reitera el seu convenciment de que s'ha 
fet molta feina amb l'aprovació del Pla territorial de Mallorca, la qual cosa donarà molta 
seguretat. 

 

Assegura que el seu Grup pensa que com més facilitats tenguin els municipis per 
adaptar els seus planejaments i normatives i ajustar-los a la legalitat i al compliment de 
les normes urbanístiques, molt millor serà per a tots; per aquest motiu, expressa la 
coincidència total del seu Grup amb el que ha explicat la presidenta del Consell de 
Mallorca.    

   
Pel que fa a la qüestió de les carreteres, fa referència als comentaris sobre la seguretat 
de les persones que en són usuàries, dient que és una bona manera de fer una política 
social vetllant per la integritat física de les persones, amb especial atenció a les més 
joves, que potser són més propenses a cometre imprudències al volant. Expressa 
l'agraïment del seu Grup per totes les facilitats que s'han posat al seu abast.  
 
Tot seguit, assenyala que per bé que és cert que encara no s'ha fet tot el que caldria en la 
qüestió de les carreteres, sí que s'ha de valorar la gran diferència, que és enorme, 
existent entre els 600 metres de carreteres que es varen fer durant el govern del Pacte de 
Progrés i el total existent a l'actualitat, fet per part del Consell de Mallorca i del Govern 
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de les Illes Balears. Per aquest motiu ha afirmat que s'havia fet tot, però és ben 
conscient del que encara resta a fer, i ofereix tot el suport del seu Grup per dur-ho 
endavant.   
 
Reitera la coincidència en la pràctica totalitat de les afirmacions de la presidenta i, 
respecte a les discrepàncies sorgides, diu que és del tot normal i no suposen cap 
problema. Entén l'argumentació que n'ha fet, com a presidenta de la institució, però diu 
que el seu Grup es reafirma en la convicció que la Llei de capitalitat és la millor llei que 
pugui tenir  la ciutat de Palma i que els fets així ho demostraran. Diu que és possible 
que s'equivoquin, no tenen evidentment la veritat absoluta, ja es veurà el pronunciament 
de la justícia sobre l'esmentat recurs, però de moment està convençut que la llei dóna a 
Palma el reconeixement necessari com a capital de les illes i com a una de les més grans 
de l'Estat espanyol.  
 
Tot seguit, fa una reflexió sobre l'afirmació que ara no era un bon moment per a la seva 
regulació i que s'hauria de mantenir el control de l'urbanisme sempre per part d'una altra 
institució. Argumenta que  hi ha institucions que necessiten tenir un grau més alt 
d'autogovern precisament per tots els recursos que tenen i per l'alt nombre de ciutadans 
als quals va adreçada la seva gestió. Per aquest motiu, el seu Grup considera que 
l'Ajuntament de Palma té l'entitat suficient per a poder afrontar aquestes competències 
d'urbanisme i manifesta el seu convenciment, amb fidelitat als principis democràtics, 
que l'equip de govern municipal, sigui quin sigui el seu color polític en cada una de les 
legislatures futures, disposarà d'aquesta llei, pensada per a tots els ciutadans, i tendrà 
també tot el suport del seu Grup, que seguirà pensant que és la millor.  
 
Recorda també que l'Estatut d'Autonomia reconeix aquest fet diferencial, quan preveu 
que les competències d'urbanisme són dels consells insulars, inclòs el de nova creació 
per a Formentera, però reconeix el règim jurídic especial per a la ciutat de Palma, 
precisament perquè és capital i, alhora, una gran ciutat. Per aquesta raó, donant suport a 
aquesta regulació per mitjà d'aquesta clàusula de l'Estatut d'Autonomia, considera que 
existeixen més motius que mai per a fer-ho. Tot seguit, matisa que és cert que el Govern 
balear ha donat suport en aquest sentit a l'Ajuntament de Palma i que ha estat una 
iniciativa seva, però també és cert que aquest Projecte de llei del Govern balear s'ha 
convertit en una Llei del Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa la iniciativa ha 
estat per part d'ambdues institucions, amb intervenció del Parlament, el mateix que en 
altres ocasions ha decidit concedir la transferència de competències als Consells 
Insulars, els quals efectivament d'acord a la legalitat, han de ser autònoms per a 
gestionar totes les competències que han tengut fins ara.  
 
Expressa la seva seguretat i confiança en que l'equip municipal s'ajustarà a la legalitat 
en tot moment, per tant no es tracta d'establir mesures personals a mida o al gust de tal o 
qual partit polític, perquè si fos així el seu Grup no li donaria el seu suport.  
 
Assegura que aquesta és la llei que s'ajusta a les necessitats actuals de la ciutat i, per 
tant, totalment necessària, com també la total disponibilitat del seu Grup per col·laborar 
amb el Consell de Mallorca en tot allò que la situació requereixi. 
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Pel que fa a la necessitat d'aprovar les NNSS per part de l'Ajuntament d'Andratx, 
coincideix plenament amb la decisió perquè això donaria molta més seguretat jurídica i 
urbanística a l'Ajuntament. Assegura que és necessària aquesta col·laboració de 
l'Ajuntament d'Andratx i està convençut que es produirà.  
 
Tot seguit, fa el balanç de la legislatura, que defineix com a molt positiu i  de total 
col·laboració entre el Grup PP i UM, que ha permès fer tan bona feina. Pensa que, 
tractant-se del quart debat de política general i a quatre mesos de les properes eleccions, 
pot considerar-se tot un èxit l'entesa aconseguida. Recorda, en aquest sentit, les 
desavinences clamoroses que es produïren a la primera legislatura compartida, ja fa 
quatre anys. Considera que aquest fet prova que el seu Grup ha aconseguit donar 
l'estabilitat, que era el més important i que ha aconseguit fer un pacte seriós i 
responsable, basat en els programes i els compromisos, com ha de ser; per tant, el fet de 
discrepar actualment només en dues qüestions, no té cap importància, perquè el més 
segur és que més endavant trobaran la manera de posar-se d'acord.  
 
Reitera la característica de lleialtat i compromís amb la paraula donada que ha definit en 
tot moment la tasca del seu Grup, basada en un acord de transparència, que dóna 
seguretat democràtica, jurídica i  política; aquest és l'instrument per poder aplicar les 
promeses fetes.     
 
Tot seguit, manifesta el seu desacord amb l'afirmació de la presidenta de dur endavant el 
projecte de carreteres i que serà indiferent si és amb l'aprovació del Grup PP o 
mitjançant un conveni amb el ministeri corresponent de Madrid. Li recorda que fins ara 
qualsevol iniciativa en aquest sentit ha estat molt més possible i fructífera amb la 
intervenció del Grup PP que la de tots els partits de l'oposició.  
 
Retreu l'actitud del PSM-EN a l'hora de fer pactes, ja durant el primer any d'aquesta 
darrera legislatura, quan afirmava que volia el càrrec de la presidenta damunt la taula 
per replantejar el pacte al Consell de Mallorca i també que fes impossible el govern de 
la institució, per exemple amb la seva oposició a la política de residus. Diu que és 
evident la diferència de tarannà d'un i altre Grup a l'hora de pactar i no li sembla bé 
quedar al mateix nivell. Per aquest motiu, assegura que és necessari mirar enrera i 
establir comparances entre fites aconseguides, sobretot quan es pretén donar a conèixer 
un nou estil i model de fer política.  
 
Reitera la dedicació dels consellers del seu Grup donant suport a un govern només 
pensant en els ciutadans i en els programes, però no pels càrrecs. 
 
Intervé la presidenta del Consell. Assegura que conèixer el passat és molt important 
per entendre el present i, sobretot, per planificar el futur. Diu que no tots els pactes són 
iguals, això està molt clar i puntualitza al Sr. Rubio que el que ella ha dit exactament és 
que a la ciutadania li és indiferent amb qui es fan els pactes per fer les carreteres.  
 
Assegura que està molt satisfeta dels acords als quals s'ha arribat durant aquesta 
legislatura i del suport del PP, que ha permès dur endavant projectes molt importants, 
com el Pla territorial de Mallorca, el Pla de carreteres, el Pla integral per a la 
immigració i la creació del Defensor del Territori. Recorda que per aquests dos darrers 
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ha rebut també avui el seu suport i agraeix la col·laboració que ha demostrat amb l'equip 
de govern de la institució. 
 
Diu que també considera normals les discrepàncies sorgides en torn a la Llei de 
capitalitat, a més de lògiques pel fet de tractar-se de diferents partits.  
 
Retreu al Sr. Rubio que de totes les propostes que ha presentat, només d'una no li ha 
donat cap resposta i ho entén. Es tracta de l'acord sobre la normalització lingüística, que 
tant la preocupa, sobretot pel fet que a la nostra comunitat autònoma es produeix un 
creixement de població molt important, desmesurat al seu parer, de més d'un 30% en 
molt poc temps i, si no ens preocupam molt per la qüestió de la nostra llengua, cultura i 
tradicions i la reforçam convenientment, ens trobam en una situació de perill, com a 
mínim. Assegura que aquesta intervenció és necessària, per aconseguir que ja no calgui 
fer contínuament política de normalització.  
 
Manifesta la seva preocupació per l'arribada d'unes eleccions en un moment en el qual 
ja no es considerés gens important la normalització lingüística.  
 
Comenta que entén que no hagi fet cap comentari en aquest sentit, perquè potser és un 
dels altres temes que separen els seus partits respectius. Diu que és comprensible i lògic 
que no pensin el mateix. 
 
Reitera la seva satisfacció per les fites aconseguides durant aquesta legislatura en altres 
qüestions per ambdós partits. Afirma que s'han fet moltes coses i molt bones, de les 
quals la ciutadania n'està molt satisfeta. 
 
Expressa també la seva discrepància amb la Llei de capitalitat. Respon al Sr. Rubio que 
és cert que Palma és una gran ciutat, però que també ho són Inca i Manacor, i el parer 
dels seus batles s'hauria d'haver escoltat. Recorda que inicialment hi estaven 
pràcticament d'acord el 95% dels partits amb representació dins aquesta institució i que 
aquesta hauria estat una bona llei, la que té el suport de tots els partits i que no canvia en 
funció del color polític del govern d'una institució o dels pactes establerts. 
 
Manifesta la seva preocupació perquè considera que aquesta és una llei feta a mida, per 
la realitat actual de la ciutat, aprofitant la majoria absoluta de l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Palma, amb la finalitat de fer el que volen i que aquest és el perill.  
 
Personalment, pensa que és del tot necessari que també aquest ajuntament  tengui pel 
damunt, com tota la resta dels ajuntaments,  una institució amb una visió de conjunt i, 
sobretot, un control de legalitat. Explica que no és el Consell de Mallorca qui diu a 
l'ajuntament on ha de fer les intervencions, simplement indica què és legal i què no ho 
és, per tal que no sigui possible saltar-se una norma que el propi ajuntament ha disposat. 
Insisteix a dir que és competència del Consell de Mallorca, per mitjà del seu equip 
tècnic de professionals. Informa que els polítics que integren la Comissió insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric pertanyen a tots els partits, 
per la qual cosa es pot considerar un veritable control de legalitat per part de totes les 
forces polítiques. 
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Insisteix a considerar la llei una equivocació i que no és bo per Mallorca ni tampoc per 
la ciutat de Palma. Pensa que, a la vista que l'han aprovada unilateralment, seria millor 
per al Grup PP qüestionar-se què han pogut fer malament per no haver tengut el consens 
de la resta dels partits polítics. 
 
La Sra. Mulet dóna la paraula al Sr. Crespí, portaveu del Grup PSOE. 
 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Comença analitzant aspectes concrets de la vida diària de 
la descripció dels dos personatges tipus que ha fet la presidenta en el seu discurs. 
Comenta que, al carrer, ha parlat amb els mateixos personatges descrits per la presidenta 
i que tot seguit explicarà la seva visió per posar el contrapunt amb exemples concrets 
que demostren que la situació exposada al discurs de la presidenta no reflecteix la 
realitat actual.  
 
En primer lloc, qüestiona com pot arribar d'hora al treball na Margalida, si en Joan ha 
sortit, en l'únic cotxe que tenen, però més prest, si no té el carnet de conduir o si no 
existeix el transport públic. Tot seguit, explica que na Margalida està preocupada per la 
manca d'autorització del Consell de Mallorca per al funcionament de l'agroturisme en el 
qual treballa, afegit als nombrosos entrebancs per a aconseguir-la. A més, les 
preocupacions diàries  no li deixen gaudir de les costelletes de bè, que per cert no sap 
molt bé si és mallorquí o duit de fora, que és en realitat el 80% del que consumim.  
 
També diu que ha parlat amb uns altres residents, Johan i Margritt, que prèviament 
havia vist en un programa de televisió de TV3 sobre Andratx. Diu que al programa 
varen demostrar tenir por; Margritt li dèia al seu home: "no diguis segons quines coses, 
perquè sortiran de la presó i hem de viure amb ells".  
 
Diu a la presidenta que també molts altres Joans i Margalides com els que ella descriu, 
també tenen por i això és molt greu. Planteja la reflexió sobre com és possible viure a 
una illa on la gent té por de les autoritats del seu municipi i que un ciutadà europeu 
tengui por de viure aquí.  
 
Assegura que en realitat són moltíssims els ciutadans que no responen al perfil que la 
presidenta ha descrit. Per exemple, els mileuristes, que són també una realitat aqui, no 
només a grans ciutats com Madrid o Barcelona. 
 
Manifesta la seva preocupació pels motius de la presidenta decidint aquest contingut per 
la seva intervenció d'avui. Diu que, si creu de bona fe que la realitat és així, no és 
estrany que plantegi aquesta intervenció  assegurant que tots vivim de mil meravelles, 
però és preocupant. I, si pretén prendre'ns el pèl, diu que li haurà de contestar. Comenta 
que a ell el que li preocuparia és que ho digués de bona fe, perquè en aquest cas ja ho hi 
hauria res a fer, preferiria que ho hagi dit amb la intenció de prendre el pèl.  
 
Diu que la presidenta ha aplicat la mateixa tècnica que l'emprada a la pel·lícula "El 
mundo de Truman". Assegura que aquest món fictici només té la finalitat de defensar de 
qualsevol crítica que es pugui fer.  
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Considera incorrecta l'afirmació del Sr. Rubio quan ha dit que l'esquerra no ha fet res 
dins l'àmbit dels serveis socials, que no havia creat places d'assistència, quan els 
responsables durant la legislatura passada han estat el Grup PP i UM.   
 
Pel que fa al pacte decidit a l'inici de la legislatura, manifesta que entén el per què la 
presidenta ho va decidir així, per les circumstàncies polítiques del moment i per raons 
de caire pragmàtic. Lamenta, però, el tipus de repartiment de responsabilitats del 
Consell de Mallorca entre el PP i UM i la proporció en què es va fer, la meitat per a 
cada partit. En primer lloc, perquè es va crear l'ISSEM i l'Institut Hípic dels quals per 
cert només n'ha parlat durant tres minuts de cadascun. Considera que no és correcte 
posar les dues entitats al mateix nivell, i tot i el respecte que li mereix l'Institut Hípic, 
considera que l'abast i la responsabilitat de caire social que té l'ISSEM mereixen una 
anàlisi a part.   
 
Retreu a la presidenta que s'hagi desentès no només a l'hora d'assumir les 
responsabilitats de la seva gestió sinó per no haver-se interessat per la gestió que 
mentrestant n'ha fet el Grup PP. Explica que l'ISSEM consumeix el 34% del pressupost 
del Consell de Mallorca, dada prou important per prendre en consideració, perquè 
suposa una tercera part d'aquest pressupost. Diu que la partida d'alts càrrecs, prebendes i 
les seves atencions socials suposa una despesa de més d'un milió d'euros, segons consta 
a la pàgina web del Consell de Mallorca i  que considera excessiva aquesta despesa, que 
és tres vegades superior a la mitjana de tots els consellers que són presents ara al debat. 
Per aquest motiu, comenta que amb aquestes condicions també ell voldria fer-ne part i 
retreu a la presidenta consentir aquesta diferència de tractament, perquè ella n'és la 
responsable i ha de pagar les conseqüències d'aquest fet. 
 
Pel que fa als serveis socials que ofereix l'ISSEM, retreu que no els dóna per igual a tota 
la ciutadania, com hauria de ser, independentment de noms, llinatges, religió, sexe, 
ubicació, etc. Posa una sèrie d'exemples: la Confederació d'Associacions de Persones 
Majors, a la qual destina una subvenció de 1.023.000 euros, la Federació d'Associacions 
de Jubilats i Pensionistes, la subvenció de la qual és de 6 euros. Demana explicacions 
per aquesta situació, del tot injusta. Per altra banda, consta una altra partida de 868.000 
euros destinada a associacions de persones majors, sense especificar quines són, però 
vistes les altres partides, qüestiona quins poden ser els destinataris. Explica que a les 
associacions de veïns es destinen 238.000 euros i demana també el detall i la quantia de 
les subvencions.  
 
Dins l'apartat d'esports, informa que l'Associació de Discapacitats de Mallorca rep 6 
euros, mentre que el Comitè de Temps Lliure i Promoció Esportiva rep 1.148.000 euros. 
A la vista d'aquestes dades, reflexiona sobre el fet que encara no s'hagi fet res a Balears 
per gestionar la Llei de dependència i les persones de qui depèn la gestió encara no 
tenguin a hores d'ara directrius en aquest sentit.  
 
Considera que és una institució que cada vegada s'endeuta més, que l'any passat va 
demanar 20 milions d'euros i enguany 27 milions d'euros i cada vegada haurà de 
demanar més crèdit, per poder pagar allò que deu. Diu que, malgrat no ser gestor de cap 
empresa, creu que Air Madrid no estava tan malament com està l'ISSEM i ha fet fallida. 
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Informa que l'any 2005 es pagaren 2.900.000 euros i que l'any 2006 s'han pagat 5 
milions d'euros de despesa financera. 
 
Observa que el deute és cada vegada més alt i, a més, tenim menys patrimoni, perquè 
l'hem venut, malvenut. Això demostra que no és cert que cada vegada siguem més rics, 
sinó més pobres. Per aquest motiu, demana cap a on va la direcció d'aquesta empresa 
amb la política pressupostària que du a terme, mercè a aquest pacte que PP i UM han 
qualificat tan positivament. 
 
Tot seguit, continua explicant com s'inverteix la resta del pressupost. Explica que el 
40,88% es destina a subvencions i opina que una assignació d'aquest tipus és bona si 
subvenciona allò que és bo per al conjunt dels ciutadans o com a mínim per a un 
important col·lectiu, i si la finalitat és bona. En canvi, el que no és correcte al seu parer 
és destinar la meitat del pressupost a subvencions, sobretot si a més recauen accions 
judicials sobre algunes d'aquestes associacions, la qual cosa no diu molt a favor  ni del 
Consell ni de l'ISSEM.  
 
Pel que fa a la política territorial i respecte al comentari de la presidenta quan ha dit que 
esperava que se'n fes un bon ús del Pla territorial de Mallorca, li recorda que fa un any 
el Ple va aprovar la creació d'una Comissió de seguiment, que precisament tenia com a 
finalitat vigilar el bon ús que se'n feia de l'esmentat pla i li retreu que a data d'avui 
encara no s'hagi constituït, quan aleshores ja varen quedar ben definits tots els acords 
necessaris. Considera que l'eficiència i celeritat d'aquest pacte ens hauria de tenir 
enlluernats, no s'haurien de produir retards burocràtics d'un any.  
 
Retreu també que aquest Pla fa recaure sobre els ajuntaments una bona part d'aquest bon 
ús i aquest fet, a la vista del que ha succeït recentment a un ajuntament que no pot dur 
endavant la seva gestió urbanística i ha demanat al Consell que se'n faci càrrec, és 
preocupant. Demana també si tots els ajuntaments, també els petits, han rebut des del 
Departament de Cooperació Local els instruments per ajustar i desenvolupar el seu 
planejament a les prescripcions del Pla territorial. Al seu parer no s'ha fet, per tant diu 
que la deducció és clara i per aquest motiu no s'ha constituït la comissió esmentada. 
 
Comenta que, en matèria de política urbanística, actualment va entenent algunes coses 
que fins ara li resultaven incògnites. La imputació del Sr. Massot, director general 
d'Ordenació del Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per greus 
delictes urbanístics, ha explicat moltes coses. Recorda que pertany a un dels partits de 
govern del Consell, en virtut del pacte esmentat. 
 
Enumera tot seguit les diferents característiques de les Àrees Naturals d'Especial Interès 
(ANEI), incloses al PTM, per demanar a la presidenta quina és la situació actual de 
tramitació de cadascuna d'elles. El mateix demana referit a les àrees de reconversió en 
zones del POT, sobretot a les Àrees de Reconversió Territorial Singulars. A més, 
considera que els criteris de decisió de reconversió i els de gestió de la ubicació de 
noves construccions no estan definits i el que es fa no s'ajusta a cap lògica des del punt 
de vista arquitectònic ni urbanístic. A més, qüestiona a qui afavoreix tal o qual decisió. 
Comenta el cas del canvi de Cala Carbó-s'Ullal per edificar a Campos, (però li 
adverteixen que no és el cas i retira l'exemple). En posa dos més per argumentar aquesta 
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mala gestió, el de dos hotels, un d'ells donat de baixa com activitat a la legislatura 
anterior, però rescatat per edificar a Campos i un altre hotel a Pollença, per permetre 
també construir a Campos. Informa que aquestes àrees de reconversió generen com a 
mínim unes plusvàlues d'uns 10 mil milions de pessetes, tirant pel cap baix, i que 
aquesta operació va ser gestionada per l'esmentat Sr. Massot.  
 
Davant aquests fets, comenta que per molta bona fe que una persona tengui, és 
impossible poder pensar bé. Creu que és evident que es tracta de decisions i operacions 
econòmiques  poc transparents. Demana a la presidenta que doni una explicació sobre 
aquesta qüestió, per les repercussions que ha tengut per al PTM del Consell de Mallorca 
tenir un soci de govern determinat. 
 
Afirma que, per bé que s'han esforçat a demostrar que aquest pacte ha estat perfecte, 
sense cap problema important, al seu parer no estat així: un exemple és el cas de 
transfuguisme a l'Ajuntament de Calvià, o que la pròpia presidenta hagi demanat la 
dimissió d'un conseller del Govern de les Illes Balears; no és lògic demanar la dimissió 
d'un membre d'un partit amb qui es du tan bé. A més, considera que ha quedat prou clar 
el conflicte d'interessos d'ambdós socis de govern en les decisions adoptades sobre Can 
Domenge, Calvià, la Real, Son Espases i, el que considera el cas més greu, la Llei de 
capitalitat.  
 
Explica que, amb l'argument que el Consell de Mallorca ha vexat la ciutat de Palma, el 
PP ha elaborat la Llei, d'acord a les decisions del president de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. També diu a la presidenta del Consell que quan ha parlat de 
l'hospital de Son Espases ho ha fet igual com el Sr. Rodrigo de Santos quan es refereix a 
ella i a la qüestió de la façana marítima: els arguments exposats avui han estat 
exactament els mateixos.  
 
Assegura que el seu Grup no està en contra de fer un segon hospital a Palma, però no 
admet que per tenir-lo es perjudiqui el monestir de la Real i reitera el convenciment que 
no és necessari fer-ho així; potser sí que és imprescindible per generar noves 
urbanitzacions a altres zones, i per aquest motiu s'ha fet.  
 
Per tot el que ha exposat, reitera que ni és certa la bona entesa entre PP i UM durant 
aquesta legislatura ni s'ha fet una bona política de pacte.    
 
Intervé la presidenta del Consell, en el seu torn de rèplica. 
 
Agraeix la intervenció del Sr. Crespí perquè, si bé és cert que discrepa en alguns temes, 
almenys li ha donat un to divertit i de distensió. Li diu, però, que està bé riure, però cal 
fer alguna cosa més: fer feina i trobar solucions, per damunt de les discrepàncies 
lògiques amb els socis de govern. Admet que certament n'hi ha hagut, però sempre s'ha 
procurat que no anés en detriment de la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquesta raó 
s'ha aprovat el Pla territorial de Mallorca, del qual se'n parlava des de feia vint anys i 
ara, finalment s'ha pogut fer. Diu que el mateix ha passat amb el Pla de carreteres; 
admet les discrepàncies, però hi ha hagut solucions, moltes i molt interessants. 
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Respon a la pregunta que li ha fet sobre si és lògic que ella demanés la dimissió d'un 
conseller amb qui es duia tan bé. Li diu que és clar que plantejada així la pregunta, la 
resposta evident seria un no, però el que ha de fer és plantejar-la correctament, perquè 
no hi ha pitjor mentida que una veritat a mitges. Explica que la pregunta era exactament: 
per evitar que un cas de corrupció com el d'Andratx, que ha fet que un batle del PP hagi 
sortit engrillonat cap a la presó i que un director d'Ordenació del Territori hagi estat 
interrogat i un zelador d'obres tancat, creu vostè que seria bo que aquest conseller 
dimitís, per no implicar el Govern balear i al seu president, Sr. Matas? És evident que 
dir no és impossible, perquè si el nexe d'unió entre la corrupció, el batle d'Andratx i el 
president del Govern balear és un conseller que va parlar amb el batle per telèfon i 
després va acompanyar-lo a parlar amb el president al Consolat de la Mar, és clar que la 
dimissió d'aquest conseller és bona pel PP i pel president; és obvi que la resposta és sí. 
Ara bé, assegura que la decisió ja és del president del Govern balear. 
 
Diu que també són veritats a mitges les explicacions que ha donat sobre el Pla territorial 
i les àrees de reconversió. Explica que, en el cas de l'hotel Don Pedro, de la cala Sant 
Vicenç, existeix una sentència favorable a concedir, amb aquesta reconversió, el permís 
per a construir habitatges a Campos i, a més, el doble dels que finalment s'han construït. 
Li diu que aquesta és la realitat, la resposta a la pregunta tal com s'hauria de formular.  
 
En el cas de cala Carbó i la compensació a un altre lloc, l'Ullal, explica que precisament 
la situació actual és el resultat d'haver considerat, en la passada legislatura, les peticions 
del propi PSOE, PSM-EN, UM, amb el vot favorable de la batlessa de Pollença. Explica 
que ara consta l'Ullal, però es va posar per poder llevar cala Carbó, que no volien. Els 
retreu la manca de rigor, explicant també en aquest cas els fets a mitges. 
 
Reitera que al PTM s'han inclòs unes àrees de reconversió que s'han verificat 
prèviament com a possibles i fent un complet estudi de cadascuna. A més, precisament 
en tots els casos que li han retret va existir un consens previ, per la qual cosa refusa 
qualsevol retret que li puguin fer sobre l'esmentat pla, en allò que depèn del Consell de 
Mallorca. Recorda que han de destriar i entendre les actuacions derivades d'acatar 
sentències judicials, que lògicament com a presidenta complirà, perquè creu fermament 
en la divisió de poders i que cal respectar la Justícia.  
 
Pel que fa al cas de Son Espases, explica que els responsables eren la Conselleria de 
Sanitat i l'Ajuntament de Palma i, com a tals, en varen decidir la ubicació. Explica que, 
malgrat a ella pogués semblar-li més adequat ubicar-lo al quarter d'artilleria, perquè no 
afectava la Real, per proximitat a l'altre, per millor comunicació viària, etc., com a 
presidenta del Consell no li corresponia decidir, sinó a les institucions responsables 
esmentades, que governen amb majoria i cal respectar.  
 
Diu també que és cert que no li agrada com afecta la Real, però tampoc considera 
correcta la gran quantitat de construccions dels voltants; cal considerar l'hospital una 
més, no veure'l com l'única causa negativa que afecta el monestir.  
 
Respecte als projectes de l'Ajuntament de Palma per a la façana marítima, explica que 
també a ella li agradaria un projecte de façana tota verda, però el Consell de Mallorca ha 
de ser respectuós amb les decisions de l'Ajuntament de Palma i el Govern balear; és de 
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justícia que si tenen les competències en matèria de turisme, i governen amb majoria 
absoluta, puguin prendre la decisió de construir-hi el Palau de Congressos. Per aquest 
motiu s'ha votat que aquest edifici pugui ser una realitat, malgrat no sigui aquest el parer 
d'UM ni de la major part de la ciutadania. 
 
Pel que fa a l'edifici de Gesa, un altre motiu de conflicte sorgit, explica que ha expressat 
la seva opinió fent cas de les indicacions del Col·legi d'Arquitectes de Palma, de la 
Universitat de les Illes Balears i altres especialistes en la matèria, atès que es tracta d'un 
edifici emblemàtic, que s'ha de conservar, perquè pertany a l'arquitecte Ferragut i 
d'aquesta època i característiques n'hi ha pocs. Puntualitza, però, que ella no és qui per 
decidir res i tampoc no forma part de la comissió que decidirà finalment la protecció o 
no de l'edifici basant-se en allò que decideixin els tècnics especialistes, perquè pensa 
que no tots els consellers i regidors tenen una opinió formada sobre el cas. Per tant, no 
és correcte valorar-ho com una desavinença amb el PP, sinó només com una opinió 
distinta. 
 
Assegura que les discrepàncies mai han aturat la feina que s'ha fet al Consell a favor de 
Mallorca i els mallorquins.  
 
En relació a la manca de recursos que tenen els ajuntaments per adaptar-se al PTM, 
admet que és cert, a causa del creixement de la població i de les exigències que aquesta 
els reclama i reconeix que l'adaptació és complicada, però també és cert que des del 
Consell s'ha donat la màxima ajuda als ajuntaments i que el conseller es reuneix 
setmanalment amb diferents ajuntaments per fer possible aquesta adaptació. Puntualitza, 
però, que encara no n'hi ha cap del PSOE, per bé que no dubta que en algun moment 
també voldran adaptar-se. Li diu que, atès que el seu partit és també el del Govern 
espanyol, no estaria malament que col·laborés amb algun sistema de finançament per a 
tots i cadascun dels ajuntaments, perquè n'estan tots molt necessitats.  
 
Respecte a l'ISSEM, li recorda que no és un invent d'aquesta legislatura, ni un acord 
circumstancial d'UM, sinó que ja durant la passada legislatura es va parlar de la 
necessitat de crear un institut, amb el suport no només del Consell de Mallorca, sinó 
també del Govern de les Illes Balears, atès que era difícil separar les necessitats globals 
de la població en matèria de serveis socials i calia donar solucions, de forma conjunta, a 
aquestes necessitats.   
 
Pel que fa a la seva descripció de la política de gestió de l'ISSEM, també en discrepa, 
perquè no s'ajusta a una valoració objectiva de les dades que ha exposat. Defensa la 
concessió de subvencions, diu que la considera justa i és pròpia d'un govern de centre, 
moderat, que creu en la iniciativa privada, que fa possibles millores d'infrastructures als 
pobles, fomenta la publicació de llibres, el teatre, etc. i que, per aquest motiu, més de la 
meitat del pressupost del Consell de Mallorca, es destina a subvencions. Opina que 
aquesta institució ha de col·laborar perquè la ciutadania pugui dur endavant els projectes 
que prèviament ha proposat, perquè la iniciativa li correspon, no a l'inrevés. 
 
Sobre el comentari de la mala situació financera de l'ISSEM li demana amb quina altra 
institució el compara: l'Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears o amb el 
Govern de l'Estat espanyol. Assegura que la situació financera del Consell de Mallorca 
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és la millor de totes, amb els millors pressuposts i el finançament més sanejat, amb un 
endeutament del 70% quan és permès arribar a un 110%. Comenta també que per ser 
massa responsables i mesurats han deixat de fer coses que es podrien haver fet, perquè a 
la propera legislatura no volen tenir problemes econòmics.  
 
Respecte a la situació que s'ha originat a Andratx, pensa que és un cas a part. És cert 
que ha donat molt mala imatge i ha creat preocupació entre la població, però no creu 
que per això s'hagi de pensar que pot passar a altres indrets de l'illa.  
 
Sobre l'ordenació del territori, assegura que la ciutadania ja ha pogut comprovar el 
tarannà del Consell per escoltar, solucionar problemes, canviar de plans si cal i arribar a 
acords (exemple: carretera d'Inca a Manacor).  
 
Respon a l'afirmació que no s'havia fet res sobre determinades zones de reconversió ni 
cap adaptació a les zones POT que no és del tot cert. Sobre aquestes àrees de protecció 
mediambiental, entre les que cal destacar la central tèrmica d'Alcúdia, explica que no 
s'ha fet l'adaptació perquè encara no s'ha fet el Reglament, eina imprescindible per 
desenvolupar i fer possible aquesta adaptació. Recorda que era el conseller d'Ordenació 
del Territori del Govern balear qui ho havia de fer. 
 
Explica que el Projecte de llei del sòl, en comptes de pensar en ordenar el territori, 
pensava en els urbanitzadors. Per aquest motiu creu que feren molt bé d'aturar-la i 
actualment se'n congratula. Diu que també en aquesta ocasió, malgrat les discrepàncies, 
va ser possible arribar a un acord per paralitzar aquesta llei, que el PP anomenava Llei 
del sòl i UM Llei del ciment i aparcar-la fins un moment millor.  
 
Pel que fa al grau de satisfacció dels mallorquins i mallorquines amb les actuacions de 
l'equip de govern del Consell de Mallorca, li reitera el seu convenciment que, en 
general, és molt alt i que els personatges que ha presentat com a model al seu discurs –
Joan i Margalida- representen molt bé aquesta realitat de persones contentes, segures i 
satisfetes. Explica que un 25% estan despreocupats perquè pensen que les coses van bé, 
un 65% creu que el Consell de Mallorca ho fa molt bé i només un 10,15% considera que 
no és així. Assegura que són les estadístiques les que indiquen aquest fet, que no 
atribueix a cap mèrit del Consell de Mallorca, del Govern balear ni de l'Ajuntament, 
sinó a les circumstàncies, l'economia, la bonança, etc.  
 
Respon als comentaris del Sr. Crespí fent referència especial al bon funcionament del 
serveis socials, com un dels motius bàsics de satisfacció de la ciutadania i, en la qüestió 
de la manca de permisos per al funcionament dels agroturismes explica que tan aviat 
com el Consell de Mallorca rebi les competències per a poder regular el seu 
funcionament, ho gestionarà sense cap problema. Assegura que és molt important 
afavorir aquest turisme de qualitat, diferent, amb més poder adquisitiu i que ve fora de 
la temporada d'estiu.  
 
Per acabar, fa referència al documental sobre Andratx emès al programa de televisió ja 
esmentat per respondre al Sr. Crespí que dels comentaris dels residents alemanys no en 
fa la mateixa interpretació que ell; no considera que, en aquest cas, es pugui parlar de 
ciutadans que tenen por. En canvi, sí que preocupa la situació descrita al documental, 
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veure la quantitat d'interessos urbanístics existents i, en aquest sentit, reconeix la 
preocupació que li ha ocasionat manifestar públicament l'oposició a un projecte –el de la 
façana marítima, per exemple, per voler-la més verda i més blava- per la força i el poder 
que tenen els grups interessats i per la campanya mediàtica que poden dur a terme, amb 
potents recursos i mitjans, per desprestigiar i perjudicar qui s'oposi als seus projectes.   
 
Tot i això, diu que prefereix pensar que vivim en una societat lliure, que la gent pensa 
de forma diferent i que no té por. 
 
El Sr. Crespí replica a la presidenta que no cal confondre un estil irònic, no 
necessàriament avorrit, amb una broma, perquè d'una o altra forma així ho ha deixat 
entreveure.  
 
Pel que fa al retret de veritats a mitges, li diu que tampoc ella ha dit cap veritat completa 
i per demostrar-ho posa un exemple: quan la presidenta ha parlat d'una urbanització que 
tenia una sentència favorable, no ha dit que en aquest moment, quan es va 
desclassificar, la situació jurídica era una, però que després aquestes competències 
varen ser transferides als consells insulars i llavors sí que podien desclassificar-la i no 
ho feren, perquè els temps eren uns altres i les veles la duien en una altra direcció. Diu 
que entén aquest canvi de prioritats segons les circumstàncies del moment, propi de 
partits de centre que s'adapten, en un sentit o altre, a diferents situacions polítiques. 
Assegura que no és el cas d'ell ni del seu partit, perquè aquests tipus de desplaçaments 
els generen molta més dificultat ideològica.  
 
Pel que fa a la realitat social, li recorda que la situació que ha descrit no és certa i que 
per poc que observi arreu comprovarà que existeix drogoaddicció, problemes de 
vivenda, gent gran i persones en situació de dependència desateses –els assistents 
socials dels que parla només arriben a casos molt puntuals, no són un recurs a l'abast de 
tothom- i per tant no són correctes les afirmacions que ha fet.  
 
Respecte a la situació del pressupost d'enguany, del qual ha afirmat que és el millor, li 
demana perquè, si és així, l'ha reduït. Li retreu aquesta gestió, perquè explica que cap 
institució té cobertes totes les necessitats; per exemple, demana on consta la partida, al 
capítol I, destinada a pagar les substitucions per baixa de personal funcionari i laboral. 
Diu que és clar que no ho han previst i que a final d'any hauran d'habilitar una partida 
extraordinària per a fer front a aquestes despeses i per aquest motiu li retreu altra vegada 
que no és que digui veritats a mitges, sinó que llança globus amb massa facilitat quan el 
que ha de fer és un estudi seriós de les necessitats reals.  
 
A més, li demana que justifiqui convenientment els intercanvis prevists per a les Àrees 
de Reconversió Territorial (ART). Posa l'exemple del cas de l'intercanvi de Es Creuer 
amb Alcúdia i li demana si considera correcte fer 1.200 habitatges (que suposa una 
mitjana de població de 3.600 persones) i també el canvi entre els terrenys del viaducte 
del tren al terme de s'Arenal (2.900 m2) per una edificabilitat de 20.851 m2 on es poden 
construir 41 habitatges. Un altre exemple és l'intercanvi entre dos edificis situats a 
carrerons de s'Arenal, no a primera línia, per l'edificabilitat de 148.000 m2 que 
permeten construir 296 habitatges. A la vista d'aquests exemples, considera evident 
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l'excessiva desigualtat en el marge de benefici i que aquestes ART no tenen cap 
justificació lògica.  
 
Reitera que, en el cas de l'hotel de Sóller, ja estava desclassificat i per tant no l'han de 
compensar perquè el solar segueix essent del propietari, no passa a ser zona pública, en 
aquest cas. En el cas de cala Carbó, diu que no queda clar com queda, si com a espai 
lliure privat o públic i és necessari aclarir-ho bé. Assegura que encara queden molts 
aspectes confusos i li demana que es posi ordre en totes aquestes qüestions i criteris. 
També li refusa l'argument de no haver posat en funcionament determinades qüestions 
perquè encara manca un reglament, perquè només cal que el propi Consell de Mallorca 
faci un pla especial, o que ajudi els ajuntaments perquè el facin, que per aquest motiu 
tenen la competència en exclusiva. Li recorda que ella, sobre turisme, no ha volgut 
tenir-ne competències i en canvi utilitza una d'aquestes competències, que descriu com 
informació, per la qual cosa destina doblers a una competència impròpia. Li retreu que 
tenint pocs doblers i molt de deute, faci aquesta despesa en informació turística, no en 
promoció, que sí que és competència pròpia d'aquesta institució.  
 
Comenta que cal fer ús d'aquesta competència, que defineix la institució com 
l'ajuntament dels ajuntaments i que disposa del Departament de Cooperació Local 
perquè ajudi de forma real als ajuntaments a adaptar-se a la normativa del propi Consell 
de Mallorca.  
 
Per acabar, qüestiona a la presidenta com és possible que pugui veure de forma diferent 
la seva actuació en el cas de la Real i en la del cas Gesa. Explica que el Consell té les 
competències sobre patrimoni, que unes vegades exerceix i en d'altres no, en funció 
d'interessos determinats. Li recorda que en el cas de la zona del carrer Antoni Maura, de 
Palma, no li va interessar exercir-les i no ho va fer, com tampoc va fer-ho en el cas del 
Baluard de sa Calatrava; en conseqüència, si l'argument era que és competència de 
l'Ajuntament de Palma, actualment també hauria d'aplicar el mateix criteri pel que fa a 
la façana marítima i deixar-li fer el que vulgui, sense posar-li cap entrebanc. Per 
extensió, si és cert que l'Ajuntament té totes aquestes competències, no s'explica perquè 
el Consell de Mallorca fa un Pla territorial. Per altra banda, hauria de preveure on és o 
no adequat construir una instal·lació de prou impacte com és un hospital de les 
característiques del que es farà a Palma.   
 
Assegura, pel que ha explicat, que el que existeix no és un veritable Pla territorial, sinó 
unes ART que permeten el "campi qui pugui". 
 
També li retreu que només faci una referència implícita i molt tímida a l'ecotaxa i li 
assegura que la política és precisament això, creure en alguna cosa i jugar-se-la i que per 
aquest motiu val la pena dedicar-se a la política.  
 
Respecte a la insistència en la fermesa del pacte PP-UM, comenta que li sembla molt bé 
que la relació sigui tan bona, només li preocupen les coses que passen quan no 
s'entenen. Posa l'exemple de la Llei de capitalitat, que inicialment tenia el consens 
general dels diversos grups polítics, però arran de la seva redacció final, del tot contrària 
al Consell de Mallorca i que respon no a una visió estructural sinó a un problema de 
conjuntura, ha produït grans discrepàncies. Diu que demostra que és la reacció d'unes 
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persones davant unes determinades negatives del Consell a les seves propostes i que, en 
definitiva, no és un problema de nombre de tècnics d'un ajuntament, sinó de supeditació 
als òrgans de gestió del territori, que aquesta institució pot fer, com també la vigilància 
del seu compliment.  
 
Recorda, també, que Andratx és l'únic municipi que no està inclòs dins l'Agenda Local 
21, per la qual cosa demana a la consellera de Cooperació Local que en prengui nota, 
perquè aquest problema és també la perla negra del Consell de Mallorca.  
 
Reitera el seu convenciment que a Mallorca no es viu tan bé com vol suposar la 
presidenta, recorda que som la comunitat autònoma amb menys despesa en concepte de 
serveis socials i considera que la ciutadania n'ha de ser conscient i ha de tenir la 
informació necessària per tal que pugui exigir el cobriment d'aquells aspectes que 
encara no té reconeguts aquí i pensa que no s'ha de fomentar aquest conformisme, sinó 
el sentit crític de la ciutadania, perquè té dret a viure millor d'allò que considera que ja 
és suficient. 
 
Respecte al retret que li ha fet la presidenta sobre els batles d'ajuntaments dels PSOE li 
respon que el motiu és que tenen molt clar que volen possibilitats reals per a disposar 
d'equips tècnics de feina, en cas de tenir-ne necessitat, però no anar a prendre un cafè 
d'amics amb el Sr. Vicens. Refusa aquest exemple, perquè considera que no és senzill 
complir tota la normativa existent en matèria urbanística. Diu també que tenir lleis 
perquè no es compleixin no serveix de res i tenir-les perquè no sigui possible complir-
les, tampoc; és bàsic, quan es legisla, incloure tots els mecanismes que permetin el 
posterior compliment.   
 
Intervé la presidenta. Retreu al Sr. Crespí que parli de temes distints sense cap ordre, la 
qual cosa dificulta poder donar-li les respostes correctament.  
 
Pel que fa a l'establiment de normes i al control sobre el seu compliment, li dóna la raó. 
Informa que actualment el Consell de Mallorca té un gran equip tècnic, que ha fet molt 
bona feina i durant tota la legislatura ha donat i segueix donant un bon suport a tots i 
cada un dels ajuntaments que tenen interès a fer aquesta adaptació. Expressa el 
convenciment que el propi Sr. Crespí n'és ben conscient. 
 
Quant a l'afirmació que som la comunitat autònoma amb menys despesa social, respon 
que no cal considerar-ho com una cosa greu, sinó tot el contrari, significa que els 
problemes els resol cadascú i no existeixen persones amb necessitats greus. Pensa que 
haver d'invertir molt en un tema social és un mal indicador, per tant veu com un motiu 
de satisfacció viure a una comunitat amb l'índex de seguretat privada més alt de tot 
l'estat espanyol. 
 
Sobre la valoració d'UM com a partit de centre i de la gestió dels pactes fets en cada 
moment, respon que precisament la condició de partit de centre té l'avantatge de centrar, 
de moderar, és la funció i la raó de ser del partit. Assegura que en tot moment han 
moderat i centrat, tant amb els partits de l'esquerra com amb els de la dreta i pensa que 
això no és dolent i ha quedat ben clar que és el que la gent vol i manifesta quan parla 
d'aquest tema.  
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Respon tot seguit sobre el que li demana del Pla territorial. Explica que és important, 
però com un tema de legislatura, per tant li retreu que fins ara no s'hagi donat compte de 
qüestions com cala Carbó o Campos. També li diu que si el Pla territorial no va explicar 
la ubicació exacta de l'hospital va ser precisament perquè el govern anterior, presidit pel 
Sr. Antich i amb el qual compartia pacte i es negociava el Pla territorial, no va voler que 
hi constés el lloc exacte, argumentant que era una qüestió del govern –la Llei 
d'ordenació territorial- i aquesta és la realitat, que es pot comprovar consultant els diaris 
de sessions corresponents. Li retreu que el seu partit, el PSOE, faci servir un mateix 
argument en funció de si està al Govern balear, a l'Ajuntament o a l'oposició.  
 
Assegura que no parlarà de totes i cada una de les ART, entre d'altres coses perquè ara 
no les té presents, perquè ja fa tres anys de la seva aprovació i no havia previst que el 
debat d'avui es centraria en aquest tema, però sí dels que més s'ha parlat avui. 
 
Sobre la de Campos, informa que la sentència del tribunal deia que a Campos podia fer-
se la urbanització que anteriorment s'havia desclassificat perquè es tractava d'una 
urbanització que estava molt més avançada que les altres. Per tant, podien construir el 
doble del que realment estan fent en aquest moment i no només això, ara per fer-ho han 
d'enderrocar l'hotel Don Pedro i recorda que la decisió es va prendre de comú acord 
entre el PSOE, PSM-EN i UM.  
 
Sobre cala Carbó, que afirma que era una aberració, informa que s'ha aconseguit que 
actualment sigui un espai lliure, privat o públic, però el que és més important, sense cap 
possibilitat d'edificar-hi. 
 
Respon al comentari sobre el pronunciament diferent sobre les qüestions de patrimoni 
assegurant que es pronuncien quan els ho demanen, o bé ho fan d'ofici quan entenen que 
el tema és prou important.  
 
Pel que fa al Monestir de la Real, explica que és el monestir amb més protecció que ha 
existit a Mallorca. No existeix cap altra edifici, per exemple La Seu o l'Almudaina, que 
tengui més de 500 metres de protecció, però comenta que els interessos d'unes persones 
eren, amb aquesta excusa, ampliar la protecció fins a impedir la construcció del nou 
hospital. Assegura que la decisió final presa coincideix amb la voluntat de la major part 
de la ciutadania: protegir el monestir, però construir també l'hospital. Pel que fa a la 
decisió del lloc concret, recorda el principi de democràcia, atès que cada quatre anys hi 
ha eleccions i la ciutadania té la oportunitat de votar, després de valorar les decisions 
encertades o equivocades de cadascun del partits.    
 
Sobre els aparcaments del carrer Antoni Maura, de Palma, diu que la documentació va 
ser valorada per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, segons el procediment habitual, la qual va donar les indicacions oportunes i 
l'Ajuntament de Palma ha duit endavant les obres, fent possible que l'aparcament sigui 
una realitat molt aviat. 
 
Pel que fa a les competències de Turisme, explica que en general són del Govern de les 
Illes Balears i admet que és cert que existia inicialment la voluntat de traspassar les 
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competències al Consell de Mallorca i que aquesta institució no les va acceptar. Diu que 
el motiu va ser perquè allò que es traspassava era només la competència en ordenació 
turística i a l'apartat del finançament s'establia com un compromís d'aquesta institució 
ordenar, posar multes i generar recursos. Atès que aquesta no era una competència gens 
atractiva, es va plantejar al Govern balear fer també la promoció turística i vendre el 
nom de Mallorca arreu del món. Comenta també que existeix consens en tot el sector 
turístic en que la  promoció de Mallorca sigui per a Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, perquè són realitats diferents adreçades a sectors diferents i volen que del 
nom de Mallorca en faci la promoció el Consell de Mallorca.  
 
Assegura que, tan aviat com el Govern balear faci les transferències d'ordenació i de 
promoció, aquesta institució les acceptarà amb molt de gust i que, mentrestant, 
mitjançant un conveni amb l'IBATUR es fa promoció i informació "in situ" del que és 
Mallorca; es pretén aconseguir un turisme diferent del que ve a l'estiu, més específic i 
sobretot d'alt poder adquisitiu. Reitera que el grau de satisfacció per aquesta gestió en el 
sector hoteler és alt. 
 
Pel que fa a la reducció de l'import del pressupost, comenta que des del punt de vista 
polític li ha de donar la raó, perquè el més convenient potser hauria estat mantenir-lo o 
augmentar-lo, però explica que l'equip de govern és tan responsable que ha fet uns 
pressuposts realistes, no s'endeuten més del necessari i ajusten els ingressos a les 
despeses.  
 
Sobre la partida insuficient per al pagament de substitucions de personal, recorda que el 
personal sempre ha cobrat i mai hi ha hagut problemes i, a més, en els casos de què 
parla, se'n fa càrrec la Seguretat Social.  
 
Reitera, per acabar, que la política del Consell de Mallorca és responsable i pretén no 
crear problemes econòmics per a legislatures següents, sinó tot el contrari, deixar 
l'economia ben sanejada, gens endeutada per tal que si són unes altres les persones 
elegides per governar puguin dur endavant polítiques positives per a Mallorca. Assegura 
que aquesta és la prova de que són massa responsables. 
 
 
La Sra. Mulet dóna la paraula al Sr. Nadal (UM) durant 30 minuts 
 
El Sr. Nadal (UM) pronuncia el següent discurs: 
 
"Honorable presidenta, honorables portaveus, honorables consellers: 
 
Més que fer un repàs exhaustiu de les grans fites que ha aconseguit el Govern del 
Consell de Mallorca, presidit per vostè, Sra. Munar, durant aquesta legislatura, el que 
vull, com a portaveu d'UM, és centrar els fets diferencials de la política que s'ha fet 
durant aquesta legislatura, en tres grans eixos.  
 
Com a portaveu d'UM consider que durant aquesta legislatura el Consell de Mallorca ha 
arribat -com molt bé ha explicat en el cas d'en Joan i na Margalida- als ciutadans 
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d'aquestes illes, és a dir, a totes aquelles persones que viuen a la nostra illa, a Mallorca, 
als que hi viuen independentment del lloc on han nascut.  
 
Per això crec, Sra. presidenta, que aquesta ha estat una bona legislatura. Amb aquesta 
legislatura acabam un període de quatre anys en què s'ha aconseguit protegir el nostre 
territori i el nostre medi ambient, hem aconseguit que la nostra illa creixi 
econòmicament i en qualitat de vida de la ciutadania i tot això sense perdre la 
mallorquinitat, però sé que tota aquesta tasca no ha estat fàcil.  
 
Mentre el govern que vostè presideix es dedicava a protegir el territori i augmentar la 
qualitat de vida de la ciutadania de les nostres illes o defensar la mallorquinitat, els de 
sempre s'han dedicat a posar obstacles. Els que pensen que la nostra illa ha de ser una 
colònia, els que volen utilitzar determinats mitjans de comunicació per destruir la 
mallorquinitat, els que tot d'una ataquen quan el Consell protegeix el territori. Com ha 
dit avui vostè quan ha acabat el seu discurs, ens han atacat, ens ataquen i ens seguiran 
atacant, però val la pena i jo li vull dir que aquests que defensen "la nueva Mallorca" no 
ho aconseguiran.  
 
També li vull dir que els atacs no només venen de l'extrema dreta de Madrid, que ens 
volen imposar el seu model que voldria convertir aquesta illa en colònia, sinó que també 
hi ha gent al banc de l'esquerra –que veig que no hi seuen en aquest moment- que 
s'omplen la boca dient que estimen el seu país, quan s'han passat aquests darrers quatre 
anys col·laborant amb tota la gent que vol enfonsar la nostra illa, tots aquells 
indesitjables que volen fer la seva voluntat, que volen anar contra la mallorquinitat. Però 
crec, Sra. presidenta, que no hi hem de perdre ni un minut amb ells, crec que no s'ho 
mereixen. Avui hem vengut aquí per parlar de quin ha estat el balanç de la política 
d'UM, de la política que ha seguit el govern que vostè ha presidit durant aquests quatre 
anys i jo li he de dir, com a portaveu d'UM, no que bàsicament estava bé, com ha dit el 
portaveu del PP, sinó que segons UM està molt bé i que la ciutadania d'aquestes illes es 
pot sentir orgullosa de les fites que s'han aconseguit durant aquesta legislatura.  
 
Amb consens, amb capacitat de diàleg, amb capacitat d'entendre's amb uns i altres, amb 
capacitat de pacte, hem marcat com objectiu fonamental per aquesta legislatura la 
protecció del nostre territori i del nostre medi ambient. No és casual, Sra. presidenta, 
que durant aquesta legislatura, per primera vegada en la història, s'hagi aconseguit 
aprovar, al Parlament de les Illes Balears, dues lleis per part del Consell de Mallorca. 
Les dues primeres iniciatives legislatives que surten del Consell de Mallorca i s'aproven 
al Parlament són precisament lleis que protegeixen el nostre territori i el nostre paisatge.  
 
La llei del patrimoni nocturn, que lluita contra la contaminació lumínica, avui ja és un 
fet que s'aplica a les nostres illes i avui vostè ho ha explicat dient que en Joan, en 
aixecar-se el dematí, veia que la il·luminació no era contaminant.  
 
També, durant aquesta legislatura, hem aconseguit aprovar, per bé que encara està en 
tramitació, una llei de protecció del paisatge. Aquest ha estat l'objectiu fonamental del 
Consell de Mallorca durant aquesta legislatura: la protecció del territori. 
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Jo record que durant la passada legislatura, i també les anteriors, parlàvem de la 
necessitat d'aprovar un pla territorial. Avui el Pla territorial de Mallorca és un fet i està 
aprovat. Segurament hi ha partits als que no agrada, però el PTM regula el creixement; 
almenys en aquest moment a la illa de Mallorca tenim un instrument que dóna seguretat 
jurídica a tots els ciutadans de les illes, perquè saben allò que es pot fer i, a més, regula 
el creixement: ni ho impedeix ni permet que sigui un creixement desorbitat.  
 
He de dir, Sra. presidenta, que la feina que ha fet el Consell de Mallorca -que ha estat el 
competent en matèria d'urbanisme- en els darrers dotze anys en els que vostè ha estat 
presidenta, ha aconseguit que la nostra illa estigui més protegida que cap altre indret de 
l'estat espanyol. Sabem que hi ha llocs de la nostra costa que ens fan empegueir, però –i 
no són dades d'UM, sinó de Greenpeace- segons un estudi fet a tot l'estat espanyol, la 
costa més protegida de tot l'estat espanyol és la mallorquina i estic segur que això fa que 
la ciutadania de la nostra illa estigui satisfeta de la feina que ha fet el Consell.  
 
Hem protegit, no només el territori, sinó també el medi ambient, tenim un sistema de 
gestió de residus integral, que inclou el triatge que fan en Joan i na Margalida, una 
planta de tractament dels residus i, a dia d'avui, anam camí d'aconseguir que a la nostra 
illa no hi hagi abocament de residus. Crec que tenim un sistema respectuós amb el medi 
ambient, del qual ens podem sentir molt orgullosos.  
 
Record quan el Sr. Rubio parlava d'aquells moments en què no es sabia bé el que 
pensaven alguns membres d'un partit polític, perquè no quedava clar si criticaven o no i 
també dubtaven si havien d'estar o no en el Govern. Llavors es va aprovar el primer Pla 
director sectorial que regulava la incineradora i en aquell moment hi va haver sis mil 
al·legacions. He de dir que a final de l'any 2006 hem modificat el Pla director sectorial 
per ampliar la incineradora i, tan bé fa les coses el Consell de Mallorca, tan bona és la 
seva política de medi ambient, que només hi ha hagut dues al·legacions.  
 
No només protegim en la qüestió dels residus, sinó que estam revaloritzant la nostra 
xarxa de finques públiques i de refugis de muntanya; ja no hi ha només una ruta de 
pedra en sec, que va d'Andratx a Pollença, sinó que li hem afegit i serà ben aviat una 
realitat com a línia completa, la ruta d'Alcúdia fins a Lluc.  
 
Dins aquest gran eix de protecció del territori i del medi ambient, hem fet una tasca 
important de recuperació del nostre patrimoni i s'està fent una feina de catalogació dels 
béns a protegir a cada un dels ajuntaments i, a més, s'han declarat els béns d'interès 
cultural (BIC) en funció d'aspectes tècnics, no d'aspectes polítics. La decisió de quins 
són els BIC que s'han de protegir la pren la Ponència tècnica de Patrimoni, la qual fa les 
propostes en funció d'informes tècnics. Jo no conec cap expedient on el Consell de 
Mallorca hagi declarat o deixat de declarar un BIC en contra d'allò que diuen els 
informes tècnics.  
 
També s'ha fet una feina molt important pel que fa al patrimoni etnològic (molins, 
marges, camins i també d'embarcacions tan tradicionals i típiques com és el llaüt), 
aconseguint no només la recuperació d'aquests béns, molt important per a les nostres 
illes, sinó també ensenyant els nostres joves una altra forma de guanyar-se la vida i 
aconseguint així recuperar oficis tradicionals.  
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Per tant, amb el bloc de protecció del territori, crec que el govern que vostè ha presidit 
durant quatre anys ha fet les coses ben fetes. Segurament queden coses per fer, però les 
que s'han fet, s'han fet bé.  
 
Un altre aspecte és el de creixement econòmic i l'increment de la qualitat de vida dels 
ciutadans i, encara que els tres eixos estan relacionats, jo destacaria com a primera acció 
política d'aquest eix de creixement econòmic, la matèria de carreteres. Jo la vull 
felicitar, com també al govern que vostè presideix, perquè crec que en matèria de 
carreteres s'han fet les coses ben fetes.  
 
Una de les coses de les quals m'he sentit més orgullós, com a ciutadà d'aquestes illes, 
durant aquestes festes de Nadal, ha estat escoltar a la televisió, en el telediari de la 
primera cadena, el resum de les morts produïdes per accidents de trànsit a totes les 
comunitats autònomes i comprovar que a les Illes Balears la xifra era de zero morts. 
Crec que és aquest l'objectiu que ha presidit la política que s'ha fet en matèria de 
carreteres, intentar fer-les més segures, pensant en la gent, per apropar els distints 
pobles de Mallorca i fer-les també respectuoses amb el territori.     
 
També vull felicitar per la tasca d'eliminació de punts negres que s'ha fet, per la tasca 
magnífica d'acabar el desdoblament de la carretera Palma-Manacor. Crec que estam en 
el bon cami aplicant el nou conveni de carreteres, que prioritzarà com a objectiu 
fonamental per a la propera legislatura els accessos a Palma.  
 
Però no només s'ha fet una bona política en matèria de carreteres, també s'ha fet una 
política que arriba a la gent, ajudant els ajuntaments a resoldre el problema de 
subministrament d'aigua, a resoldre els problemes de clavegueram, d'il·luminació, de 
polisportius, piscines, camps de gespa, casals de cultura, biblioteques; en definitiva, 
col·laborant amb els ajuntaments perquè puguin fer la seva política, aconseguint que la 
nostra illa sigui un motor de l'economia.  
 
També hem col·laborat amb els ajuntaments amb una cosa tan important com és el Cos 
de Bombers i des d'aquí vull reconèixer la feina que fan, no només una important tasca 
en matèria d'extinció d'incendis, sinó col·laborant amb el rescat de muntanya o 
col·laborant quan hi ha accidents de trànsit, ajudant a la gent.  
 
Hem fomentat la nostra economia amb el sector principal, com és el turisme, com ha 
explicat vostè abans, amb informació turística i amb col·laboració a les fires, però també 
participant amb altres administracions en temes tan importants com el Consorci de la 
platja de Palma, que farà que una zona que necessita una reconversió important a la 
nostra illa quedi reconvertida i pugui recuperar el paper que tenia en matèria de turisme.  
 
S'ha fet una feina molt important en diversificació econòmica, per tal que Mallorca sigui 
un motor de l'economia, però no depengui d'un monocultiu, amb una important 
promoció del sector primari, dels productes mallorquins (oli, vi, sobrassada) i de la 
gastronomia de les nostres illes.  
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També s'ha fet la promoció d'altres sectors, com la passarel·la de la moda o dels joves 
emprenedors. És aquest, senyora presidenta, el camí que s'ha de seguir per aconseguir 
que la nostra illa continuï essent motor de l'economia, del benestar, de la qualitat de vida 
de la ciutadania que viu a la nostra illa.  
 
Tot això, sense oblidar les persones que més ho necessiten i hem estat  prop d'elles. S'ha 
fet una política molt important en el sector de menors, de protecció a la infància dels 
menors. També estam amb el sector de gent gran, no només amb els assistits i 
residències per als que ho necessiten, sinó també ajudant dins l'àmbit del lleure aquestes 
persones majors que han fet tanta feina per aconseguir que la nostra illa sigui el que és i 
que s'han guanyat el dret a un temps lliure del que puguin gaudir. 
 
També és important, perquè arriba a la ciutadania, la feina que es fa a l'àmbit de l'esport 
base a les nostres illes i, tot i que són importants aquests dos eixos que han marcat la 
política del Consell, la protecció del territori i el creixement econòmic i l'increment de 
la qualitat de vida, tot això no tendria sentit si no s'hagués fet donant suport a la 
mallorquinitat.  
 
Què és donar suport a la mallorquinitat? 
És protegir la nostra història, la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, 
una mallorquinitat que és oberta, moderna, integradora, orgullosa de lo seu, de lo 
nostro, de lo mallorquí.  
 
Jo destacaria les dues qüestions més importants que s'han duit endavant durant aquesta 
legislatura en aquest camp i que dóna sentit a la política d'UM; per això, des d'UM la 
volem felicitar.  
 
En primer lloc, per la defensa dels nostres signes d'identitat (el nostre himne, la nostra 
bandera, la nostra diada) i ho vàrem veure en la darrera diada, quan Palma i la majoria 
de municipis de l'illa de Mallorca estaven plens de banderes, perquè els mallorquins ens 
sentim orgullosos de la nostra senyera.  
 
En segon lloc, per la creació de la Televisió de Mallorca, amb la qual no només hem 
trobat una eina bàsica, fonamental, importantíssima, de promoció de la nostra llengua i 
de la nostra cultura, sinó que, a més, l'equip de govern ha estat capaç de fer-ho amb 
consens, amb pluralitat i, sobretot, fent una televisió que pensa en les persones que 
viuen en aquesta illa.  
 
Sra. presidenta, senyors consellers:  
 
Aquest és el darrer discurs que faig com a portaveu d'UM al Consell de Mallorca, a un 
debat de política general. Com la majoria de vostès saben, la propera legislatura faré 
política municipal des de l'Ajuntament de Palma. Per a una persona que fa vint-i-quatre 
anys que va prendre possessió com a funcionari en un despatx d'aquesta mateixa planta, 
és per a mí un gran orgull i una gran satisfacció haver compartit tota la meva vida 
professional amb persones que tenen a veure amb el Consell de Mallorca.  
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Al Consell de Mallorca hi ha gent que fa feina, gent que dirigeix, gent que pren 
decisions i, fins i tot, gent que s'equivoca però ho fan sempre amb un sentit de servei als 
altres, de servei al públic. En el meu darrer discurs, vull donar les gràcies a totes les 
persones amb qui he fet feina durant aquests vint-i-quatre anys, per tot el que he après 
durant aquest temps.  
 
També vull agrair als funcionaris, al personal laboral, als directors insulars, als 
secretaris tècnics i als consellers tot el que han fet durant aquests quatre anys, per la 
qual cosa són els responsables de tots els èxits de la política que UM ha aconseguit.  
 
A més, no només vull recordar els que avui estan amb nosaltres, sinó també a aquells 
que ens han deixat: Francesc Quetgles, Miquel Riera i Ferran Trujillo. 
 
Moltes gràcies." 
 
La Sra. Mulet dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca. 
 
La presidenta dóna les gràcies al Sr. Nadal. Diu que ha estat el darrer discurs en aquesta 
casa, però està convençuda que tendrà moltes altres oportunitats i que creu que ha 
quedat ben patent que és una persona amb capacitat, que coneix la realitat del Consell 
de Mallorca i que ben aviat coneixerà la realitat de l'Ajuntament de Palma. 
 
Li agraeix també totes aquestes paraules que ha dit, per tot allò amb què s'ha sentit 
al·ludida i afectada. Diu que la veritat és que està acostumada a pujar per replicar, però 
avui el que pot dir és: gràcies, moltes gràcies per tot el que ha dit. Està ben segura que 
ho diu convençut i amb ganes, perquè ha participat des del principi i fins al final i com a 
vicepresident del Consell de Mallorca, ha fet possible que totes les realitats d'aquest 
Consell hi fossin. Primer, amb una tasca importantíssima, amb l'aprovació de la Llei de 
consells; aquesta va ser la primera passa que va donar aquesta institució, per poder fer 
que el Consell de Mallorca, el que era abans la Diputació, es convertís en l'autèntic 
govern d'aquesta illa.  
 
Recorda que no va ser una tasca fàcil, que varen ser pioners, molt criticats en aquell 
moment i que es varen plantejar recursos, però que s'ha duit el tema endavant i, el que 
ha quedat clar i s'ha demostrat, és que es varen anticipar a allò que després havia de ser 
una llei que varen aprovar a Madrid per donar solucions a diferents ajuntaments. Una 
llei que, quan era dels consells era criticable i que després, quan va ser una llei local, va 
tenir l'assentiment i l'aplaudiment de molts, però realment erem noltros els que havíem 
estat capdavanters fent possible una cosa tan lògica i amb tant de sentit, encara que 
aleshores no tothom en fos conscient, que era que el Consell de Mallorca, com un ens 
autonòmic, quan anava rebent les competències que el govern donava a la institució, el 
Consell fos capaç d'assumir-les, millorant la seva qualitat i retornant al ciutadà un millor 
servei.  
 
Recorda les incògnites de l'inici: com era possible pensar que el Consell de Mallorca 
podia assumir les competències, en matèria de benestar social? o com podien assumir 
les competències en matèria de carreteres, sense rebre alhora tot l'equip tècnic 
d'enginyers i personal i sense tenir una cosa tan lògica i tan normal com un conseller 
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responsable de la matèria i els directors adients?, cosa que ara es veu amb molta 
normalitat, però aleshores la llei va ser molt discutida.  
 
Diu que, per sort i gràcies a la bona tasca de tot l'equip del Consell de Mallorca, dels 
secretaris, interventors, depositaris, funcionaris, personal laboral, però també de la 
persona que els coordinava, el senyor Miquel Nadal, va ser possible tenir aquesta llei i 
que gràcies a aquesta llei hem anat rebent competències i desenvolupant els temes i avui 
tenim una magnífica realitat: una illa amb un Pla territorial com no havia tengut mai, 
amb un territori conservat, cuidat, protegit, una illa que podem dir que és verda i blava, 
amb petites taques, que hem de millorar, sense dubte, però la veritat és que hem de dir 
que tenim una illa més verda i més blava que qualsevol altre espai.  
 
Assegura que a la costa tenim punts que ens agradaria que no existissin, però si els 
comparam amb la resta de l'Estat (per exemple amb Catalunya, Llevant o Andalusia), 
ens hem de felicitar tots els que hem tingut responsabilitats en un moment determinat.  
 
Explica que es continua amb una línia de protecció i que actualment només el 6% del 
territori està considerat com urbà o urbanitzable i d'aquest percentatge, només un 3% és 
l'augment previsible per al futur. 
 
Per tant, podem dir que tenim un territori protegit, que permetrà que continuïn venint 
turistes, aquest turisme de qualitat que és necessari i imprescindible si volem continuar 
tenint aquesta qualitat de vida que volem per Mallorca.  
 
Explica que si venen turistes, han de tenir les infrastructures necessàries i que creu que 
avui, a Mallorca, les tenim i no només unes bones carreteres, també tenim unes 
instal·lacions hospitalàries de qualitat, com també una iniciativa privada sobre aquesta 
matèria que realment fa una gran tasca, que dóna seguretat als que ens visiten, que 
saben que si tenen algun problema podran ser ben atesos.    
 
A més, diu que també tenim unes bones escoles, uns bons instituts, que fan possible la 
qualitat de vida per a tots, no només per als mallorquins que ja vivíem aqui, sinó per tots 
els que van arribant, any rera any.  
 
Considera que és cert que no ens hem de conformar i hem de continuar fent feina, no cal 
dir que tot ja està fet perquè hem de fer més coses per fer possible augmentar la qualitat 
de vida. Però, allò que no hem de fer és desanimar la ciutadania, dient que les coses 
estan negres; les coses van bé i milloren. De cada dia hi ha més gent que té feina, de 
cada dia i poc a poc es consegueix que els contractes millorin, la seguretat en aquestes 
feines augmenta cada dia; en definitiva, creu que des del Consell de Mallorca es du un 
bon camí.  
 
Assegura que es volen més competències, per millorar-les, però també vol felicitar tots 
els ajuntaments de Mallorca que han fet possible que aquesta qualitat de vida augmenti 
dia a dia. Els ajuntaments són els que tenen el primer contacte amb els ciutadans, són 
moltes les exigències que els plantegen i manifesta la satisfacció del Consell de 
Mallorca per a poder-los ajudar. 
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Recorda que tot això ha estat possible perquè molta gent, precisament d'UM, ha fet 
feina i, al capdavant, sempre hi ha hagut una persona, el vicepresident, el senyor Miquel 
Nadal. No és estrany, doncs, que hagi fet una defensa de tota la tasca feta en el Consell 
amb tant d'entusiasme.  
 
Assegura que, sense dubte, no tenir-lo durant la propera legislatura, serà una gran 
mancança per a tots nosaltres.  
 
Per acabar, reitera al Sr. Nadal l'agraïment per tot el que ha dit. 
 
 
La moderadora, la Sra. Dolça Mulet dóna la paraula al Sr. Alorda (PSM-EN). 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) pronuncia el següent discurs: 
 

"Gràcies senyora moderadora.  

Senyora presidenta, senyores conselleres, senyors consellers. 
 

Trencar el Pacte PP-UM. El cas Andratx. 
 
Fent el balanç polític del  2006 a Mallorca, segurament coincidirem que la imatge de 
més impacte ha estat la d’un batle i un director general del Govern sortint esposats per 
la Guàrdia Civil.  
El terratrèmol polític del cas Andratx ha afectat de ple el Govern de les Illes Balears i la 
imatge de Mallorca en el món.  
Tot i així, la presidenta de Mallorca fa un balanç positiu de 2006. N’està encantada de la 
Mallorca que ha vist néixer el 2007. Troba que estam millor que mai. I se comprèn. Ens 
diu que hi ha hagut la legislatura de les solucions. 
 
Però des d’una visió ecologista i progressista, o des dels postulats nacionalistes, que són 
els que defensa el PSM, fa mal coincidir-hi. O, simplement, des d’uns mínims 
d’exigència ètica en l’activitat política. I jo crec que som més de dos que són aquí que 
ho pensam. 
 
...Però, què ha de passar, Sra. presidenta, perquè trobeu que hi ha motius per una crisi 
política? 
 
Reconec que era una temptació esperar més de l’enfrontament entre PP i UM, diu que a 
ell si que li agradaria un divorci. Tanmateix, tornam constatar que els pactes de ciment 
són mals de crivellar.  
 
El PP ens explica que només se barallen perquè venen eleccions i, ara toca; però que no 
hi ha desavinences reals, de model polític. La veritat és que avui, vós, Sra. Munar, els hi 
donau la raó.  
 
Vós mateixa heu insistit que són l’extrema-dreta. I què, vos hi trobau còmoda governant 
amb l’extrema-dreta? 
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També heu dit, del PP, que va contra les senyes d’identitat del país, o que vol convertir 
Mallorca en una segona Marbella. Són retrets de pes.  
Però, quina conseqüència n’heu tret? Què fareu amb aquest PP tan pervers? No res... 
Bé, no res, seguir governant plegats. 
 
Un Partit Popular afectat per greus casos de corrupció, no un d'anecdòtic. Sinó com 
sempre. Però, aquest pic, han associat el nom de Mallorca amb la corrupció urbanística, 
en una trama en la qual el president i el "ministre" d’Interior n’han esdevengut 
protagonistes. El nostre ministre d’Interior, Sra. Munar! La persona que hauria de dirigir 
la futura policia autonòmica i els serveis d’informació!  
 
Tots dos, Jaume Matas i José María Rodríguez, en comptes de cooperar lleialment en 
una investigació judicial, organitzen la defensa dels imputats, i fan tot quan poden 
perquè ningú sàpiga quina participació hi han tengut.  
 
Però potser no vós n’he de convèncer gaire, vós mateixa heu demanat la dimissió del Sr. 
Rodríguez. Amb tant d’èxit com nosaltres, per cert. Potser l’explicació és en una frase 
de la conversa memorable entre el Sr. Rodríguez i el Sr. Hidalgo: “todos vamos en el 
mismo barco”. I vós, voleu anar en el mateix "barco"? Lo únic que vos preocupa és que 
vos assignin un camarot propi i prou espaiós?  
 
 
Sra. Presidenta, cada any vos hem demanat el coratge de trencar el pacte amb el PP. 
Però pareix que, fins i tot amb corrupció, n’estau ben satisfeta.  
Avui matí tant sols vos heu desmarcat amb la Llei de capitalitat, totes les declaracions 
en el medis de comunicació són inofensives “Moltes me’n diguis, sols que no em feris”, 
deu pensar el PP, que veu que no jugau fort. Grans tormentes polítiques dins un tassonet 
d'aigua.  
 

Trencar el pacte, i dimitir en conseqüència, això seria un gest d’estadista. Un gest que 
podria contribuir a netejar la imatge i el bon nom de Mallorca.  
Tota la resta és tirar cosetes en el davantal, procurant no tirar-les massa fortes, no fos 
cosa els hi féssiu mal. Això si hi ha discrepàncies perquè hem sentit avui que n'hi havien 
poques, i que si n'hi havien era positiu, quant abans era una delicte de lesa majestat.  
 

El Pacte s’està complint... 
 

Una cosa sí hem de reconèixer, que el pacte s’està complint. Era magre, tampoc era 
molt difícil, consistia bàsicament amb creixement desmesurat i l’especulació. Talment 
el pacte que ja teniem entre PP-UM dels anys 80, crec que del mateix estil que ja ens 
tenien avesats. Amb una diferència notable: que plou damunt banyat, i el ritme en la 
metamorfosi de Mallorca s’ha accelerat. Per cert, al pacte, no hi ha cap paraula sobre 
identitat ni autogovern.  
 
El 2006 ha estat un any de rècords: rècords de turistes, rècords d’obra construïda 
acumulada i rècords de població. Els hem de donar  l’enhorabona? N’estan orgullosos? 
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Aquest és l'objectiu: rècords de gent cada any? I, on són les mesures socials? On són les 
reconversions? Per cert anomeneu-me quines s'han fetes.  
 

Política territorial. No n’hi caben més I. 
 
I, tanmateix, a estones sembla que no n’estau tan orgullosa dels rècords que fomentau. 
Fins al punt que, en el darrer discurs de la Diada (de la Diada que no hauria de ser la 
Diada), proclamàveu "urbi et orbe" que, a Mallorca, ja no hi cabem!!! Sumant-vos així 
als qui fa anys que donam un toc d’alerta. Però ho féreu sense entonar cap "mea culpa" 
i, sobretot, sense anunciar cap mesura per sortir-hi a camí.  

O, sinó, aclariu-m’ho en la rèplica: d’ençà que vos n’heu temut que estam tan estrets, 
quines mesures heu adoptat com a presidenta? 
Jo el que sé, és que heu seguit votant en contra de totes les mesures de protecció 
territorial que vos hem presentat. De totes.   
 
I hem de convenir que les competències en ordenació del territori, com les de turisme i 
obres públiques, són els principals instruments que teniu vós per influir en la 
demografia i l’arribada de visitants. Idò, ben al contrari, el desenvolupament urbanístic 
és el gran protagonista de la legislatura, amb permís de la corrupció.   
 
Precisament una de les funcions que havia de tenir el Pla territorial havia de ser la de 
contenir el creixement de població, així ho aprovàrem l’any 1999. Però amb PP-UM, el 
Pla creix en milers d’habitants; crea urbanitzacions del no-res (jo també tenia preparada 
la de Marratxí, dins el sòl rústic, aquesta és nova absolutament, ni sentències ni cap 
excusa); com també mantenen urbanitzacions noves a vorera de mar. Si que es poden 
fer urbanitzacions noves a vorera de mar senyora presidenta, si fins i tot heu tornat 
enrera un grapat de desclassificacions fetes els anys 1990, embullant i dient mitges 
veritats, respecte del que va succeir d'aquelles dotzenes de desclassificacions que férem. 
El Consell pot desclassificar si no ho fa és perquè no vol, però pot fer-ho.  
I ja hi podem anar afegint la febre urbanística que segueix sempre les autopistes.  
 
Potser quan la presidenta diu que no hi cabem, ens vol dir és que hem de construir més i 
fer més autopistes, per poder seguir creixent... indefinidament.  
 
Però, als ciutadans, els hi voleu fer creure que el Pla és proteccionista, i en això dedicau 
costoses i tendencioses campanyes publicitàries. La propaganda com a estupefaent, per 
evadir-nos a una realitat fictícia, a una Mallorca idíl·lica. A veure si ens fa oblidar allò 
que veim amb els nostres propis ulls, la realitat de veres, la de cada dia. En el litoral, i a 
moltes barriades mallorquines gens glamouroses. 
 
Però no vos n’heu sortit. La propaganda no ha bastat. Cansats de repetir que el Pla 
territorial és proteccionista i que ningú vos fa cas, darrerament, ens deis que el problema 
és que els ajuntaments no s’han adaptat. Afortunadament!  
 
Jo tremol quan Campos s’adapti: podrà fer 4.400 places més només a Sa Ràpita. Són 
quatre vegades Costitx, a vorera de mar, Sra. Munar. I urbanitzacions amb un disseny 
absurd, injustificable... 
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O quan s’adapti Calvià, que podrà urbanitzar. O és que troben que Calvià no ha crescut 
abastament? Que les 200.000 places no són prou?  
 
Idò n’hi ha que pensam que sí, que ja n’hi ha prou. Que és hora de reconvertir. No de 
parlar-ne, sinó de fer-ho. Ens pareixen bé les actuacions en disciplina, el Defensor del 
Territori ja el defensàveu al 2003, han passat quatre anys, però el que no pot ser és una 
excusa per seguir esperant. 
 
El sector turístic torna demanar, com fa 20 anys, que s’aturi la construcció. El GOB, i 
un seguit de plataformes ciutadanes, ho demanen amb milers de signatures i anuncien 
una manifestació el mes qui ve. Voldríem que fos un clam. Després de l’encert de la 
consigna “Qui estima Mallorca, no la destrueix” i que va dur 40.000 ciutadans al carrer, 
segons vostè desinformats, ara ens diuen “Salvem Mallorca”.  
Per què creis, Sra. presidenta, que tanta gent creu que cal salvar Mallorca, si el Pla 
territorial és magnífic? Per què fins i tot UM troba que Mallorca s’està convertint en 
Marbella, si el Pla és extraordinari?  
 
Nosaltres sí que ho entenem, i seguirem treballant per salvar Cala Blanca, una 
urbanització nova a vorera de mar. I, fixin-s’hi, ho tenim a l’abast! afortunadament... 
I serà un nou èxit de l’ecologisme. Com seguirem lluitant per preservar Son Real, Son 
Bosch, Son Baco, Muleta, Es Crever, Montport, Regana, L’Ullal, Ses Fontanelles, Sa 
Ràpita, o en favor de La Real, el parc de la Mar o el parc de les Vies.  
 
Com també reivindicam els camins públics i l’accés a la mar. I, per això ens sap greu 
que s’hagin negat a interposar un recurs contra l‘absurda resolució de la Ministra 
Narbona en l’afer de la célebre piscina de la Costa dels Pins.  
 

Les autopistes. 
 
Ara, si anar a peu per Mallorca és cada vegada més complicat, les autopistes són la gran 
realització de la legislatura. No debades la primera prioritat del Pacte PP-UM va ser 
modificar el Pla de carreteres per incorporar mitja dotzena d’autopistes, per cert avui 
matí ens amenaçàveu d'executar tot el Pla i vos record que encara hi teniu l'autopista 
Inca – Manacor, ha quedat aclarit que la llevareu, però encara hi és.  
 
I darrera les autopistes, les noves urbanitzacions, i la transformació radical dels nuclis 
d’interior, del poble entranyable de l'amo Joan i madó Margalida i de les seves nines. 
De la Mallorca de tota la vida. Amb la macro-operació estrella d’una nova frontera de 
creixement a Palma, el segon cinturó. Hi ha molts d’interessos pendents d’aquesta 
autopista de nova planta, per exemple, tots els associats a Son Espases. Encara hi ha 
gent que, ingènuament, pensa que les autopistes es fan just per traginar cotxes, però 
cada vegada són més els qui se’n temen que són, sobretot, els passadissos de les futures 
urbanitzacions.  
 
Naturalment que coincidim que és necessari millorar la xarxa de carreteres, i estam 
d’acord amb moltes de les actuacions que s’han fet, i estam d'acord que s'han de fer amb 
la màxima tecnologia, com a mínim la suficient perquè no caiguin.  
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Ara bé en bastar, basta. I amb els 1.000 milions de pessetes que costa cada quilòmetre 
d’autopista en podríem fer moltes de coses... Per exemple, tren, i transport públic. 
Precisament el conveni amb el Ministeri de Foment era la gran oportunitat per recuperar 
el consens i per intentar lluitar-ho tots plegats davant Madrid.  
Però vostès lo que volen són autopistes... és ben per demés.  
 
 

L’economia. 
 
I tot volta allà mateix, en torn de l’especulació i el negoci immobiliari. El preu de la 
terra és prohibitiu, però la consellera d’Agricultura diu que li pareix beníssim que un 
quartó pugi de preu per les seves expectatives immobiliàries. Això afavoreix els 
pagesos, diu. Però deu voler dir que afavoreix els propietaris de terres, no el sector 
agrari, que viu una competència ferotge i la temptació constant de vendre la terra per 
fer-hi xalets.  
 
Sra. Munar, encara cal preservar més el sòl rústic, no podem consentir que el camp es 
converteixi en un suburbi de Ciutat o en un abocador de l’activitat urbana. I hem de dar 
suport a la pagesia. A la de veres.  
 
Com també cal un esforç per donar suport a l’activitat industrial, el comerç i a la 
investigació. Crisis com la de Yanko ens han de fer reaccionar. I no n’heu dit res. El 
Consell hi ha de fer la seva contribució. Per exemple, abaratint sòl industrial. Avui és 
més fàcil fer un hotel en sòl rústic que legalitzar una teulera. No té ni cap, ni peus. 
 
El Consell ha d’aprovar un Pla director sectorial d’equipaments comercials per sortir a 
camí a la Directiva Bolkstein, però vostès s’hi neguen.  
En el que sí hem coincidit, és en la promoció del producte mallorquí. Sempre es pot fer 
més, però saludam totes les iniciatives que es fan en aquest sentit. 
 
I, naturalment, hem de cuidar el turisme com el nostre gran actiu. Però no per créixer en 
quantitat. No per fer més segones residències i més apartaments. No per convertir els 
hotels en blocs de pisos, que és el que ara estan negociant. Vaja reconversió!  
Cuidar el turisme ha de voler dir aportar-li valor afegit, amb més i millors atractius, i 
sobretot, sobretot, preservant els que tenim. Sense convertir el país en un banal parc 
d’atraccions. 
El que ha de fer el Consell, que sí que té competències, és posar al dia el POOT, però fa 
tot lo contrari, l’ignora i l’incompleix sistemàticament. 
 
I un tema estratègic per al nostre futur, per al de tota Europa, és la investigació i la 
formació. Només tangencialment afecta al Consell, però hi hem de ser, i trop que vós no 
ho potencien prou, de fet ni ho heu esmentat. 
 
En definitiva, hi insistim, com cada any: fomentar l’economia productiva i embridar 
l’especulació. Una especulació que, com deia Pere Sampol, crea rics, però no crea 
riquesa.  
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L’autogovern. 
 
I, si parlam d’economia, és ineludible coincidir sobre l’insultant balança fiscal que 
mantenim amb l’Estat. Avui se n'ha parlar poc. Aquí sí hi hauria d’haver un veritable 
Pacte entre els partits.  
 
Tot el pressupost del Consell puja uns 350 milions d’euros, la diferència entre el que 
aporten les Illes Balears a l’Estat i el que se’ns retorna és de 3.000 milions anuals. Són 
3.000, és un dèficit que afecta al nostre benestar i al nostre futur.  
 
En aquest sentit l'amo Joan i madó Margalida si tenen res, és sobretot perquè han fet 
feina, i s'ho han guanyat. Perquè se veritat és que el Consell ha aportat poques coses. No 
ja per dolentia sinó per quantia, perquè realment avesats al que pot donar una 
administració occidental, comparat amb el que dóna respecte al nostre PIB als 
ciutadans? I en bravetjen? Jo crec que sa veritat és que comparen molt poc i molt 
malament el nivell de riquesa que té Mallorca, en els serveis que presta. 
 
Però vostès s’han conformat a introduir a l’Estatut fórmules ambigües i provisionals, 
per un parell d’anys, PP i PSOE n’estan encantats. I hem tudat una oportunitat com en 
passen poques.  
Perquè senyora presidenta hem de renunciar al finançament que tenen Navarra i el País 
Basc?  Per què no hi podem aspirar?  És que no ens ho mereixem? O és que tenim 
polítics que no ho defensen amb prou convicció? 
 
És, senyora Munar, en aquest debat de l'autogovern on hauria de fixar-se una diferència 
entre sobiranistes i no sobiranistes, però vostès s’han conformat amb un Estatut de 
rebaixes.  
 

Política lingüística.  
 
Un Estatut que mantén el català com una llengua oficial de segona categoria. El nostre 
propi Estatut. I això que el Govern de l’Estat estava disposat a acceptar l’equiparació! 
Mal a ple, però disposat, perquè ho acabava d’aprovar a l’Estatut de Catalunya. Però, 
com és possible, senyora Munar? Fa més de trenta anys que va morir Franco! 
 
I ara ens deis que no polititzem la llengua. D’acord, és clar. Però si és per anar 
endavant! Si és per callar davant els retrocessos, no compteu amb nosaltres. No 
assumirem cap pacte de silenci en un moment en què ens ho jugam el tot pel tot. Avui 
fins i tot vós heu dit que hi ha perills quant sempre ho havíeu negat. 
 
En tot cas, és obvi que el Consell mantén una actitud prou diferent respecte de la 
llengua catalana que el PP i el Govern. Ho reconeixem i ho aplaudim. Però no basta. 
D’entrada, perquè, incomprensiblement, no heu donat suport a moltes iniciatives en 
favor de la llengua. Però, sobretot, perquè heu avalat les polítiques de retrocés que ha 
protagonitzat del PP. I per tant el conjunt de la política lingüística que s'ha practicat en 
aquesta legislatura ha estat negatiu. O vós, no ho trobau? 
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I, tanmateix, insistesc que cosa heu fet, i que hi ha una diferent sensibilitat notòria i ho 
he dit per segona vegada. Heu reaccionar davant el tancament de les televisions locals, i 
crear TV Mallorca, que consideram una aposta interessant.  
Tot i així ens hem temut que el Sr. Nadal hi surt més, crec que així els espectadors de 
Televisió de Mallorca saben que és candidat; o que, a estones, fa més de TV 
institucional que de TV mallorquina (i tots veim ben clar perquè). Així i tot, no arriba al 
sectarisme propi d'aquest el Consell, com ara a la pàgina web, la propaganda o en l’ús 
de les instal·lacions i els símbols de la casa.  
 

El clientelisme munarià. 
 
De fet, potser la principal característica de la vostra gestió ha estat és el clientelisme. I 
en aquesta legislatura heu arribat a extrems grotescos.  
 

Senyora Munar: Vos voleu desmarcar de la corrupció, però vós fomentau el servilisme 
civil. Ja està clar que les subvencions són positives, estam d'acord amb moltíssimes que 
s'atorguen, i algunes les pujaríem. Però com vós deis no hi ha d'haver dirigisme, ben al 
contrari, UM ha creat les entitats en el propi Consell per dirigir aquesta activitat. Vet 
aquí l'escàndol, com heu signat multituds de contractes d’assessorament i de serveis, 
injustificats, i ara ens deis que hi ha transparència. Una part de transparència pot ser que 
hi sigui perquè una part de l'any 2006 heu anat publicant el que fa el Consell als pobles, 
fent propaganda dels regidors d'UM del municipi, i la veritat és que era públic i notori. 
Però feia empegueir a qualsevol ciutadà amb un mínim de sentit de la dignitat 
institucional. Com els suplements de premsa pagats "ad majorem gloriam" d’Unió 
Mallorquina. 
 
I a tot això s’hi sumen els parts i quarts de S’Institut, no era un milió senyor Crespí eren 
dos milions els de la federació, i no volem qüestionar els doblers que es donen a una 
federació sinó el greuge comparatiu respecte de les altres. O les subvencions als 
ajuntaments segons el color polític o que ho hi hagi hagut de cap procés d’oferta pública 
en quatre anys (ni en el Consell, ni a S’Institut). Però vós continuau impassible, 
encantada d’haver-vos conegut. 
 
I això és lo que hem trobat, llavor hi deu haver el que no hem trobat. 
 

Aquests dies, intentam esbrinar tot l’entrellat dels ja famosos informes del Sr. Cuenca. 
Ens va cridar l’atenció el títol: "Problemática medioambiental de Mallorca por sus 
variedades culturales", és imaginatiu. Ara, quan veus el contingut, i que els ha costat 
dos milions de pessetes, un se'n tem que el títol és un sarcasme, una impertinència. I, 
desgraciadament, no parlam d’una anècdota desafortunada, sinó la mostra d’un "modus 
operandi". En aquest cas, amb l’agreujant que l’informe descriu la immigració amb 
tòpics ridículs, i, en alguns casos, xenòfobs. Clarament xenòfobs. 
 
Així mateix, veig que ara diuen que no en comparteixen els continguts. Però el senyor 
Borràs ens va dir que li varen ésser útils... Útils?! Per l’amor de déu! I, de fet, sembla 
que li va agradar molt l’informe. Li va agradar tant, que en va encomanar un altre 
pràcticament idèntic, variacions sobre un mateix tema, al mateix senyor Cuenca. Un 
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senyor que els hi ha dit que les dones llatinoamericanes es dediquen a la prostitució 
"como forma de vida fácil" (fàcil, senyora Munar, la prostitució de carrer), és de jutjat 
de guàrdia, que la prostitució està intrínseca en la seva cultura.... I vostès li encomanen 
una segona part! Un senyor que qüestiona el nom de la llengua perquè diu que ens ha 
estat imposat pels catalans. I vostè li dóna dos milions més.  
Quin és el vostre parer, senyora Munar? Feis comptes fer-ne res? 
 
Si ell lligam entre el senyor Cuenca i vós, és el senyor Borràs? Trobau que el senyor 
Borràs hauria de dimitir? 
 
Perquè això també és corrupció. El clientelisme també és corrupció.  
 
 

Immigració i el "No hi cabem" II. 
 
Per cert, els heu llegit els informes del senyor Cuenca? I el Pla sobre la immigració? El 
que hi ha vigent. Perquè n’heu demanat un altre però no ens heu explicat què pensau de 
l’actual per totes les Illes Balears... Què en feim d’aquest? Que diu que hi ha d'haver 
una avaluació a l'any 2008. Era un bluff? El tiram? Perquè tampoc ens heu donat moltes 
pistes, per ventura n'hi ha. Crec que és important reflexionar sobre la immigració, però 
no ens heu dit quines pistes apunten aquest nou pla. Com a mínim confí que no 
l'encomaneu al senyor Cuenca? 
 
Però no facem bromes. Perquè d’immigració n’hem de parlar amb rigor. I, sempre, 
sempre, amb respecte i seny. Parlam de persones.  
 
I no hi ha dubte que és un tema fonamental, del present i del futur. Com és cert que són 
molts els immigrants que s’han instal·lat a Mallorca. Venen atrets per la riquesa 
d’Occident, però també per l’específic efecte crida del model de creixement compulsiu 
que fomenten PP i UM. I, sinó, demanau-vos: per què a Menorca no arriben en el nivell 
d'intensitat que a Mallorca i Eivissa? senyora Munar: preneu Menorca de mostra, 
estudiau el seu Pla territorial, i trobareu un model ben interessant, alternatiu al vostre. I 
no dic que ningú s’hi mori de fam... 
 
El PP ho té clar què en vol de la immigració, i per això ha creat una Conselleria amb 
clares finalitats electorals i, de passada, per fomentar que la llengua d’integració sigui el 
castellà. I aquesta és una batalla decisiva per futur de la llengua catalana a Mallorca. La 
senyora Pastor, per tant el PP, personifica en la seva persona els dos pactes que ens heu 
proposat, per la llengua i per la immigració. Però ho fa amb un sentit diametralment 
oposat al que ens proposava. I, en això, per exemple, no callarem. 
 
Mentrestant, el Consell cosa fa, naturalment, però poc. Reparin que quan la presidenta 
parla d’immigració no és per parlar de les accions del Consell, sinó per llançar 
provocacions, afortunadament, avui no ho ha fet. 
 
 

Benestar social. 
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Per altra part, és indiscutible que les necessitats socials s’incrementen: la població 
envelleix, les parelles fan feina i necessiten ajut per als infants i la família. I ha moltes 
Margalides viudes que no arriben als 400 euros cada mes, o Joan pensionistes que no 
fan massa més llarg. El 70% dels mallorquins guanyen menys de 21.000 euros l’any, i 
els discapacitats i els menors, l'habitatge, les drogues, la violència de gènere, les noves 
formes de pobresa, especialment femenina, etc. 
Tenim un país ric amb pensions baixes i molta precarietat, mentre baixam en els 
rànquings de benestar.  
Cal que la riquesa que genera el país arribi a tothom... però, vostè no ho considera una 
prioritat. Crida l'atenció senyora Munar que  hagueu dedicat més temps a l'Institut Hípic 
que a l'Institut de Serveis Socials. I desprès ens deis que millor si la despesa social és 
poca. I que això és un símptoma de riquesa del país. A Escandinavia, a Suècia, a 
Dinamarca ho deven passar fatal perquè tenen una despesa social enorme, evidentment 
nosaltres ens equiparam amb la social-democràcia europea en allò que ha fet d'Europa, 
allò que se'n diu Europa, i no amb altres polítiques. I aquí la relació PIB per despesa 
social és irrisòria a nivell europeu i ens sap greu que, a més a més, la defenseu. 
 
Però que li podem dir si sou, per ventura, la única presidenta d'occident que no té un 
responsable social al govern. No discutim si hi ha d'haver un Institut o no, discutim que 
no hi hagi un responsable de les polítiques socials dins el govern, l'únic d'Europa. Per 
altra banda, senyor Serra ( president de l'ISSEM) vostè no seu al lloc del govern. 
 
Per altra banda, som els que patim més renous de l’Estat, i vivim uns nivells 
d’inseguretat preocupant. O vós pensau que no és així?  
Mallorca ha perdut qualitat de vida per molta de gent. Una cosa que abans era de franc. 
I vostès continuen apostant pel creixement. 
 
Cada dia és més difícil trobar una casa on viure. Però el Consell no en vol sabre res. 
Com a responsable urbanístic, el Pla Territorial se’n desentén. Com a responsable 
social, diu que no li toca. I amb aquest so, l’enterram. 
 
Però sobretot és un insult el cas de Can Domenge, no sé quantes hores duim i tant sols 
ha sortit una referència però vós encara no n'heu parlat, supos que ara hi entrareu. Que 
el Consell vengui els seus propis solars en el centre de Palma per la meitat del seu preu i 
consenti perdre-hi 30 milions d’euros, com a mínim. 5.000 milions de pessetes perduts. 
Bé, perduts, perduts segur que no, però no han estat en profit dels mallorquins i 
mallorquines, que n'eren els propietaris. Un autèntic escàndol. Tornin arrera l‘operació, 
senyora Munar, perquè encara hi sou a temps.  
 
Mentrestant, dediquen una misèria a combatre la violència domèstica, no se si algú 
troba que no és un problema. Ja ho sé que feim minuts de silenci i condemnes 
institucionals, però és el lloc de l'Estat on hi ha hagut més mort a l'any 2006. I sabem 
que és un tema difícil, però no podem continuar, amb el recompte macabre. I encara hi 
hem de sumar les agressions sexuals en augment, quan molts de casos ni tan sols es 
denuncien. 
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Per altra banda, la Llei de dependència pot ésser una oportunitat i és que voleu doblers 
d'aquesta llei?, perquè per ventura desdorarà la nostra despesa social si gastam més? Jo 
crec que no, que ens convé però hi haurem d'aportar doblers. I és una oportunitat, i 
preparats vol dir posar-hi doblers.  
Sempre tornam allà mateix. Per això hauríem d’haver batallat per un Estatut just, que 
ens permetés millores en tots els serveis i, fins i tot, millorar les pensions.  
 

O que ens permetés afrontar reptes com l’administració de justícia o la policia, jo estic a 
Mallorca senyora presidenta, no sé on sou. I crec que l'administració de Justícia i la 
policia de Mallorca necessiten millorar. O trobau normal que el Consell ajudi a l’Estat 
posant doblers per als quarters de la Guàrdia Civil o cedint locals a l’administració 
Justícia? En aquest moment. 
 
 
Altres matèries. 
 
No tendré temps de fer una valoració per àrees, però sí vull dir que l’actuació cultural i 
la patrimonial haurien d’haver estat una estrella de la legislatura i en el nostre parer no 
ho han estat. Les obres públiques per preses, per manca de sensibilitat han fet malbé 
patrimoni i se n’han rigut de la mobilització ciutadana en casos com el Monestir de La 
Real. Vos n'heu rigut senyora presidenta. 
 
Primer en el títol patrimonial, però en el títol urbanístic sou o no sou la màxima autoritat 
urbanística abans de la Llei de capitalitat? 
Son Espases és una decisió de l'Ajuntament de Palma i del Govern balear ens deis, i del 
Consell que ho ha d'aprovar com a autoritat urbanística, si ho troba oportú en el Pla 
territorial o aprovant el Pla general de Palma. O no he entès res del que heu dit de la 
Llei de capitalitat. No estàvem dient que des de la perspectiva de Mallorca convenia i 
era bo i positiu que aquesta decisió fos del Consell? 
Però si és el mateix que heu fet amb el parc de les Vies, també amb l'excusa que era de 
l'Ajuntament de Palma no heu donat suport a la mobilització ciutadana i tampoc a la 
façana marítima. 
Per tant, ho no hem entès l'argument de la Llei de la capitalitat, que compartim amb el 
que hem entès, ho realment coincidiu al final amb les polítiques que demana el Partit 
Popular des de l'Ajuntament. 
 
També voldríem parlar de la necessària política municipalista del Consell. O dels 
residus. De com tornen a gastar enormes inversions per tornar a la panacea de la 
incineració dos nous forns, mentre es renuncia creure amb el reciclatge, en canvi, 
continuen els problemes amb la matèria orgànica, i a més continuen oberts dotzenes 
d’abocadors incontrolats. 
 
Però he d’anar acabant.  
 

Rompre el pacte i reparació del dèficit democràtic.       
 



 65 

I acab com he començat. Instant-vos a bandejar els comportaments corruptes de la vida 
política. Deixau de ser còmplice de la política i les corrupcions del PP. I deixau de fer-hi 
la vostra pròpia contribució.  
Deixau de posar els interessos econòmics i de partit per damunt dels interessos del país. 
 
El nacionalisme, requereix una dosi de compromís ètic, d’humanisme, o es degrada en 
pur egoisme dels pobles. A més, com a mallorquins, i com a ciutadans del planeta, 
tenim un compromís amb la Terra, la Terra en majúscules, que estam maltractant a 
consciència. I amb la nostra Terra (també amb majúscules), i amb aquesta autoritat 
moral, senyora presidenta, reivindiquem les senyes d’identitat i l’autogovern, sense cap 
complexa ni un, fins al dret a l’autodeterminació del nostre poble.  
 

Ara lo primer per dignificar el Consell, s'ha de modificar el Reglament d'organització 
que pactaren PP i UM per callar els grups de l'oposició. Seria inconcebible un Govern 
europeu sotmès a tant pocs controls, ni amb tan escasses ocasions per poder intervenir 
l’oposició, com les que tenim aquí. O que tres de trenta-tres consellers duguin el govern, 
aquesta és la perversió i no la Llei de consells, que nosaltres la demanaven des dels anys 
1980, que vàrem estar en contra de la del 1987, són els seus socis els que duien que 
tenim un govern inconstitucional, il·legal. 
 
 

Final. 
 
(Acab senyora moderadora):  
Senyora presidenta: Escolti el seu conseller d’Ordenació del Territori, el senyor Vicens, 
ell la va encertar quan advertia que el PP vol convertir Mallorca en una segona 
Marbella, i Andratx només n’és una mostra. Enguany ha dit una altre sentència 
magnífica: ja no és hora de mitges tintes. El senyor Vicens ho deia al PP i es referia a 
l’urbanisme. Idò jo vos la reenvi senyora presidenta: Ja no és hora de mitges tintes.  
 
Senyora Munar preniu avui una decisió valenta, necessària: Trencau el pacte amb el PP 
i presentau la dimissió. 
  
Tota la resta, són mitges tintes. 
 
Moltes gràcies." 
 
La moderadora dóna la paraula a la senyora presidenta. 
 
La presidenta del Consell comença la seva rèplica. Diu que el senyor Alorda forma part 
d'aquest tant per cent petit de la ciutadania que ho veu tot negre. Pensa que en lloc de 
viure a Alícia en el país de les meravelles, viu en el país de les tenebres. 
 
Assegura que ara n'és ben conscient que els ciutadans estan satisfets amb la tasca que es 
du al Consell de Mallorca, i explica que aquesta legislatura s'ha aprovat un Pla 
territorial, que a més és molt proteccionista i defensor del territori, el qual permetrà 
gaudir d'una Mallorca verda i blava, on tan sols un 6% del territori es pot urbanitzar. 
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Reitera al senyor Alorda que la gent està satisfeta amb la planificació urbanística, amb 
la qual s'ha aconseguit donar seguretat jurídica. Ara la ciutadania sap quin creixement 
està establert i fins on es pot arribar, i per això ara hi ha ordre i seguretat ciutadana. Diu 
que abans hi havia molta confusió pel que fa a l'urbanisme i que el senyor Alorda anava 
d'un costat a l'altre reivindicant actuacions i que encara ho fa sense obtenir resultats. 
 

Comenta que el PTM ja existeix i està definit i que impedeix les urbanitzacions al sòl 
rústic. També recorda que el Pla de carreteres s'ha realitzat per cobrir una necessitat 
social en infrastructures però que el senyor Alorda tan sols intenta embullar a la 
ciutadania i, fins i tot, diu que les carreteres serveixen d'excusa per fer urbanitzacions. 
 
La presidenta creu que s'han fet moltes d'actuacions en matèria social i a més s'ha 
augmentat el pressupost. Afirma que la nostra despesa en aquest sector és similar al de 
Suècia i Dinamarca, amb la diferència que allà tot és públic i aquí tenim el sector públic 
i privat i per tant la qualitat és més elevada. De fet, els europeus voldrien venir a viure a 
Mallorca; un exemple són els alemanys que sortiren al reportatge de TV3 que ni tan sols 
els molesta la quantitat de cases que tenen al davant. Creu que el senyor Alorda té una 
visió selectiva. 
 
Afirma que quan hi havia la senyora Caro s'invertien menys doblers per afers socials 
que ara, ja que s'han augmentat les ajudes als menors, als drogaaddictes, als sense 
sostre, i reitera que el senyor Alorda ho sap. 
 
A continuació, comenta que el senyor Alorda ha parlat de la senyora Moner i de la  
Conselleria d'Agricultura i a més també parla de competències de Justícia i Guardia 
Civil, fins i tot demana que s'augmentin les pensions. Contesta que cap d'aquestes 
competències són del Consell de Mallorca i que per tant no hi pot fer res.  
 
Recorda que el Consell és competent en les matèries de territori, des carreteres, de 
benestar social mitjançant ISSEM, de patrimoni, de natura, de cooperació amb els 
ajuntaments. Diu que aquestes es desenvolupen adequadament i fa una enumeració de 
les millores municipals aconseguides gràcies al Consell. Demana serietat al senyor 
Alorda i que parli del que realment afecta a la institució. 
 
La presidenta diu que el Consell destina molts de doblers en subvencions a ajuntaments 
i a entitats i assegura que no se'n fa un mal ús. El que succeix és que pensen de manera 
diferent i per tant la visió és diferent.  
 
Pel que fa a un estudi demanat per la institució no creu que sigui adient utilitzar-lo per 
desprestigiar la pròpia institució ja que és l'opinió una persona externa. 
 
Sobre la Real assegura que s'ha protegit, el que succeeix és que el PSM volia aconseguir 
evitar fer un hospital, però recorda que la passada legislatura el Departament de 
Patrimoni depenia del PSM i no el varen declarar BIC. 
 
Sobre el PP diu que és un partit unit encara que té inclosa un mínim d'extrema dreta, no 
es pot dir el mateix de l'esquerra que està totalment dividida. Comenta que el seu partit 
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fa la funció que li correspon com un partit de centre i moderat i creu que ho fa el millor 
possible. 
 
Per acabar comenta que UM és un partit centrat i moderat i que el senyor Alorda 
s'assembla a l'extrema dreta i que algun dia haurà de donar explicacions als seus. 
 
La moderadora dóna la paraula al senyor Alorda per quinze minuts. 
 
El senyor Alorda comenta que ell ha parlat de la situació actual de Mallorca i n'ha fet 
una valoració global, de la mateixa manera que ho ha fet la presidenta el matí. Afirma 
que en el debat de política general s'ha de xerrar del país i no d'aquesta institució i això 
és el que ell ha fet reivindicant parlar d'autodeterminació i d'Estatut. 
 
Per altra banda, creu que a Mallorca hi ha gent que no viu molt bé i n'hi ha d'altres que 
viuen bé però que estan preocupats pel canvi de paisatge i la desaparició de la cultura, i 
reitera la preocupació d'una part de la ciutadania per la metamorfosi que està patint 
Mallorca. 
 
A més creu que no és bo callar i negar que les coses no van bé, i insisteix en què ell 
pensa això i que com a representant nacionalista ho ha de poder dir amb la cara ben alta 
i presentar polítiques alternatives. 
 
Pel que al PTM i a les àrees de reconversió territorial troba molt trist autoritzar 1.000 
places hoteleres a sa Ràpita a canvi d'una vaqueria, ja que aquesta operació sembla que 
impliqui interessos urbanístics. 
 
Per altre banda, comenta que es vera que va als llocs a denunciar actuacions i que ho 
seguirà fent per tot el territori i, a més, recorda que a part d'ell hi ha haver 40.000 
persones que demanaren que "Qui estima Mallorca no la destrueix". També diu que a 
vegades s'aconsegueixen actuacions com incloure Ruberts en el PTM, i enumera a més 
una sèrie de proteccions que s'han aconseguit: sa Dragonera, Mondragó, Tagomago...  i 
que segons el PP eren impossibles.  Per això diu que vol donar les gràcies a tota la gent 
que surt al carrer, perquè amb la seva aportació s'ha aconseguit aturar alguna actuació 
urbanística. 
 
Sobre les carreteres, no entén que la presidenta digui que no tenen efectes negatius, si a 
la llarga totes les perifèries de les ciutats grans s'acabaran urbanitzant, digui el que digui 
el PTM. 
 
En referència a la despesa social no està d'acord amb les afirmacions de la presidenta i 
comenta algunes dades. A Europa gasten un 30% del PIB en despesa social, i diu el 
Consell de Mallorca tan sols gestiona 1,5% del PIB. 
 
Demana a la presidenta quin serà el tant per cent del PIB que gestionarà la institució. 
 
Diu que la ciutadania té dret a tenir més professors, més llits per malalts, millors 
pensions i millor salari mitjà. Diu també que no hi ha cap país a Europa que cobri les 
pensions tan baixes com aquí, encara que tenguen molta riquesa a Mallorca. 
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Pel que fa al Sr. Cuenca, troba que té un currículum peculiar i una mica rar, i que  
després d'haver llegit el primer informe encara se n'hi encomanar un altre de similar. 
 
Sobre el cas de Can Domenge, comenta que el considera inacceptable i per això l'ha dut 
als tribunals ja que creu que els poders públics han de defensar els interessos generals i 
mirar l'interès comú. 
 
Sobre la Real, comenta que es podria protegir de vàries maneres dins l'entorn 
patrimonial, però ell es referia a la protecció urbanística, la qual és pròpia del Consell i 
existeixen diferents mecanismes per evitar la construcció de l'hospital en aquest indret. 
Pensa que és, més aviat, una decisió política i que hi ha bastants interessos econòmics.  
 
Creu que el Consell ha de dir si volia a no aturar l'hospital i que la presidenta ha dit 
mitges veritats sobre aquest tema. A més, ha canviat el seu paper segons les 
circumstàncies, com és el cas de la crisi a Calvià quan va dir que podia evitar l'hospital 
a Son Espases. 
 
Pel que fa al tema del patrimoni,  diu que a l'anterior legislatura depenia del senyor 
Pascual, admet que es podia haver fet més. Comenta que tant els monjos de la Real com 
el PSM varen al·legar en contra de la urbanització del Secar de la Real, però quan es 
varen desclassificar tantes urbanitzacions del Pla general de Palma alguna havia de 
quedar i en aquest cas ens varem equivocar.  
 
Acaba demanant que es repensin les seves polítiques pel que fa al territori, demana 
també voluntat política per integrar els que venen, per estimar el propi país i la pròpia 
llengua i evitar l'ús massiu de la llengua castellana. 
 
La presidenta inicia la contrarèplica. Explica que ha parlat de'n Joan i na Margalida er 
demostrar totes les coses que el Consell de Mallorca fa per la ciutadania, com és fer 
cases de cultura, fer poliesportius, activitats per a la gent gran... i considera que totes 
aquestes actuacions són reals i no ha volgut arreglar la guerra d'Irak ni altres problemes 
de fora de l'illa, per tal de centrar el debat d'avui. 
 
Per altra banda comenta que en general la ciutadania està satisfeta, i recorda que el PTM 
defineix que tan sols el 6% de Mallorca sigui urbana o urbanitzable, que fins i tot 
Greenpeace els ha felicitat, informant que la costa mallorquina és la més protegida de 
tota Espanya.  
 
Creu que és bo conscienciar la ciutadania que el territori s'ha de protegir, però que no 
s'han de dir mentides i afirmar que UM és un  destructor del territori. Reitera que UM 
sempre ha protegit aquesta terra. Reconeix que en el municipi d'Andratx s'han excedit i 
per això la justícia l'investiga, i això ha estat possible gràcies a la gent del poble i al 
propi Consell de Mallorca que ha fet una bona feina.  
 
Diu al senyor Alorda que protegir algun lloc no es fer-se una foto sinó actuar, comprar i 
prendre decisions i que el PSM no ho ha fet mai. Torna a reiterar que UM sempre ha 
protegit des del Consell de Mallorca i també des del Parlament. Posa d'exemple la 
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protecció de Campos que feren, sabent que així i tot els costaria bastants de  vots al 
municipi. 
 
Parlant de territori, assegura que la protecció de Ruberts l'ha feta l'actual Consell de 
Mallorca amb el PTM, i que el PSM tan sols s'hi va fer una foto. 
 
Pel que fa a cala Blanca (Andratx) afirma que estan a favor de protegir-la, però que s'ha 
de fer bé i aclarir la responsabilitat i les conseqüències de les actuacions dutes a terme 
pel consistori. 
 
Sobre Can Domenge creu que si només s'hagués donat importància al tema econòmic 
haurien aparegut moltes torres de pisos, mentre que si haguéssim fet una subhasta el 
PSM-EN hauria dit que el Consell de Mallorca era especulador. Per això la institució va 
apostar per una infraestructura dins Palma amb un valor afegit. Explica que el preu del 
terreny era el que va decidir aquesta casa, i a partir d'aquí un bon projecte com el que va 
guanyar. Assegura que en un futur es veuran els resultats, es notarà la diferència i els 
donaran la raó.  
 

Diu que també han parlat de signes d'identitat. Afirma que tots volem defensar la 
llengua i demés signes i que l'únic que té problemes és el senyor Alorda. Assenyala que 
fins i tot l'Obra Cultural Balear l'ha felicitada pel seu discurs, i que a més ha anunciat 
que donarà un premi a la nostra televisió per aquesta tasca. Continua afirmant que ara 
tenim un director insular de normalització lingüística com no haviem tingut mai, que 
s'han creat un premis literaris de més quantia econòmica de tot l'Estat, que hem fet 
moltes campanyes de promoció de la llengua i moltes altres actuacions, i per tot això 
espera l'enhorabona per la feina feta. 
 
Si que és cert que hi ha més trets identitaris, la senyera i la Diada, les quals no són 
aprovades pel PSM-EN. Creu que seria millor ajudar i fer un front comú tots i no 
dividir-nos, ja que d'aquesta forma es crea confusió. 
 
Pel que fa a les pujades de les pensions i a l'Administració de Justícia, confirma que no 
són competència de la institució i recorda que el primer estudi sobre la repartició del 
doblers de l'Estat va ser d'UM deia que de cada 100 pessetes tan sols en retornaven 40. 
 
Retreu al senyor Alorda que no és la persona adequada per arreglar Ciutat, en tàndem  
amb el Sr. Grosske i que creu que serà difícil que aconsegueixin volts ja que els seus 
votants es troben dividits i confosos en aquests moments.  
 
Sra. Tugores (EU-Els Verds) pronuncia el següent discurs: 
 

"Bon vespre a tots. Després d'aquests llarg debat que he après moltes coses. Un debat 
amb un format especial en el qual la presidenta i el partits que li donen suport ocupa una 
bona part de tot el debat. Amb una estructura de debat sorprenent, ja que se suposa que 
hauria de servir per fer el control del govern del Consell de Mallorca. Aquesta institució 
és així i ens hem d'adaptar. Ja veurem com serà la propera legislatura. 
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Feim, avui, el darrer debat de política general de la legislatura. Convé, per tant, fer una 
mica de balanç global d’una legislatura marcada pel pacte entre PP i UM a l'àmbit tant 
de la comunitat autònoma com del Consell de Mallorca. Un pacte autonòmic i insular 
que ha suposat la consolidació d’un model de destrucció territorial i patrimonial, 
acompanyat per un enfilall de casos de corrupció. 
 
 
Pacte PP-UM. 
 
No està de més recordar que Unió Mallorquina va triar una majoria PP-UM per a aquest 
Consell. Era possible una altra majoria, UM tenia a les seves mans la possibilitat d’un 
govern de progrés. Va optar pel Partit Popular, i ha mantingut aquest acord a pesar dels 
diferents desencontres i dels gestos de distanciament, essencialment mediàtics, com s'ha 
demostrat ja avui vespre, i els darrers mesos, i de la forta política anti-nacionalista del 
PP a tot l'Estat. Ara s'acosten les eleccions i el paper frontissa que tant de rendiment ha 
donat a UM s'ha de fer valer. Però no ho oblidem: el pacte PP-UM ha estat un pacte de 
ferro, vigent durant tota la legislatura, vigent ara mateix, i Mallorca i els mallorquins 
n’han estat les víctimes.  
 
De vegades, des de l’esquerra, tenim la temptació de ser condescendents amb UM. 
Pensam que poden ser necessaris per aconseguir una majoria política alternativa, que 
són diferents al PP, i que al futur les coses poden canviar. Però realment aquest 
pensament és poca cosa més que un desig, una il·lusió potser induïda per la consciència 
de la necessitat d’un canvi. La realitat de l'acció de govern d'aquests quatre anys ens diu 
tot el contrari. Perquè la realitat no perdona, i el pacte PP-UM s'ha mostrat en tota la 
seva cruesa a tots els àmbits de la política insular. 
 
 
Estatut. 
 
Aquests quatre anys han estat els anys del aprofundiment del nou marc normatiu i 
competencial del Consell de Mallorca i de tots els consells, procés que culminarà amb 
l'aprovació del la reforma de l'Estatut que està en tràmit i que a més de clarificar l'àmbit 
competencial fa un pas molt important en la elecció directa i separada dels 
parlamentaris i dels membres del plenari d'aquesta institució. Ja està en ple rendiment la 
Llei de consells, ja s'han concretat les noves competències, la planificació territorial, les 
carreteres, els serveis socials, etc. Ja tenim un "vertader govern de Mallorca" que 
pareixia que era l'objectiu principal. El que no acabam de veure, però, és que els 
ciutadans i ciutadanes ho hagin pogut percebre en millores en la política social, en la 
protecció del territori o en qualitat democràtica.  
 
Al contrari: el que veuen els ciutadans és un Consell amb una presidenta bàsicament 
ocupada en la publicitat de la seva imatge. La política del Consell de Mallorca es veu 
devaluada per l’estil de culte a la personalitat, per les contínues fotos presidencials a 
inauguracions, recepcions i tot tipus de "saraus". L’objectiu cercat, és clar, no és altre 
que crear confusió entre presidenta, partit i institució. És a dir, procurar  que el ciutadà 
identifiqui el Consell Insular amb Maria Antònia Munar i amb Unió Mallorquina, un 
objectiu que li reporta beneficis pel seu partit però que dignifica poc la institució. 
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Intentam fer un balanç d'aquest tres anys de govern i nosaltres dividiriem en tres àrees a 
ressenyar: 
 

1- Donar l'esquena als problemes socials. 
2- Actuar decididament en la degradació territorial, patrimonial i ambiental de la 

nostra illa. 
3- Dèficit democràtic i manca total de sentit institucional en la gestió. 

 
Entorn d’aquests tres grans capítols centraré la meva intervenció. 
 
 
Política social. 
 
Comencem per la política social. La presidenta, en el seu discurs d’avui ens ha parlat 
d’una realitat virtual, de la seva realitat, i ens ha fet una rondalla d’en Joan i na 
Margalida, després ha explicat que era una forma d'explicar tot el que ha fet el Consell 
de Mallorca. Una història d’una família feliç, amb doblers, que fan esport, tenen feina, 
han heretat, els fills estudien... Però aquesta, com hem dit és una realitat virtual, els 
indicadors socials de la nostra illa, ens parlen d’un realitat prou diferent, amb molta 
precarietat laboral, amb molt fracàs escolars, som dins l'Estat de les comunitats amb 
més fracàs escolar, moltes famílies en dificultats per arribar a final de mes, moltes 
famílies amb problemes importants per accedir a un habitatge, moltes famílies al voltant 
del llindar de la pobresa, molt de pensionistes amb pensions de 400 i 600 euros, moltes 
persones i dones que sofreixen violència de gènere. Tot això és la nostra realitat social 
no la virtual que ens explicava la presidenta. 
 

Si la realitat social que percep la Sra. Munar és la d’en Joan i na Margalida que podem 
esperar del govern de Mallorca en el debat social. De quina manera s'actua des del 
govern de Mallorca en polítiques socials? Les competències ja són d'aquest Consell, 
però la realitat és que no hi ha cap membre d'aquest govern insular responsable de les 
polítiques socials.  
 
El pacte PP-UM ens ha dut a la situació esperpèntica, que deu ser única al món,  que 
una de les responsabilitats més importants, tant per afavorir i millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans com des del punt de vista pressupostari la de serveis socials, no figura a 
cap ordre del dia del "Govern de Mallorca". Després de la llarguíssima i agra  polèmica 
a la passada legislatura sobre la gestió dels serveis socials, que pareixia que era una 
qüestió de vida o mort per a la Sra. Munar, ara ens trobam que s'ha constituït S'Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, que s'ha cedit la seva gestió al Partit Popular, 
i que el president Sr. Serra actua com si fos un director general més del Govern balear. 
Les polítiques socials de S’Institut les marca el Consell de Govern, la Sra. Estaràs i la 
Sra. Puig i tot això pareix que a la Sra. Munar no li preocupa. Aquesta situació explica 
el tracte preferencial respecte dels altres consells insulars en quant a l'aportació 
econòmica, de 7 milions d'euros extres per damunt de l'establert a la Llei de 
transferències, a més d’innombrables convenis ad hoc que ha fet el Govern de les Illes 
Balears amb aquest institut. 
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Com quedam, Sra. Munar, era important o no gestionar els serveis socials? Sra. Munar, 
una vegada més es demostra que vostè no és de fiar, i que no la mou l’interès general 
sinó l’ interès personal i de partit.  
 
S’Institut és, per tant, una secció més del govern del PP. Per aquest motiu, la seva gestió 
es tradueix en una evolució gradual cap a la transferència de la gestió dels serveis cap a 
la iniciativa privada. 
 
No hi ha aposta pel servei públic, per la millora i increment de les prestacions des de la 
institució. El treball des de la institució pels sectors més desafavorits, siguin gent gran, 
exclosos, menors en situació precària, persones amb addicions o immigrants és 
únicament de gestió. L’augment de partides, tant en els programes de menors com de 
discapacitats, són places concertades en la iniciativa privada. En residències de gent 
gran s’ha apostat clarament, a través del consorci de recursos sociosanitaris, pel concert 
amb els privats, 1.200 places, que explica avui matí el Sr. Rubio, són places que es 
crearen amb iniciativa privada per adjudicació d'obra i gestió que, a data d'avui, ni el 
Govern de les Illes Balears ni S'Institut hi han destinat un sol euro. 
Jo no sé com fan comptes arreglar-ho però la realitat a dia d'avui és aquesta, ni un sol 
euro a cap pressupost per aquestes noves places. 
 
De la mateixa manera s’ha fet en política de menors i de discapacitats. Així, el PP ha 
decidit tenir contents els lobbies del sector. Els centres d'acollida de menors han sortit a 
la opinió pública per la seva manca de recursos materials i humans, de la mateixa 
manera que les residències públiques de gent gran, per cobrir les substitucions del 
personal. Què podríem dir de l'anomenada xarxa d'exclusió, en moltes mancances a 
causa de la precarietat en les instal·lacions, la manca de places i la inestabilitat i falta de 
claredat en el programa? Bàsicament s'ha intentat, sobretot, que aquesta xarxa d'exclusió 
a lloc físic de la xarxa estiguin a lloc ocults que la ciutadania no pugui percebre aquesta 
desgraciada i lamentable realitat.  
 
També el PP utilitza aquesta àrea per a la seva política clientelar i per al seu interès 
partidista. Es tracta d'afavorir les associacions afins: només del pressupost d’aquest any 
2007 (recordem que és any electoral), S’Institut donarà 2 milions d'euros a la 
"Confederació de persones majors de Balears", mentre que altres entitats es queden 
pràcticament sense ajut. No basta tenir més dobles, és important l'ús que es faci.  
 
 
Immigració. 
 
Mentrestant, la política d’afers socials del Consell de Mallorca es limita a les 
continuades declaracions de la Sra. Munar sobre la immigració. Aquestes declaracions 
que en algun moment han arribat a tenir el més estil xenòfob, a atribuir als immigrants 
l’arribada de malalties. Darrerament, posen l’accent en la idea "tot té els seus límits i la 
nostra capacitat d'acollida també". L’evidència que la capacitat d’acollida de Mallorca 
no és infinita amaga el fet que la construcció que està destrossant el nostre territori no és 
precisament la que s’adreça a resoldre els problemes dels immigrants, que normalment 
no tenen accés a les urbanitzacions d’adossats, o de la costa. 
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El discurs de la Sra. Munar sobre immigració deixa de banda algunes veritats evidents. 
Primera, que la gran activitat a la construcció (promoguda pel Pla de carreteres i el Pla 
territorial, fets per aquest Consell) és la primera causa de l’arribada d’immigrants. I 
segona, que el finançament de la Seguretat Social ha millorat de forma important 
gràcies a la incorporació d’immigrants. Cal més rigor, Sra. Munar, i sobren ganes de 
treure avantatge electoral de la inquietud que suscita entre la població l’arribada 
d’immigrants, sobren aquestes ganes de treure avantatges. 
 
Ara vol, segons diu, un "Pla per a la immigració". Ens sembla bé. Però el camí es 
demostra caminant, i jo li reclam que comenci mostrant el seu rebuig a les afirmacions 
que fa el Sr. Cuenca Bonacho al treball encarregat pel Departament de Medi Ambient, 
que ja se n'ha parlat en aquest debat. 
  

En aquest treball es fan afirmacions molt greus, n'hi llegiré alguna "Los grupos 
procedentes del Magreb generan algunos problemas por cuestiones relacionadas con 
robos, hurtos, tráfico de drogas..." Crec, que és necessari Sra. Munar, que es pronunciï 
sobre el seu contingut i que si no el té, jo li puc fer arribar i llegeixi les dues darreres 
planes que no tenen desaprofitament, pràcticament tot el que diu és terrible. Per tant 
vostè creu Sra. Munar que això és un estudi seriós i que és raonable fer aquestes 
afirmacions? Ja sabem que els estudis s'encarreguen, però després en tenir aquesta 
transcendència pública, aquestes afirmacions no ajuden a la cohesió social ni a la 
integració dels immigrants. Per això és necessari que la màxima autoritat d'aquests 
Consell s'hi pronunciï. 
 

Hi ha un altre via d’acció la d'ajudar els països pobres en el seu desenvolupament, i així 
afavorir que no sigui tan necessària la migració, i és la cooperació al desenvolupament. 
Una societat rica, com la que disfrutam a les Illes Balears hauria de ser conscient 
d’aquesta obligació moral, fins i tot des d'un plantejament egoista, ara que s’enfronta al 
repte d’adaptar els seus serveis públics a una immigració massiva des de països no 
desenvolupats. Aquest és un tema que pareix que a vostè li preocupa molt, la 
massificació i saturació dels serveis. El 1970, l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va proposar que els països econòmicament més rics destinessin a nivell 
orientatiu el 0’7 % de la seva riquesa a cooperació per al desenvolupament dels països 
empobrits. Es tractava d’una demanda de mínims que nombrosos agents socials han 
reclamat reiteradament a les nostres administracions públiques. El 0’7% del PIB de les 
Illes seria una quantitat realment important, si parlam del PIB de l'any 2005 que, segons 
dades provisionals de l’Institut Balear d’Estadística, podien parlar de 155 milions 
d’euros entre tots els organismes de l'illa. 
 
 
0’7% 
 
Però si el Consell destines ajudes a cooperació amb el Sud, ja estam que el Consell de 
Mallorca no pot destinar aquesta quantitat, seria una cosa completament absurda, però si 
el Consell de Mallorca destinas només el 0’7 % del seu pressupost consolidat ens 
conformaríem, seria un gest de realment tenir un interès per ajudar al desenvolupament 
d'aquests pobles. Això suposaria, per al 2007, una aportació de 1.890.576�. La quantitat 
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que el pressupost aprovat fitxa per a la cooperació internacional és de 970.245�, és a dir, 
la meitat d’aquest 0’7%  que nosaltres reclaman. En això es tradueix la preocupació de 
l’equip de govern d’UM per la situació dels països més pobres, per aquí s’hauria de 
començar per poder parlar d’un pacte per a la immigració, fent els deures, realment 
aportant una quantitat rellevant que pogués ajudar a aquesta immigració que a vostè li 
preocupa. 
 
 
Accés a l’habitatge. 
 
El Govern de Mallorca tampoc no ha trobat convenient, pel que sembla, implicar-se en 
una de les principals preocupacions de la ciutadania: l'accés a l'habitatge. 
 
La venda del solar de Can Domenge és un dels episodis més negres d'aquesta 
legislatura, també se n'ha parlat avui horabaixa. La situació del preu de l'habitatge, amb 
un fort increment en les darrers anys, ha provocat una repercussió molt negativa en les 
economies familiars, i la impossibilitat d'accés a l'habitatge de molts col·lectius: joves, 
famílies monoparentals, fins i tot famílies mitjanes.  
Els preus de l'habitatge han augmentat, entre 1998 i 2002, tres vegades més que els 
salaris, per tant de cada vegada és més difícil poder accedir a un habitatge, a no ser que 
com na Margalida i en Joan hagin heretat. 
Aquest creixement del preu de l'habitatge molt per damunt del salari, no es correspon 
amb un fort creixement de la construcció, ja que aquest creixement no ha anat a resoldre 
el problema de l'accés de l'habitatge de la nostra població.  Al solar de Can Domenge és 
possible edificar-hi, 602 habitatges. És hora de decidir què es fa amb aquest solar, si es 
ven per subhasta, si es ven per concurs, si es fa habitatge social, o no. El Pla general de 
Palma ja diu el que es pot fer, el fet de vendre-ho en una subhasta no possibilitaria ni fer 
torres, ni coses estranyes, el Pla general ja diu que es pot fer, que és el que ha fet el 
projecte presentat al Consell de Mallorca. 
Però aquí hi ha dues vessants, s'ha venut per la meitat del que val al mercat i a més a 
més no s'ha possibilitat que es construïssin habitatges socials que podria haver ajudat 
una part de la població a obtenir habitatge a un preu raonable. 
 
El nostre grup, Esquerra Unida - Els Verds, ha actuat, ha proposat i ho ha duit al ple i 
ara actualment heu tenim als jutjats, esperem que això es pugui resoldre en un sentit 
positiu i esperant que es pugui aturar. I que no es desaprofiti una oportunitat històrica 
que és que el Consell de Mallorca, si realment està preocupat pels problemes socials 
dels ciutadans d'aquesta illa, aporti juntament amb altres institucions per poder 
construir, al manco, una part d'aquests habitatges com habitatges a preu taxat. 
 
 
Política territorial, urbanística i ambiental. 
 
El segon gran àmbit de polítiques del Consell a què em vull referir és el de la política 
territorial, urbanística i ambiental. El disseny territorial de Mallorca en un sentit ampli 
correspon a aquest Consell Insular. Té competències en planificació territorial, en 
urbanisme, en carreteres, en pedreres, en camps de golf, així com en residus urbans i 
enderrocs, etc...  No és menyspreable la capacitat que té aquesta institució en definir la 



 75 

Mallorca de futur, la Mallorca que volem deixar a les generacions futures. En aquest 
sentit, el balanç d'aquesta legislatura no pot ser més desolador.   
 
Si haguéssim de definir aquesta legislatura amb un titular, hauríem de dir que ha estat la 
legislatura de la destrucció del territori per part del pacte PP-UM. 
 
S’ha aprovat un PTM desenvolupista, que permet un important creixement urbà, que 
deixa continuar en la proliferació d’habitatges en sòl rústic, i que permet que a cada 
poble hi hagi un polígon industrial, que es continuïn construint camps de golf on ara hi 
ha ametllers.  
El PTM proposa unes ART que teòricament tenen l’objectiu, difícil de rebutjar, 
d’esponjar zones turístiques saturades o de resoldre problemes urbanístics. En realitat, 
les ART són unes formidables obres d’enginyeria urbanística que fan desaparèixer unes 
poques places en un determinat lloc, que reapareixen convertides en milers de places 
noves, a l’altra punta de Mallorca.  

Les ART permetran nous hotels i noves urbanitzacions a zones que avui encara són sòl 
rústic. No és cert l'afirmació que vostè ens feia avui matí que ens deien que no són 
possibles noves taques urbanes, si que són possibles. Avui matí han contat les  
excel·lències d’aquest Pla territorial: "no haurà noves taques urbanes dins el camp". Es 
veu que no està ben informada;  les 5.000 noves places residencials i turístiques a  la 
zona de sa Ràpita, així com nous creixement a Llucmajor, Es Crever de Marratxí, són 
noves taques urbanes.  
 
S’ha aprovat un Pla de carreteres que inclou totes les carreteres i autopistes construïdes 
a Mallorca durant aquests quatre anys, a pesar de l’esforç que ha fet la Sra. Munar 
d’intentar explicar-nos la diferència entre les carreteres d’UM, suposadament fetes "a la 
mallorquina", i les autopistes del PP. El Pla de carreteres va ser votat pel pacte PP-UM. 
Dit d’una altra manera: les autopistes de la Sra. Cabrer i del Sr. Matas són, també, les 
autopistes de la Sra. Munar. 
 
Aquesta xarxa viària té com a objectiu fer de tota Mallorca un sol urbà apte per 
l’especulació i el negoci. Tota Mallorca feta una gran urbanització. 
  
La Mallorca de les autopistes del PP-UM és una Mallorca totalment desfigurada. Quan 
un entra a qualsevol de les autopistes noves (Palma-Llucmajor,  Inca-sa Pobla o Palma-
Universitat, però també Palma-Manacor) té la sensació de perdre’s en rotondes 
immenses, de no saber sortir-se’n. De no saber si es troba a Mallorca o a un altre lloc, 
en definitiva, les persones que han estat temps fora de la nostra illa quan arriben no la 
reconeixen. L'acció destructiva de las carreteres ja és irreparable. Desgraciadament les 
generacions futures no podran gaudir de la Mallorca que tots coneixem i de la qual ens 
sentíem orgullosos. I tot això amb un partit que se autodefineix com a nacionalista, i per 
tant hem de suposar que ho és, als llocs de màxima responsabilitat de govern de l'Illa. 
 
L’ofensiva asfaltadora encara no ha acabat. El conveni de carreteres firmat entre el 
Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca pot suposar la continuació d’aquest procés 
d’asfaltat del conjunt de l’illa. 
Aquest conveni inclou obres tan innecessàries com la variant s’Estanyol - sa Ràpita. Els 
puc assegurar que amb l’actual població de la zona no hi ha cap tipus de saturació en el 



 76 

trànsit, que llevat d’un mes a l’any per allà no hi ha ni rates. Aquesta carretera només té 
sentit si va acompanyada de la previsió d’una forta expansió urbanística de l’ART de sa 
Ràpita i del camp de golf. És difícil abocar sobre Mallorca cents de milions d’euros en 
asfalt i fer-ho de manera ambientalment benigna. Encara ho és més si es pretén fer una 
obra de l’impacte territorial i social del segon cinturó de Palma. 
En un moment on es parla tant del canvi climàtic, on està damunt la taula el compliment 
del protocol de Kyoto, i en què la conferència de Nairobi i innombrables estudis 
científics ens alerten de la greu realitat. Avui encara s'està apostant per les carreteres i 
pels vehicles privats. 
 
Un component important és el Pla de residus i el Pla d'enderrocs. El Pla de residus que 
el que ha fet ha estat abandonar definitivament la recollida selectiva i aplegar-se als 
interessos de Tirme fent una nova incineradora. Pareix ser que aquesta voluntat i  el més 
greu, utilitzar les cendres com a matèria primera, es veu que l'eslògan de "Mallorca 
residus zero" val més que prevenir la salut dels ciutadans. 
  
El Pla d’enderrocs, que no s'està complint ni tal sols per part de les administracions, 
basta veure el parc de les Estacions i els problemes que hi havia amb l'Ajuntament de 
Palma per l'enderrocament de la primera línia de la mar. 
 
Ara tenim moltes coses que ens agradaria plantejar, la política de subvencions del 
Consell de Mallorca, el tema de la Disciplina Urbanística, però ja no ens queda temps i 
per tant ho deixaríem per la rèplica.  
 
Plantejar que hem saludat positivament el naixement de la Televisió de Mallorca, no 
només per l'ús del català sinó per la voluntat de donar sortida a una xarxa de televisions 
locals arrelades en el seu entorn, i per la forma en que s'ha fet en consens i diàleg.  
 
Això li hauria de servir a la Sra. Munar per veure que tampoc és tan difícil parlar amb 
els altres i que fins i tot nosaltres, els extremistes, que vostè Sra. Munar anomena els del 
"no permanent" hem volgut participar amb un projecte ja que ens ha semblat positiu." 
 
La senyora presidenta comença la rèplica. Dóna les gràcies a la Sra. Tugores per a la 
seva intervenció i creu que aquest cop ha fet alguna proposta, encara que no ha donat la 
seva opinió sobre el Defensor del Territori, el Pla d'immigració i el Pacte per la 
Llengua. Assenyala que ja hi esta acostumada perquè EU-Els Verds sempre va a la seva 
i a més no l'escolten. 
 
Recorda que ja ha explicat que el PTM està aprovat; que el 94% del territori està 
protegit i que tan sols és pot créixer en un 6% del territori i, per això, no entén perquè la 
Sra. Tugores insisteix en que és pot créixer a tot arreu. 
 
Diu que la institució sempre ha estat preocupada pel creixement i reitera que en sòl 
rústic no es pot construir ni un metre quadrat més. Pel que fa a les ART diu que són 
reals i que si no es duen a terme les reconversions no es podrà edificar ni un sol metre. 
Torna a insistir en què ja ho ha explicat, però que si cal ho pot tornar a repetir. 
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Pensa que a EU-Els Verds els agraden els tòpics i que per això parlen tant negativament 
de la incineradora i de l'empresa que la gestiona. 
 
Demana si se'n recorda de quan la Sra. Rosselló deia que la incineradora ens mataria a 
tots i es penjava en senyal de protesta a les instal·lacions de la mateixa, fins i tot més 
endavant quan va ser consellera de Medi Ambient va dir que tancaria la incineradora.  
 
Creu que la Sra. Rosselló ho deia de bona voluntat però que més tard se'n va donar 
compte que la realitat és caparruda i que si la població creix, difícilment, per molt que 
es faci el reciclatge, la recollida selectiva i el compostatge, es podrà tancar la 
incineradora. Diu que a més està satisfeta amb la política de residus que ha dut a terme 
el Consell de Mallorca, ja que ens aquests moments la nostra comunitat és la primera de 
tota Espanya en recollida selectiva de paper i l'illa de Mallorca és també la primera en la 
recollida de vidre. 
 
Pel que fa a l'abocament zero, recorda que abans Mallorca estava plena d'abocadors 
incontrolats,  i que ara tan sols queda un abocador i que aquest any es tancarà. Reitera 
que la política de residus és modèlica i que a més s'ha creat un Parc de Tecnologies que 
en aquests moments es copiat per altres països europeus.  
Afirma que hem passat d'estar a la cua en tractament de residus i visitar altres llocs 
d'Europa, a que altres països venguin aquí a visitar el nostre model i en prenguin 
exemple.  
 
Per altra banda, el seu Grup no en parla de les competències del Consell de Mallorca 
com són: l'ordenació del territori, les carreteres, els residus i la cultura i a més tan sols 
qüestionen matèries que no són pròpies del Consell que no podem solucionar, com són 
les pensions baixes i la manca de solidaritat internacional. 
 
A continuació assegura que pel que fa a la política social s'ha fet molta feina, posa 
d'exemple el cas de menors, que tenia un pressupost de 10 milions d'euros i ha 
augmentat fins arribar a 15 milions d'euros. 
 
Destaca també pel que fa al personal de S'Institut la política d'homologació duta a terme 
de tot el personal, per tal de donar tranquil·litat i seguretat als professionals del sector 
social, un sector que necessita tranquil·litat, ja que és una tasca molt dura.  
 
Comenta a més que s'han aconseguit dues noves seus territorials a Inca i a Manacor, i 
enumera les actuacions més importants dutes en tema de menors i sense sostre. 
Assenyala que, a més, s'han fet 237 places per persones amb discapacitats i moltes altres 
actuacions com la igualtat d'oportunitats, la promoció socio-cultural, els esports i que 
per això considera que en matèria d'assistència social s'ha millorat molt des del Consell 
de Mallorca. Reconeix que és cert que si creixem tan desmesuradament, sempre 
quedarem curts i necessitarem més recursos, encara que això no vol dir que es descuidin 
les nostres responsabilitat envers aquest tema tan important.  
 
A més, afirma que s'ha fet una bona feina i que fins i tot EU-Els Verds n'és conscient 
que ara s'ha fet més feina que abans, quan hi havia la Sra. Caro a Conselleria de 
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Benestar Social de les Illes Balears. Assegura que sempre es pot millorar i que 
continuarà fent feina. 
 
Pel que fa al 0,7%, diu que el Consell de Mallorca va ser la primera institució en aportar 
una quantitat per aquest concepte i que ho han fet any rera any i a més creu que s'hauria 
d'augmentar aquests tant per cent, ja que considera molt important fer inversions als 
països d'origen. 
Recorda que hi ha altres polítics que comparteixen la idea que a Mallorca tenim un límit 
d'acollida d'immigració i per això és molt important invertir als llocs d'origen, per tal 
d'evitar la seva migració. 
Diu que la institució aporta el 0,7% mitjançant el Fons Mallorquí de Solidaritat i 
aprofita per donar l'enhorabona a totes les persones que fan feina amb el Fons.  
Comenta que fa poc va poder veure la tasca que realitzen i creu que se'ls ha de felicitar. 
 
Sobre el pressupost de serveis socials comenta que l'augment ha estat d'un 36% des de 
l'any 2004 al 2007 i que se'ls hauria de felicitar per la feina feta amb aquesta matèria. 
Encara que estan disposats a mirar de fer més actuacions a la propera legislatura. 
 

La Sra. Tugores inicia la seva rèplica. Contesta en primer lloc que el seu Grup en cap 
moment ha volgut dit que S'Institut no faci feina, el que volia dir és que es fa feina s'ha 
fet amb uns paràmetres polítics diferents, els quals no comparteix i que creu que no 
milloren la gestió social. 

 

El que realment volien destacar en termes generals és que S'Institut té tendència a que 
tots els serveis públics continuin, però que totes les noves creacions es resolguin 
mitjançant concerts i aportacions a entitats que ja existeixen o empreses que es 
presenten per gestionar-ho. 

 
En referència a la gestió de la incineradora, creu el mateix que en matèria de serveis 
socials, matisa però sobre la Sra. Caro que el seu nomenament era fruit d'un pacte (Pacte 
de Progrés) i que UM en formava part. Per tant, creu que la presidenta n'era 
corresponsable de les actuacions en aquesta matèria. Afirma que el Pacte de Progrés tan 
sols establia el compromís de no obrir una línia nova a la incineradora, però no de 
tancar el que existia.  
 
Per tot això, considera que la presidenta intenta confondre l'opinió pública perquè 
aquesta pensi que els ecologistes han perdut el cap i que tant sols volen un gran 
abocador. I que, per altra banda, UM vol la modernització, els residus zero, un Parc de 
Tecnologies amb un tren preciós per passejar les visites.  
 
Assenyala que aquest no és un plantejament dels residus del seu Grup i que la gestió 
que reclamen és una gestió compromesa. No està d'acord en cremar fems, ja que és molt 
car, però creu que poden trobar altres mecanismes adequats.  
 
Afirma que a Mallorca no s'ha fet feina per a la recollida selectiva, i que per això és 
molt baixa. També diu que la recollida selectiva de matèria orgànica és inexistent i que 
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tant sols Puigpunyent la fa. Pel que fa a la planta de compostatge, creu que tan sols 
serveix per reciclar els fangs de les depuradores. Reitera que la política de residus es fa 
de cara a la galeria i plegant-se al interessos de Tirme. 
 
Tot seguit, parla sobre la figura del Defensor del Territori i el Pacte de la llengua. La 
primera figura la pot compartir i li sembla molt bé, però considera desafortunades les 
declaracions del Sr. Vicens a una conferència a la Universitat on declarava que és 
normal que el batles i ajuntaments no apliquin el control urbanístic rigorós ja que si ho 
fessin perdrien les eleccions.  
Així i tot, està d'acord amb la creació del Defensor de Territori, però pel que fa a 
Disciplina Urbanística recorda que el Consell té competències i bons professionals, 
encara que falta voluntat política per dur endavant el tema.  
 
Comenta que des que era president de la Comissió d'Urbanisme el Sr. Pascual,  
s'informaren d'una sèrie d'expedients de demolició que ja es podien executar, creu que 
eren uns catorze. Explica que això era a l'anterior legislatura i encara ara no s'han 
executar. A més, s'han afegit vint-i-un expedients a l'any 2004, els catorze a l'any 2005 i 
encara en  resten de pendents. Sembla que aquesta actuació estava paralitzada per la 
manca de partida pressupostària per dur a terme les demolicions i recorda que encara no 
se n'ha dut a terme cap i que, a més, tan sols falten quatre mesos per les eleccions. 
 
Retreu a UM que és un partit centrat però petit i que si tenen la presidència del Consell 
de Mallorca no és perquè hagin obtingut cap majoria, sinó perquè han aconseguit un 
pacte. 
 
A continuació, parla del Pacte per la llengua i comenta que el seu Grup no té cap 
inconvenient amb aquesta proposta, ja que mai ha tengut cap dubte al respecte, fins i tot 
s'ofereix a col·laborar. Però li estranya que UM continuï amb el pacte amb el PP, el qual 
ha fet poc per la normalització lingüística, basta recordar el Decret del trilingüisme, 
l'intent de rebaixar les acreditacions de català i la trista política lingüística de IB3 de la 
qual és corresponsable UM. 
 
Comenta que no està d'acord amb la política de subvencions i ajudes milionàries que es 
donen des d'aquesta institució, a associacions sense trajectòria social. Encara que 
comparteix el que deia la Sra. Munar que s'ha d'ajudar a la societat civil, però no crear 
societats civils fictícies, en detriment d'entitats arrelades i que aquesta legislatura se'ls hi 
ha negat a les entitats arrelades una subvenció digne en funció de la seva 
representativitat social. 
 
Conclou, dient que tots tenim un repte important que és que la societat recuperi la 
confiança en la política i també amb aquesta institució que per culpa de les pràctiques 
polítiques d'aquest govern de Mallorca. Creu necessari que les institucions de Mallorca 
estiguin a favor dels interessos generals i a més desitja que la propera legislatura, per tal 
de dignificar la política, hi pugui haver una majoria diferent i de progrés per aquest 
Consell.  
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La presidenta inicia la contrarèplica. Creu que no es podran complir els desitjos de la 
Sra. Tugores, ja que ha demanat massa, que governi el Pacte de Progrés i que UM no 
sigui necessària. 
 
Així i tot, afirma que no li preocupa qui governi a Mallorca, el més important és que qui 
ho faci tengui una idea clara de cap a on ha d'anar i faci el millor per a la nostra illa, i 
això és el que ha fet aquest equip de govern durant aquesta legislatura. Diu que estan 
totalment legitimats per governar, ja que tenen la meitat més un dels consellers i 
conselleres que els donen suport. 
 
Per altra banda, reitera els seus arguments sobre les característiques d'UM i els partits 
centralistes. Assegura que UM, a més de perdurar en el temps, ha crescut i ha augmentat 
el seu número de votants, per això té presència a alguns ajuntaments. Però sobretot, creu 
que tenen credibilitat ja que el Consell de Mallorca fa el possible per millorar Mallorca 
en tot allò que tenim competències. Fins i tot considera que EU-Els Verds ha fet una 
crítica mínima i ha parlat de temes socials que és molt recurrent i que per molt que es 
faci sempre queda feina per fer. 
 
Pel que fa a la Sra. Caro, afirma que no va pactat-hi, diu que ella va pactar amb el Sr. 
Antich, que li va fer creure que tenia controlada tota l'esquerra i queda establert en 
pacte, però dividit entre el govern de la comunitat i el del Consell de Mallorca i per tant 
no estaven mesclats.  
 
Diu que la Sra. Tugores ha parlat també del tema lingüístic i que UM no defensava prou 
la llengua, creu que no l'escolta, ja que li ha explicat totes les actuacions en aquest 
sentit. Comenta que si no li agrada el que ha fet el Govern balear en aquesta matèria, 
hauria d'haver presentat al·legacions, com va fer UM al seu moment.  
  
Afirma que UM no té la culpa que el PP governi a la comunitat, ja que té majoria 
absoluta, com també a l'Ajuntament de Palma i que s'ha d'acceptar. 
 
Pel que fa a disciplina urbanística, ja ho ha dit varies vegades, així i tot ho repeteix, en 
aquests moments s'han duplicat les sancions, hem passat de 3.700.000 euros a 9.000.000 
euros, hem quadruplicat les ordres de demolició, hem multiplicat per set les 
impugnacions de llicències i totes aquestes actuacions duen el seu temps.  
La presidenta diu que li agradaria  demolir les cases de les Covetes, però les actuacions 
administratives no són tan senzilles. Diu que ella a la passada legislatura va poder tomar 
un hotel, el de Monnàber, després de deu anys en els jutjats.  
 
Recorda que estam tots d'acord que hi ha d'haver disciplina urbanística, però realment 
aplicar-la no és tan fàcil. Per altra banda, és cert que els batles són reticents a enderrocar 
cases de persones conegudes, i per això va proposar aquesta Sindicatura, pel tal d'evitar 
la proximitat i que el seu càrrec duri més de quatre anys, ja que aquest procediments 
solen ser llargs. De fet, aquesta figura llevaria un problema greu als ajuntaments. 
 
Per acabar, parla dels residus ja que la política en aquesta matèria és ben clara, no entén 
com es pot estar en contra i repeteix el rànquing de la recollida selectiva. Li matisa, a 
més, que hi ha més pobles que fan la recollida selectiva. 



 81 

 
Recorda també que s'ha donat una solució als fangs de les depuradores i que en aquests 
moments som una comunitat capdavantera en aquesta matèria a l'àmbit europeu.  
 
Sobre el tema dels fems, demana a EU-Els Verds quina solució donen al problema del 
fems, ja que hi ha 500 tones de fems i no estan d'acord ni en cremar-les, ni en abocar-
les. Considera que el Consell de Mallorca ha donat la millor solució possible al 
problema i que continuaran fent feina. A més, assenyala que el fet d'incinerar no és 
contraproduent i que no es desaprofita energia ben el contrari, el que es fa cremant a la 
incineradora és produir energia que en aquest moments és suficient per il·luminar la 
ciutat de Palma. Per tant afirma que s'està revaloritzant els residus i comenta que, a més, 
es dóna feina a molta gent tant amb el triatge, com en la recollida d'aquesta matèria. 
 
Afirma que s'ha cobert tot el cicle, recollida selectiva, triatge, compostatge, reutilització, 
energia i que ens hem de felicitar tots els que hem contribuït en aquesta tasca, fins i tot a 
EU-Els Verds. 
 
Sobre les ajudes i subvencions, pensa que són positives i que no és just que es digui que 
la subvencions a determinats col·lectius sigui una política electoralista, la veritat és que 
analitzat el pressupost trobam que un 60% són subvencions i per això considera absurd 
treure-ho de context. 
Assenyala que les ajudes, al marge de dues o tres associacions que puguin ser 
simpatitzants o properes a un partit determinat, són generals i realitzen una magnifica 
tasca cultural i social. I que criticar unes associacions en concret fa perdre credibilitat a 
la institució. Afirma que més de 18.000 persones han passat per aquestes associacions i 
que han pogut gaudir de tallers, de viatges, de classes de balls folklòriques, etc. En 
definitiva que les ajudes que dóna el Consell de Mallorca, que són moltes, estan ben 
donades i que està encantada si algú els du als tribunals, perquè es demostrarà que la 
institució és transparent. 
 
Recorda que, a més, aquestes es publiquen al BOIB, on es defineixen les 
característiques per poder-hi optar i després quan ja s'han atorgat cada mes les reben els 
consellers i les conselleres. A més, les ajudes es donen mitjançant un Reglament de 
subvencions, que creu que som la única institució que el tenim, o mitjançant una votació 
en la qual és necessari el vot de la meitat més un de tots els consellers i conselleres, si 
aquests subvenció és finalista.  
 
En definitiva, diu que esta convençuda que des del Consell de Mallorca hem fet, feim i 
farem la millor política per Mallorca i pels mallorquins i espera i desitja que la resta de 
conselleres l'ajudin a aconseguir-ho. 
 
 
La moderadora comenta que tots els grups tenen fins dimecres dia 17 a les 14.00h per 
presentar les propostes de resolució.  
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S’aixeca la sessió a les vint-i-tres hores. De tot el qual se n’estén la present acta (que 
consta de 82 pàgines rubricades) 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  

 
 
 


