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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L DE 
MALLORCA  
 
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 
 
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                  
 
Núm.: 2/2008 
Caràcter: extraordinària  
Data: 23 de gener  de 2008 
Lloc: sala de plens                    
Horari:  
matí: 11.08 a 12.05 
tarda: 16.10 a 19.50 

 

Assistents matí:  

Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Cosme Bonet Bonet, Rafael Àngel 
Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus, 
Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Jaume Font Barceló, Carmen 
Garzón Pelegrín, Bartomeu Martínez Oliver,  Pablo Martín Pere, Pere Joan Martorell 
Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina Moreno Mulet, 
Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu 
Prohens Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, 
Damián Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, 
Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey i Isabel Oliver Sagreras. 

 
Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Elena Montejo Fuentes. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Pedro Álvarez Chillida, María 
José Frau Marí i Joan Lladó Binimelis.  

 

Assistents tarda:  

Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  
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Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Àngel Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria 
Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Jaume Font 
Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Bartomeu Martínez Oliver,  Pablo Martín Pere, Pere 
Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina 
Moreno Mulet, Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Andreu Prohens Vicens, 
Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián Ripoll 
Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando Rubio 
Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey i Isabel Oliver Sagreras. 

 
Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Elena Montejo Fuentes. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: María José Frau Marí, Joan Lladó 
Binimelis i Antònia Maria Perelló Jonquera. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
 
El Sr. PASCUAL, vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, qui actúa com a 
moderador d’aquesta sessió, dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, 
Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol Socias. 
 
La presidenta del Consell de Mallorca pronuncia el següent discurs: 
 
“Senyores conselleres, senyors consellers, 

Iniciam avui el debat de política general del Consell de Mallorca, un debat que afront, 
per primera vegada, com a presidenta d’aquesta institució, fet que m’omple de 
satisfacció i alhora de respecte cap a la responsabilitat que vaig assumir dia 7 de juliol 
de 2007. 

El debat de política general és una sessió de reflexió importantíssima, perquè ens permet 
passar comptes de la feina realitzada, analitzar les accions de govern que ja hem iniciat i 
ens permet també dibuixar, amb nitidesa, les línies programàtiques del govern de 
Mallorca. 

És amb aquesta intenció que comparec, avui, davant els consellers i les conselleres del 
Consell de Mallorca i, sobretot, davant tota la ciutadania, perquè finalment sou 
vosaltres, els ciutadans, els que heu de jutjar les nostres actuacions. 

Us parl com a presidenta de la primera institució de Mallorca que se sent orgullosa del 
seu càrrec, que presideix un govern plural, format per grups que van des de l’esquerra 
nacionalista i ecologista, fins al centre liberal. 

Un govern format des del diàleg i des de la generositat. Generositat perquè hem estat 
capaços de fer primar les nostres coincidències per damunt de les divergències. I ho he 
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dit en altres ocasiones, presidesc un govern paritari, que ha donat mostres de solidesa i 
de capacitat d’iniciativa. 

Avui us convid a participar en un debat, sobretot, de reflexió política, de política en 
majúscules, en el qual exposaré i sotmetré a discussió les grans línies mestres que han 
de guiar l’actuació del Consell de Mallorca durant el 2008. En alguns casos també em 
referiré als grans eixos que es perllongaran durant tota la legislatura, i finalment, us 
convid a compartir una anàlisi profunda sobre la realitat actual de Mallorca. 

Us deia que em referiré a la política en majúscules, una activitat que ho repetesc sovint, 
m’apassiona però que massa sovint també és una activitat poc reconeguda i poc 
valorada per bona part de la ciutadania. 

Recuperar el valor i la credibilitat de la política és tasca de tots aquells que ens hi 
dedicam. Perquè pens que tots els que avui seiem en aquesta sala de plens i ocupam 
càrrecs públics, ho feim perquè només des del nostre compromís cívic i ideològic i amb 
l’objectiu de servir els ciutadans que democràticament ens han donat la seva confiança. 

La política és una tasca apassionant, compromesa i que ha d’arribar a la ciutadania, és 
per això que, d’entrada, reivindic una política més ambiciosa, imaginativa, creativa i 
il·lusionadora que sigui l’esperit dinamitzador de totes les actuacions del govern del 
Consell de Mallorca. Hem d’il·lusionar i hem de ser percebuts com un servei proper als 
ciutadans. Des del Consell estam disposats a invertir-hi esforços, obrirem la institució a 
la ciutadania, de fet, avui feim una petita passa en aquesta línia. Tots aquells ciutadans 
que ho vulgueu, podeu seguir aquest debat, en directe, a través de la nostra web. 

La bona política, per ser creïble, exigeix la bona gestió. Millor encara: exigeix una 
gestió excel·lent i eficient. Ara bé, no ens enganyem, la política no pot ser reduïda 
només a una pura gestió. Els qui governam hem de saber animar i il·lusionar els 
ciutadans amb propostes encoratjadores que els permetin superar les dificultats dels 
temps present i fer camí cap a uns objectius ambiciosos. 

Us deia fa uns instats que assumesc la meva tasca amb gran responsabilitat i respecte 
perquè tenc la sort de presidir una institució que va ser la primera institució democràtica 
de la nostra autonomia. 

El mes de juny d’enguany es compliran 30 anys de la creació dels consells insulars de 
Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera i del Consell General Interinsular de les Illes 
Balears. I, com sabem, en política poques vegades hi ha fets casuals. Fa 30 anys, 
l’objectiu era disposar d’un autogovern propi abans que fos creada una comunitat 
autònoma de les Illes Balears, perquè si els consells s’haguessin hagut de crear dins el 
posterior Estatut d’Autonomia, segurament, haurien estat més febles i amb unes 
competències menors. 

L’elaboració de l’Estatut d’Autonomia trobà, per tant, uns consells insulars que eren 
institucions d’autogovern de cada una de les illes derivades d’unes eleccions 
democràtiques, inèdites en els procés preautonòmic d’Espanya. 

Els redactors de l’Estatut d’Autonomia hagueren d’integrar els consells insulars en el 
marc del nou Estatut. I no tan sols això. Hagueren de preveure que, en el futur, anirien 
incrementant les seves competències i els seus recursos. La creació dels consells 
insulars es féu amb una rapidesa fulgurant, fins al punt que tengueren existència legal 
abans que la Constitució Espanyola. 
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Saber com sorgí el Consell de Mallorca ens mostra quin ha de ser el seu camí dins el 
sistema institucional no només a les Illes Balears, sinó també a l’Estat espanyol. I ens 
permet també saber quins són els obstacles de fons que fan aquest camí, de vegades, 
complicat. 

Passats quasi vint-i-cinc anys de l’aprovació i entrada en vigor de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, podem dir que hem fet un camí llarg i positiu, per 
crear un sistema institucional eficaç tant pel conjunt de les illes com per a cada una 
d’elles. I si hem tengut èxit és perquè, alhora, hem estat fidels a la nostra personalitat 
històrica i també absolutament d’acord amb la modernitat. 

Tenim una història que ens avala i és a partir d’aquesta història, d’arrels profundament 
democràtiques, que hem continuat avançant en el procés de consolidació de la primera 
institució de Mallorca. Passa que culminàrem amb la darrera reforma de l’Estatut 
d’Autonomia que reconeix les competències pròpies dels consells insulars. 

Ara, el departament de Presidència del Consell de Mallorca ja treballa en el si de la 
comissió mixta de transferències, negociant amb el Govern de les Illes Balears el traspàs 
d’aquestes competències i la seva dotació pressupostària. 

Una negociació que no dubtam que serà positiva ja que va ser el mateix president 
Antich qui l’any 2000 auspicià l’aprovació de la llei de consells, la llei de finançament 
dels consells i ha estat, sense dubte, el president més insularista de tots els que ha tengut 
la nostra comunitat autònoma. Dues lleis que aquesta legislatura hauran d’afrontar la 
seva reforma. 

I precisament va ser, en aquest sentit d’avançar cap al futur, enfortint el Consell de 
Mallorca i la comunitat autònoma, que ja vaig parlar –a la Diada de Mallorca– d’unes 
Illes Balears estructurades i vertebrades per un vertader “federalisme interior” que és, a 
la vegada, un llegat històric i una realitat present. 

Més encara, pens que el nostre model de federalisme interinsular, profundament 
cooperatiu, hauria de servir d’exemple per fer de l’Estat espanyol un àmbit estable de 
cooperació entre les nacionalitats i regions i el govern de l’Estat, i no un camp de batalla 
on assistim a una lluita que no fa altra cosa que atiar els odis i els prejudicis i que és 
terreny abonat on creixen els demagogs que propugnen una tornada al centralisme més 
ranci i reaccionari. 

En aquest punt, faig una crida a seguir l’exemple de la generació de polítics que ens ha 
precedit. És una generació que mereix tots els homenatges. Com també es mereixen tot 
el nostre reconeixement les persones que lluitaren per la llibertat i la democràcia, en 
circumstàncies ben adverses. 

Els polítics de la transició, formats a l’etapa final de la Dictadura, tengueren l’encert de 
saber trobar un camí pacífic per arribar, alhora, a la democràcia i a l’autonomia. 
Nosaltres hem trobat ja la casa feta i no hem tengut necessitat de fer altra cosa que 
habitar-la i fer-hi algunes reformes que el temps aconsellava fer-hi. 

I és en aquest punt que reiter el meu agraïment per tot allò que de positiu i bo m’han 
deixat les persones que m’han precedit en el càrrec. Continuar i potenciar allò que ha 
funcionat i ha donat un bon servei als ciutadans, vingui del color polític que vingui, és 
una mostra de maduresa i de responsabilitat. 
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La generació de la transició ens ha deixat un llegat inestimable no tan sols per haver 
aconseguit els consells insulars, la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i 
tantes realitzacions, sinó que ens mostrà el camí per aconseguir avançar cap al futur: un 
camí fet de diàleg, de prudència i de consens. 

A les Illes Balears, el consens ha donat fruits magnífics. Sense consens no s’haurien 
creat els consells insulars. Sense consens no hi hauria hagut l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears. Sense consens no hi hauria hagut Llei de normalització lingüística ni 
Llei de consells insulars. 

Sense consens no tendríem avui la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, una reforma que significa molt: ens defineix com “nacionalitat històrica”, 
reforça els consells insulars quan reconeix que “també són institucions de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears” i, a més a més, marca tot un ventall d’objectius de pes 
que han de regir les actuacions de les institucions autonòmiques. 

Tot això és fruit del diàleg i dels consens. I la tasca que tenim per fer és immensa. Però 
cap força política, per majoritària que sigui, no la podrà dur endavant en solitari. 

La nostra política en el Consell de Mallorca té com un dels seus fonaments el diàleg 
permanent amb l’oposició, perquè creiem que aquest és el camí per anar avançant en 
qüestions fonamentals i arribar a acords en temes claus que requereixen trobar solucions 
de llarga durada i no acords fruit de majories efímeres. Sé que això no és sempre fàcil 
però ens hi hem de continuar esforçant. 

Però quan parl de diàleg no només em referesc al diàleg necessari entre les forces 
polítiques, les que formam el govern i l’oposició; parl de la voluntat d’obrir aquest 
diàleg a tota la societat. El Consell de Mallorca donarà veu a tota la societat. 

Per això, recuperarem els consells sectorials com a àmbits de participació i ja hem 
iniciat la modificació del Reglament Orgànic del Consell, un reglament que volem 
consensuar i aprovar per unanimitat. Iniciatives que igual que l’Assemblea de batles i 
batlesses van totes destinades a donar veu als ciutadans i als ajuntaments. 

Us deia que les solucions de llarga durada són les que hem de trobar, pactar i garantir 
per a la major part de les persones que viuen a Mallorca. Unes persones que tenen dret a 
gaudir d’un benestar en majúscules. I quan parl de benestar, senyores i senyors, no 
només em referesc a la política social, primordial per a aquesta institució, sinó a totes 
aquelles polítiques que ajuden a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

He manifestat en altres ocasions que sense finançament es pot fer retòrica però no 
política. Ho repetesc perquè ho crec fermament. I és per això que el Consell de 
Mallorca, i avui em satisfà enormement poder-ho explicar, ja disposa d’una sèrie 
d’injeccions econòmiques importantíssimes aconseguides gràcies a les negociacions 
amb el Govern de les Illes Balears i amb el Govern de l’Estat. 

D’una banda, aconseguírem del Ministeri de Foment, una doble fita de gran 
transcendència: primer, un conveni de carreteres que significa la inversió de 685 milions 
d’euros, que ens permetrà, en un termini de 10 anys, millorar substancialment l’estat de 
la nostra xarxa viària. I en segon, posar de manifest el pes polític de la nostra institució 
amb l’acord bilateral, directe i sense tutela, amb el Ministeri de Foment. 
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685 milions dels quals 431 els aporta el Govern de l’Estat i 254 que corresponia al 
Consell aportar-los, hem aconseguit que sigui el Govern de les Illes Balears qui els 
aporti. 

Així mateix, tenim un acord amb el Govern de les Illes Balears que suposarà la 
transferència de 25 milions d’euros per fer polítiques de benestar social, durant l’any 
2008, i també és un fet que, en els pròxims anys, gràcies a un acord entre el Govern de 
les Illes Balears i el Govern d’Espanya hi haurà 41 milions d’euros per millorar la xarxa 
de residències i de serveis socials de Mallorca. 

Un altre conveni que destacaré és el signat entre el Consell de Mallorca i el Govern de 
les Illes Balears per promocionar el turisme de Mallorca amb una aportació històrica de 
850.000 euros. Tot sumat, una aportació econòmica mai no efectuada fins ara per cap 
govern autonòmic ni estatal. 

Senyores i senyors, és un fet ben objectiu que quan hi ha govern amb interessos i 
sensibilitats convergents i que actuen des de la lleialtat institucional, els grans 
beneficiats en són, sense cap mena de dubte, els ciutadans. 

I mentre continuam reivindicant un finançament més just que ens permeti complir els 
nostres objectius, he de dir que no renunciam a dur endavant una intensa activitat tant 
política com de gestió. Som la institució que ha d’exercir la representació, el govern i 
l’administració de Mallorca. 

I de la mateixa manera que he reflexionat sobre els orígens i trajectòria de la nostra 
institució, m’aproximaré ara a la realitat present de Mallorca. Una illa que és hereva 
d’una llarga història i que ha d’avançar cap a un futur de progrés de benestar. 

El Consell de Mallorca és la institució que representa el nostre poble. Un poble amb una 
identitat pròpia que hem de mantenir i defensar. Una identitat declaradament viva i 
dinàmica i que només pot ser entesa des d’un concepte global, per això m’agrada parlar 
de polítiques al servei d’una “identitat integral”. 

Integral perquè la nostra identitat es conforma d’una llengua, una cultura, un paisatge 
determinat, un patrimoni concret i una manera de viure i d’entendre la vida, ni millor ni 
pitjor que cap altra, senzillament, la nostra. 

Una identitat que passa per detalls que poden semblar poc importants però que per als 
sectors implicats ho són i molt, em referesc al nostre sector primari i de transformació 
agroalimentària, pilar també d’identitat i que troba en el Consell de Mallorca un aliat 
indiscutible. 

Productors d’oli, de vi, de sobrassada... o iniciatives encaminades a donar a conèixer els 
nostres productes de la terra i de la mar, així com la nostra gastronomia són impulsats 
per aquesta institució. 

Això també és identitat. Com també ho és donar a conèixer els nostres símbols i els 
nostres referents històrics i culturals per això aquesta institució lidera la commemoració 
de l’any Blai Bonet i de l’any Rei Jaume I. 

Una commemoració que aprofit per dir-vos que inclourà una gran exposició sobre la 
figura de Jaume I, i que culminarem amb la composició i estrena d’una cantata, que 
m’agradaria que fos interpretada pels cors del Teatre Principal, coincidint que enguany 
també celebren el vint-i-cinquè aniversari. 
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Senyores i senyors, la Mallorca que avui tenim és el fruit d’un conjunt de canvis que 
s’han produït, de manera molt intensa, al llarg de la darrera dècada. 

D’una banda, hem estat testimonis d’una procés accelerat de destrucció del nostre 
patrimoni natural, estimulat per una planificació a l’engròs. Una planificació basada en 
models continental que poc o gent tenen a veure amb les característiques d’una illa com 
la nostra. 

Enrere han quedat les polítiques de les grans obres públiques, d’aquelles infraestructures 
desorbitades i absolutament desproporcionades per a un territori insular com el nostre. 
Però el mal és, en molts de casos, irreversible. 

Per això, l’herència d’aquests darrers anys presenta un balanç preocupant i ha estat 
percebut i, per primera vegada en molts d’anys, per la major part de la població, com un 
problema, perquè amenaça, precisament, de forma directa, la nostra identitat integral. 

Mallorca és un espai limitat i fràgil, com ho són tots els territoris insulars, i és per això 
que les polítiques han de ser conseqüents i ajustades a la nostra realitat territorial i a la 
dels nostres recursos. 

I és possiblement en aquest àmbit, el del territori, que el Consell de Mallorca, en només 
mig any de gestió, ha donat una lliçó de tenacitat, eficàcia i prudència. 

El nostre objectiu és aconseguir una ordenació racional del territori. No som ni el 
govern dels que ho volen aturar tot, ni el govern dels que fan de la permissivitat 
urbanística la seva bandera. Som i volem ser el govern que posi ordre i concert, seny i 
sentit comú, al problema de l’ordenació del territori. I ho farem des de la participació i 
el diàleg. 

En només sis mesos de govern, hem actuat per preservar espais naturals amenaçats com 
Son Real, o els 14 espais inclosos en la norma de mesures cautelars, aprovada 
recentment pel Consell de Mallorca. Així mateix som a la primera fase de modificació 
del Pla Territorial de Mallorca, que esperam poder aprovar el mes de juny. 

També per primera vegada, el Consell de Mallorca dóna ajudes directes als municipis 
perquè s’adaptin al Pla Territorial en un termini màxim de tres anys. 

Bolcats en la tasca de suport als ajuntaments i des de la concepció supramunicipal que 
té el Consell, hem creat l’Oficina d’Informació Territorial per oferir assessorament 
tècnic als ajuntaments i a tots els particulars que ho necessitin. En tres mesos, aquest 
servei ha atès més d’un centenar de consultes. 

Enllestir l’ordenació del nostre territori equival a donar la màxima seguretat jurídica als 
qui tenen en la construcció el seu negoci i als qui s’han de construir un habitatge. Qui 
vol construir ha de saber on pot edificar i què hi pot edificar. I ho ha de saber consultant 
senzillament les normes vigents en el seu municipi. 

Una normativa territorial clara és la millor garantia jurídica per a tothom. Saps què pots 
fer i què no pots fer. Més encara, la normativa territorial ha de ser molt realista, tocar bé 
de peus a terra. Si sabem impulsar normatives realistes permetrem que el sector de la 
construcció –vital per a la nostra economia– funcioni de manera regular. 

Harmonitzar creixement i protecció, trobar l’equilibri, la mesura i actuar amb prudència: 
aquesta és la clau de l’èxit. Aquesta és la responsabilitat del Consell de Mallorca per 
garantir el creixement i preservar la nostra identitat integral. 
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I des d’aquesta concepció de la identitat integral que inclou també el territori, que us 
anunciï que en el pròxim ple del mes de febrer proposaré als grups polítics que el 
Consell de Mallorca s’integri com a membre de la Xarxa Europea d’Ens Locals i 
Regionals per aplicar el Conveni Europeu del Paisatge, un conveni recentment ratificat 
pel govern d’Espanya. Així com la creació d’un Observatori del Paisatge i d’un Centre 
d’Interpretació del Paisatge. 

Un conveni que es desenvolupa a partir dels poders polítics locals i que, igual que 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, defensa el dret dels ciutadans a gaudir d’una 
vida i d’un medi ambient segurs i sans, i això, senyores i senyors, també és millorar la 
qualitat de vida de les persones. 

El paisatge és un element clau del benestar individual i social i la seva protecció i 
ordenació impliquen drets i responsabilitats de tots. 

Serà una iniciativa que estic segura que satisfarà per igual tots els membres de l’equip 
de govern, i esper que compti amb el suport de l’oposició, i de forma molt especial, 
segur que satisfarà les conselleres encarregades de gestionar el territori, el medi 
ambient, la promoció turística i el patrimoni. 

Per al nostre turisme és obvi que un paisatge cuidat és el millor reclam que podem oferir 
i un paisatge cuidat seria la millor garantia que aplicam unes polítiques mediambientals 
correctes. 

El concepte és innovador i capdavanter a Espanya, si bé hi ha territoris que ens duen 
anys d’avantatge, com per exemple la regió italiana de la Toscana, tot un referent de 
paisatge conservat i modificat amb gran sentit de la proporció. Us propòs un model 
territorial alternatiu, equilibrat i mesurat. 

Però que ningú no entengui de les meves paraules que reclam un paisatge fossilitzat, 
d’instantània estàtica i immutable. El paisatge, sigui rural o urbà, és el context on vivim, 
i poc o molt, l’acció humana el modifica. El paisatge és per veure’l però, sobretot, per 
viure’l! Ha de ser així però sense perdre la perspectiva de la nostra realitat. 

És per això que davant els alarmismes catastrofistes de sectors que veuen en les 
polítiques progressistes una voluntat d’aturar tot creixement, jo us don paraula i garantia 
de propiciar un creixement marcat per la sensatesa i la prudència. 

Precisament, la gestió del paisatge és multidisciplinar, d’una banda sectors com 
l’agricultura, el turisme, el patrimoni hi tenen molt a veure i a dir; i de l’altra ha de 
propiciar la participació pública perquè es tracta, com deia, del context on vivim i que 
tots percebem directament. 

I la gestió de l’entorn natural va lligada estretament a la gestió mediambiental. Des de 
les tasques que realitzen les brigades forestals, la recuperació de les nostres marjades, la 
conservació dels nostre refugis de muntanya o l’impuls de rutes de senderisme per 
Mallorca són iniciatives que afavoreixen l’ús, el gaudi i la conservació responsable del 
nostre entorn. 

Però la conservació reclama una política decidida de tractament adequat dels residus 
que generam. El Consell de Mallorca continua amb els seus programes educatius sobre 
reciclatge i ja treballa en la creació d’un consorci amb els ajuntaments per millorar la 
recollida selectiva. 
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I segur que per a la consellera de Medi Ambient i per a mi mateixa, el moment més poc 
agradable d’aquests mesos de feina ha estat haver de presentar una pujada de la tarifa de 
fems. 

La gestió dels residus demana actuacions responsables, està sotmesa a legislacions 
locals, autonòmiques i estatals i també a directrius de la Unió Europea i fonamentada en 
dos conceptes. 

El primer és que els residus s’han de tractar de forma correcta i adequada. I el segon és 
que cada residu ha de tenir un tractament diferenciat. Per tant, el que fa el Consell de 
Mallorca és complir una obligació legal i política. 

La trista realitat, repartida per tot Mallorca, és que el percentatge de rebutjos que 
generam és d’un 90% quan l’ideal seria d’un 20%. Separar en origen és la primera passa 
per reduir aquesta quantitat de fems de rebuig i la segona seria abaratir els costos de 
tractament, objectiu fixat pel meu govern en aquesta legislatura. Això implicarà 
augmentar inversions en matèria de reciclatge. 

La implicació dels ajuntaments és vital ja que tenen les competències de la recollida. I 
us vull recordar que el Consell només cobra el tractament dels rebutjos, totes les 
deixalles reciclables, absolutament totes, són gratuïtes per als ajuntaments, una mesura 
clarament encaminada a premiar la recollida selectiva. 

Tenim un sistema de gestió de residus pioner a Europa, consensuat, en el seu moment, 
per totes les forces polítiques. Un sistema bo i que defens a ultrança, capaç de combinar 
a la perfecció un servei públic com és el tractament dels residus sòlids urbans amb 
polítiques de reinserció social que amb tant d’encert realitza la Fundació Deixalles. Una 
tasca que permet la reinserció social d’un centenar de persones en risc d’exclusió social. 

Algú es pot demanar com és possible que hi hagi ajuntaments que paguen un 95% pel 
tractament dels seus residus sòlids urbans i d’altres només un 19%. Obvi, perquè hi ha 
ajuntaments que apliquen bones polítiques de reciclatge i d’altres, desgraciadament la 
majoria, no. La resta, senyores i senyors, és fer demagògia amb el tema de les tarifes. 

No vull deixar passar l’ocasió, ara que parlam de medi ambient, d’expressar la meva 
satisfacció per l’anunci del Ministeri de Medi Ambient d’aportar doblers al Govern de 
les Illes Balears per comprar la finca Planícia, al municipi de Banyalbufar. Finca que 
cogestionarà el Consell de Mallorca. 

També estan avançades les negociacions amb la Conselleria de Turisme perquè cedeixi 
al Consell les cases de Sa Coma d’en Vidal, per ser utilitzades com a refugi de la ruta de 
la pedra en sec. Una ruta que el Ministeri de Medi Ambient pretén introduir dins la seva 
ruta nacional. Un fet que en produir-se ens permetrà disposar d’un finançament 
addicional. 

Prudència i mesura, aquests són els dos conceptes que han de marcar la política del 
Consell i molt especialment aquella destinada a planificar les infraestructures de la 
nostra illa. Les carreteres han estat durant anys motiu de polèmica i d’enfrontament. 
Ara, sabem que la nostra prioritat ha de ser disposar d’una xarxa viària segura i 
adequada a les dimensions de Mallorca. 

El nostre model és, com bé recordava fa uns dies el conseller d’Obres Públiques, el 
desdoblament amb un exemple eficaç com és la carretera Palma-Manacor. El nostre 
esforç se centra en millorar la seguretat de les nostres carreteres amb obres i 
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intervencions allà on detectam punts negres i amb el diàleg i la participació dels 
col·lectius implicats. 

Va ser un encert i un fet pioner a Espanya el conveni que signàrem amb el col·lectiu de 
motoristes, un dels més fràgils sobre la carretera. A dia d’avui ja hem col·locat 12 
quilòmetres de sistemes de protecció a les autopistes d’Inca, Llucmajor i Calvià i a les 
carreteres de Manacor, Valldemossa i Petra. 

I seguint en aquesta línia d’inversions a les nostres carreteres ja hem acabat les obres de 
la carretera de Banyalbufar i de Petra. I tenim en marxa actuacions als accessos de 
l’hospital de Manacor, la variant del Port de Pollença, a la carretera Santa Maria-
Sencelles, a la ronda de Felanitx, a la de Calvià-es Capdellà i la segona fase de Campos-
sa Ràpita. 

Així mateix, tenim el compromís del govern d’Espanya que en els pròxims mesos 
s’adjudicaran obres tan importants com el tercer carril de la via de cintura o la variant de 
Son Servera. 

I perquè quedi ben clar i fora de qualsevol dubte, serà també en aquesta legislatura quan 
quedarà resolt el problema dels accessos a Palma. 

En aquests moments, el Consell, el Ministeri de Foment, el Govern de les Illes Balears i 
l’Ajuntament de Palma ja treballen conjuntament per poder adjudicar l’estudi de 
mobilitat preceptiu que ens definirà les necessitats integrals a què haurem de respondre i 
a partir d’aquest estudi es faran les obres més adients per a Mallorca. 

Senyores i senyors, parlava fa uns minuts de la necessitat d’harmonitzar creixement i 
protecció, però el creixement econòmic, el dinamisme de la nostra economia, en 
ocasions ationada fins a límits clarament insostenibles, ha estat un bon reclam i ha ofert 
treball a un allau migratori considerable. 

La fesomia de la Mallorca actual ha canviat considerablement en els darrers deu anys. 
L’any 1998 Mallorca tenia una població d’uns 600.000 habitants. Ara ja passam els 
800.000. Un creixement de 200.000 habitants només en deu anys. 

Així han arribat a Mallorca desenes de milers de persones de procedències ben diverses. 
Un fet que ha canviat de forma important el mapa sociològic de Mallorca. Però això, 
senyores i senyors, lluny de ser un problema hem de ser capaços d’afrontar-ho com una 
gran oportunitat i un gran repte. 

Són persones que conviuen amb nosaltres, que trobam en el mercat, que ens atenen als 
seus comerços, que treballen a les nostres empreses o companys de classe dels nostres 
fills i filles. 

Persones que han vengut a cercar a casa nostra les oportunitat que no tenen a casa seva i 
que no oblidem que contribueixen a la creació de riquesa no només econòmica, sinó 
també cultural i ens obliga a la implantació de polítiques tan essencials com promoure 
la convivència ciutadana, el respecte a la diferència, el dret a la igualtat i a la cohesió 
social. 

I és ara el moment en què em vull dirigir precisament a aquestes persones, a aquests 
nous ciutadans que viuen a Mallorca i els vull demanar un esforç. 
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Mallorca i els mallorquins us acullen, jo us vull demanar, com a presidenta de Mallorca, 
que estimeu i sentiu aquesta terra, amb la seva llengua i la seva cultura com a part 
indestriable de la vostra vivència entre nosaltres. 

Els mallorquins mai no hem considerat externa o forana una persona integrada a la 
nostra realitat i res no ens satisfà més que veure l’esforç d’algú que, arribat de fora, 
intenta parlar la nostra llengua i estima el nostre país. 

Tots els ciutadans de Mallorca tenim drets que ens emparen i també deures cívics, 
propis de la nostra societat. Deures que hem de complir perquè només com a ciutadans 
de ple dret podrem gaudir d’aquesta terra de llibertat. 

Senyores i senyors, el govern de Mallorca té la mirada posada en les persones i per això 
volem convertir-nos en la institució que vetlli i garanteixi els drets socials i les llibertats 
individuals de les persones. 

Però no hi ha drets garantits sense polítiques que cobreixin totes les necessitats. Ni drets 
ni benestar. I són els serveis públics el pilar, la columna vertebral, del nostre estat del 
benestar. Precisament, el Consell de Mallorca té una llarga trajectòria d’actuació en el 
terreny d’allò que avui denominam Benestar Social. 

El Benestar Social és, amb diferència, l’àrea que té la major assignació dels pressuposts 
del Consell de Mallorca, un 32%. I n’hem augmentat el pressupost en un 19%. 

Perquè entenem que una institució moderna –i volem que el Consell de Mallorca ho 
sigui– ha de complir una funció cohesionadora de la societat, no ser només un simple 
àmbit de poder. I en cap cas no crearem circuits ni iniciatives paral·leles al marge de les 
competències del Consell de Mallorca. 

Ben al contrari, aquest equip de govern creu en els serveis públics i considera 
irrenunciable universalitzar el dret a una atenció social de qualitat i per aconseguir-ho 
farem una inversió de millora important, a les residències públiques que depenen del 
Consell de Mallorca. L’objectiu és dignificar-les perquè és un deute de tota societat 
avançada tenir cura dels seus majors. De la mateixa manera que intensificarem la relació 
i la col·laboració amb aquelles entitats que sense ànim de lucre treballen en l’àmbit dels 
serveis socials. 

Per això, una de les primeres decisions que va prendre el meu govern va ser crear un 
departament de Benestar Social que integràs novament, a través de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, tota la política social de la institució i que fes una autèntica política de 
serveis socials. 

Una política que acosti els serveis als que els necessiten i la millor eina de què 
disposarem, ja a partit d’enguany, serà el Pla Municipal de Serveis Socials. Un pla pilot 
del qual se’n beneficiaran alguns pobles de Mallorca i que permetrà que a través dels 
ajuntaments qualsevol persona pugui rebre un servei integral ajustat a les seves 
necessitats. 

Perquè és de lògica que han de ser els ajuntaments, l’administració més pròxima a les 
persones, els que apliquin les polítiques de serveis socials. 

En aquesta línia, reforçarem i ampliarem la xarxa d’atenció a persones excloses i 
elaborarem un pla d’inclusió de Mallorca, així com un pla d’inserció social i laboral de 
malalts mentals. 
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Serveis que també han de donar resposta a situacions molt diverses i que són 
responsabilitat del Consell de Mallorca. Menors desatesos, en situació de risc, majors 
sols i desemparats, malalts crònics, discapacitats, persones en risc d’exclusió social, 
marginació, drogodependents... En temps passats, la família donava cobertura a tot un 
gran conjunt de serveis socials. Dic la família i hauria de dir les dones de la família, 
dones que, recloses a l’àmbit domèstic, eren i són, encara en molts de casos, les que 
suporten aquesta càrrega. 

I perquè és de justícia que les dones i els homes puguin desenvolupar les seves tasques 
en igualtat de condicions, el Consell de Mallorca vol contribuir a fer possible la 
conciliació de la vida laboral i familiar i destinarem, com apuntava abans, recursos 
importants a tots els serveis socials, derivats de les nostres competències. 

Això, senyores i senyors, és política social i política d’igualtat. Sabem que l’esforç és 
gran però encara no basta. Moltes persones esperen una plaça residencial, per això és 
una bona notícia la millora de finançament que us he anunciat. 

Com també és una satisfacció per al Consell de Mallorca que el Govern de les Illes 
Balears ens transfereixi les residències i els centres de dia quan estiguin acabats i a ple 
rendiment. 

No volem, de cap manera, utilitzar el benestar social per fer electoralisme, per tant no 
espereu d’aquest govern, actes sumptuosos i mediàtics per inaugurar centres que no 
estiguin llestos per ser utilitzats. 

I si parlam de benestar social no podem oblidar una de les iniciatives més importants 
que ha pres el govern d’Espanya durant aquesta legislatura i que afecta directament el 
Consell de Mallorca. Es tracta de la Llei de la dependència, una passa més a favor de les 
persones majors i d’altres que, per raons diverses, no poden gaudir d’una plena 
autonomia. En aquest sentit, una bona coordinació entre els ajuntaments, el Consell de 
Mallorca i el Govern de les Illes Balears és fonamental perquè les persones dependents 
rebin l’atenció adient sigui quin sigui el seu lloc de residència. 

Al Consell de Mallorca ja hem començat a valorar les persones dependents de les 
nostres residències i ja es poden consultar a la nostra web les llistes de reserva i d’espera 
de les residències, és una mesura que pretén incrementar la transparència, l’eficàcia i 
agilitar aquests tràmits. 

Però per sort, són moltíssimes les persones majors que duen una vida plena i saludable i 
per a elles el Consell de Mallorca manté els seus programes culturals i d’esports. I 
crearem un òrgan de participació com és el Consell de Majors de Mallorca que ens 
permetrà reglamentar-ne l’associacionisme i poder escoltar les seves veus de forma 
directa. 

La tasca que duu a terme el Consell de Mallorca en matèria de Benestar Social ens posa 
en contacte amb les realitats més dures de la nostra societat. Vista des de fora, la nostra 
societat és rica i dinàmica. I, certament, ho és. Però, si hi entram a fons, apareixen 
algunes zones obscures i problemàtiques. Hi ha, com deia, famílies desestructurades on 
els infants i els adolescents pateixen situacions de risc. 

En matèria de menors, la manca d’actuació o una actuació equivocada no significa tan 
sols un fracàs individual sinó un fracàs de tota la societat. En aquest sentit ja hem iniciat 
una gran tasca de planificació per millorar els nostres serveis d’atenció als menors, com 
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és la millora dels centres residencials i d’atenció a les famílies i establir convenis de 
cooperació amb altres institucions que hi intervenen. Per això consideram bàsic redactar 
un pla d’equipaments per als menors que els ofereixi una acollida de qualitat i 
consolidar els programes de famílies cangur i famílies niu. 

I si els menors amb problemes han de rebre tota la nostra atenció i dedicació, els joves 
en general també han d’estar en el nostre punt de mira. Els joves són els col·lectiu que 
ens garanteix el futur, són emprenedors i vitalistes, un gran motor social que hem 
d’impulsar. Per això, el Consell de Mallorca promociona iniciatives que els puguin 
satisfer amb una oferta lúdica i formativa adequada a les seves necessitats. 

Així mateix, els departaments de Joventut i Esports se situen també dins la línia 
d’integrar al màxim els nostres joves, allunyant-los del risc de convertir-se en un món a 
part, al marge de la família i de la societat. 

Iniciatives com la formació de tècnics esportius, amb la col·laboració de la Universitat 
de les Illes Balears i del govern autonòmic i l’augment de l’oferta de programes 
educatius per a escolars, tant a l’àmbit urbà com a l’àmbit escolar, són bona mostra de la 
importància que donam al desenvolupament d’uns hàbits d’oci i d’entreteniment 
saludables. 

Ara bé, el gran objectiu d’aquesta legislatura pel que fa al departament d’Esports serà 
traslladar el Museu de l’Esport, actualment en el Centre Cultural de la Misericòrdia, a 
les Cases de Son Oliver. Un projecte que ens permetrà rehabilitar aquesta antiga 
possessió, situada prop del poliesportiu de Sant Ferran. 

Amb aquesta iniciativa, el Consell vol que els mallorquins i les mallorquines disposin 
d’un centre interactiu, amb sales permanents i temporals, així com amb tot un programa 
d’activitats complet i atractiu. 

I l’altra gran fita que ens hem marcat és la realització d’un pla integral de millora de les 
instal·lacions del poliesportiu de Sant Ferran, amb la finalitat de convertir-lo en un 
referent de les infraestructures esportives de Mallorca. 

Però els drets socials ens quedarien coixos si no esmentàssim les polítiques d’igualtat. 
Unes polítiques que s’inicien amb la redacció d’un pla marc d’igualtat propi del Consell 
de Mallorca. Un pla referent de tots els ajuntaments de l’illa i que es començarà a 
aplicar enguany de forma experimental. 

I en parlar de polítiques d’igualtat, és obligat parlar de polítiques de gènere. I és ara que 
em satisfà anunciar-vos una mesura que rellançarà la nostra política d’igualtat. 

Com sabeu el nou Estatut atribueix al Consell de Mallorca la competència en polítiques 
d’igualtat d’oportunitats. I perquè el Consell creu que les polítiques d’igualtat són un 
eix transversal de la nostra acció de govern i perquè hi volem implicar tota la societat 
civil, hem decidit crear el Consell de Dones de Mallorca. 

Un òrgan consultiu amb representació institucional i social i que tendrà l’objectiu de 
defensar la igualtat de drets i d’oportunitats entre homes i dones i que també pretén 
reconèixer la tasca que durant anys han dut a terme les organitzacions feministes. 

Senyores i senyors, no és la meva intenció fer un inventari exhaustiu de totes i 
cadascuna de les accions de govern que, com veieu, van encaminades a millorar la 
qualitat de vida de les persones, però aquest és el nostre referent. 



 14

Qualitat de vida quan treballam en benestar social, qualitat de vida quan parlam de 
territori i de paisatge, qualitat de vida quan impulsam polítiques mediambientals i 
esportives o polítiques lligades a la seguretat i a la protecció de la població. 

Va quedar ben demostrat que estam en bones mans, arran dels efectes del temporal del 
passat mes d’octubre, quan els nostres bombers demostraren una vegada més la seva 
professionalitat i la seva vocació de servei. De la mateixa manera que s’apunten sense 
dubtar-ho a donar una mà solidària als llocs del món on més els necessiten. 

Així mateix, no vull oblidar que ja ha estat presentat a bona part dels nostres municipis 
el Pla Territorial d’Emergències. 

Qualitat de vida també és garantir i oferir un oci de qualitat als ciutadans i donar-los la 
seguretat que el patrimoni comú serà preservat i conservat. I el nostre patrimoni cultural 
necessita intervencions urgents i costoses, ho sap i bé, la consellera de Cultura. 

A cada un dels nostres municipis, la normativa ha d’assegurar la protecció d’un extens 
catàleg d’edificis. I no només d’aquells que tothom reconeix com a joies 
arquitectòniques com podria ser el Palau Solleric a Palma, la mostra suprema de 
l’arquitectura senyorial de Mallorca segons afirmava Guillem Forteza. 

És necessari que les normatives municipals contemplin el manteniment i la restauració 
de la que podríem denominar “arquitectura popular tradicional”. 

Els edificis nous han de ser, evidentment, moderns perquè no ens hem de dedicar a fer 
còpies falses del passat. Però en els edificis antics ha de predominar, sobretot, la 
restauració. 

Això, però, no es pot dur endavant sense una participació activa i una actitud vigilant 
dels ajuntaments. Una tasca que afecta l’activitat de la construcció. No tot ha de ser 
construcció d’obra nova sinó també rehabilitació i restauració. 

D’altra banda, caldria recobrar algunes iniciatives que, amb el pas dels anys, s’han anat 
apagant però que, en el seu moment donaren fruits molt positius. El nostre patrimoni 
cultural no són només materials sòlids com la pedra. 

La nostra història, en bona part encara no escrita, es troba en milers i milers de 
documents de paper que es conserven no sempre ordenats i sovint en males condicions, 
als diversos pobles de Mallorca. 

És un compromís a llarg termini iniciar els estudis pertinents per conservar i actualitzar 
els arxius de Mallorca. 

D’altra banda, convé no oblidar que l’església catòlica és la titular de bona part del 
patrimoni arquitectònic, artístic i documental de Mallorca. És per això que el 
departament de Cultura ja ha iniciat les gestions oportunes per garantir la protecció del 
patrimoni de titularitat eclesiàstica perquè també està exposat a la degradació. 

Però una de les accions que ha encarat aquest govern amb més força ha estat la posada 
en marxa del projecte artístic del Teatre Principal de Palma, convertint aquest espai en 
referent ineludible de dinamització cultural i artística. 

Un pla, com dic, ambiciós i de llarg recorregut que pretén optimitzar l’oferta teatral de 
Mallorca i d’una instal·lació reoberta el passat mes d’abril. És una gran oportunitat per 
renovar i fer complir els objectius que ha de tenir un teatre públic. 
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El Teatre Principal esdevindrà el gran centre dramàtic de Mallorca, amb producció 
permanent de qualitat i arrelada, amb una programació que aplegarà les grans 
disciplines artístiques: teatre, dansa, música i, en especial, l’òpera. 

Senyores i senyors, amb aquesta voluntat de voler tenir una visió global, integral també 
de l’acció de govern, quan parl del nostre patrimoni, de la nostra oferta cultural o bé del 
nostre paisatge, se’m fa evident que tots aquests elements són un factor clau per al 
turisme de Mallorca. 

Que el turisme és la clau de la nostra economia és una pura obvietat. Que el nostre ha 
demostrat la seva solidesa és un fet evident. 

La nostra indústria turística ha crescut i s’ha consolidat perquè ha sabut dur endavant un 
procés de renovació i modernització constants. 

Ara bé, si volem potenciar un turisme vertaderament de qualitat li hem de donar un nou 
valor afegit: l’oferta paisatgística i la cultural. 

Una societat que protegeix els seus elements culturals i naturals ofereix una imatge de 
rigor, de seriositat i de respecte que per força ha d’agradar a tots aquells que ens visiten. 

La nostra política turística ha de ser la divulgació dels millors valors de Mallorca, tant 
paisatgístics com monumentals i també ha d’anar encaminada a aconseguir nous clients. 
Aplicarem la competència d’informació turística en sentit ampli i ens plau continuar la 
línia marcada, en aquest sentit, pels nostres predecessors. 

La presència del Consell de Mallorca a fires nacionals i internacionals serveixen aquest 
interès. La Fira del Hobby de Barcelona, la fira de Cannes, la Travel Market de 
Londres, i ben aviat, Fitur i la fira de Berlín, han estat i seran escenaris on el Consell de 
Mallorca hi té presència activa. 

I no puc deixar de banda un dels valors més rellevants que tenim a l’hora de 
promocionar Mallorca. Mallorca és serveis i és paisatge. I sempre he dit que els millors 
curadors de la nostra natura són els nostres pagesos. 

El Consell els fa costat perquè la defensa de la terra, de la nostra idiosincràsia, de la 
nostra identitat integral, passa per donar sortida a la pagesia. 

Per al Consell de Mallorca és un compromís ferm en compliment d’allò que disposa el 
nou Estatut d’Autonomia, la gestió futura de les competències d’agricultura. Des de fa 
anys, el Consell de Mallorca treballa en la promoció econòmica del producte mallorquí 
i, fonamentalment, del producte agrícola i ramader. 

Sabem que és un granet d’arena però l’aportam amb voluntat i amb il·lusió per donar a 
conèixer els nostres productes i donar suport a la nostra indústria agroalimentària. 

Un granet d’arena que també aportam lligant estretament el món agrícola amb el món 
del cavall. Potenciar l’esport hípic, en tots els seus vessants, és una aposta estratègica 
del Consell de Mallorca. 

No només donam suport a una activitat molt arrelada a la nostra terra i que mou un 
grandíssim col·lectiu d’aficionats, sinó que li donam suport perquè si dinamitzam el 
món del cavall, contribuïm activament a la revitalització del sector agrícola. 

L’Institut Hípic s’ha marcat com a fita continuar amb la promoció del trot, participant 
d’esdeveniments nacionals i internacionals i també obrir l’hipòdrom a tota la societat. 
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També vull destacar la participació de l’Institut Hípic en campanyes solidàries com la 
del passat mes de desembre i que tan bons resultats aconseguí. 

Senyores conselleres, senyors consellers, he iniciat aquest discurs apel·lant a la 
necessitat de recuperar el valor i la credibilitat de la política, de transformar-nos en 
institucions properes i accessibles. Transparents i més democràtiques. Compromisos 
polítics irrenunciables que també marquen el funcionament dels nostres mitjans de 
comunicació públics. 

Hem estat capaços, des del consens, d’aconseguir una estructura orgànica 
professionalitzada dels nostres mitjans de comunicació. Televisió de Mallorca i Ona 
Mallorca segueixen apostant per la qualitat i la professionalitat i per la vocació de servei 
públic. 

L’objectiu que els hem encomanat és només un: disposar d’uns mitjans que siguin 
reflex fidel de la realitat de Mallorca, plurals, de proximitat i independents. 

Però la credibilitat també l’hem de treballar esdevenint referents propers per a les 
persones i la proximitat s’aconsegueix, en bona mesura, promovent la participació. 

El Consell de Mallorca promourà la participació global i generalitzada, en totes les 
polítiques que depenen d’aquesta institució, perquè com ja us he avançat, el meu equip 
de govern tornarà a posar en marxa els consells sectorials. 

Uns organismes de participació que permeten la inclusió de representants socials per 
debatre i compartir amb ells les preses de decisions. 

L’avanç cap a una democràcia més participativa no es limita a citar els ciutadans a votar 
un pic cada quatre anys. 

També la modificació del Reglament Orgànic ens ajudarà a l’hora d’aconseguir aquest 
objectiu. La participació i el diàleg són parts indestriables de la meva manera d’entendre 
la política. I per dialogar, primer de tot, s’ha d’escoltar. 

Però, senyores i senyors, l’anunci més important que us vull fer relacionat amb l’avanç 
en la democràcia participativa és el següent: us anunciï que en aquesta legislatura 
elaborarem els primers pressuposts participatius de la història d’aquesta institució. 

El departament d’Hisenda i Innovació ja hi treballa i la nostra voluntat és que la societat 
civil pugui decidir a quines polítiques hem de destinar un determinat percentatge del 
pressupost del Consell de Mallorca. 

Vull una administració transparent i àgil, moderna. Des de principis d’any, tothom pot 
consultar a la nostra web a qui es donen les subvencions del Consell de Mallorca. 
També s’hi poden consultar les actes dels plens, els decrets, els acords del consell 
consultiu i progressivament hi anirem afegint diversos tràmits administratius que 
simplificaran la relació entre l’administració i els administrats. 

La conclusió del catàleg de serveis que ofereix el Consell també ens permetrà avançar 
cap a un model d’administració digital. 

Senyores conselleres, senyors consellers, en aquest primer debat de la legislatura he 
volgut fer, sobretot, una reflexió sobre la Mallorca actual vista des de les competències 
que té el Consell de Mallorca. 



 17

La meva intervenció pretén sotmetre a discussió una visió global de Mallorca i els 
objectius que consider prioritaris per resoldre els problemes de fons de la nostra terra. 

El Consell de Mallorca, l’ajuntament d’ajuntaments, com m’agrada definir aquesta 
institució, actua amb la voluntat de cooperar amb totes les altres institucions i 
especialment, amb els ens locals. Hem pres iniciatives de gran transcendència 
institucional i política, com la constitució de l’Assemblea de batles i batlesses. 

Ara, els vostres batles i batlesses són els interlocutors directes amb el Consell de 
Mallorca, i amb les respectives comissions que se’n deriven, intentam donar solucions a 
problemes compartits com són els serveis socials, el tractament dels residus i la millora 
del finançament municipal. 

Hem creat serveis tècnics per donar-los suport i ja tenim gairebé enllestit un Pla d’Obres 
i Serveis, consensuat i debatut amb els municipis i que incrementa els seus recursos en 
un 15%. 

Però en el món global en què vivim estam obligats a cooperar amb territoris que 
comparteixin els nostre problemes i les nostres necessitats. Per això vull agrair al 
conseller de Cooperació Local el seu esforç per organitzar l’Assemblea d’Arc Llatí que 
tendrà lloc a Palma a finals d’aquest mes i que ens permet pilotar, com a govern de 
Mallorca, una iniciativa de transcendència internacional. 

I ens permet integrar-nos com a membres de ple dret dins aquesta associació de la qual 
formen part 70 territoris de la Mediterrània occidental. 

Senyores conselleres, senyors consellers, l’objectiu fonamental que dóna sentit a 
l’existència del Consell de Mallorca és la defensa del benestar i del progrés del poble de 
Mallorca. I, el meu equip de govern vol que el Consell de Mallorca serveixi d’estímul a 
la nostra societat civil perquè sigui dinàmica, creativa i reivindicativa. 

Un equip de govern que, com ja vaig dir al meu discurs d’investidura, actua com un sol 
cos, amb responsabilitat i amb seny. Prenent les decisions sempre posant per davant 
l’interès general de la ciutadania i de la nostra terra. 

Amb humilitat, com a servidors públics, i amb fermesa, comptant amb tot l’equip humà 
de treballadors i treballadores del Consell de Mallorca, perquè sense la seva 
col·laboració la nostra tasca seria impossible. 

Exigesc, dia rere dia, el compliment de la paraula donada i el desenvolupament del 
programa de govern, programa que en sis mesos ja hem estat capaços, des de tots els 
departaments d’impulsar i, fins i tot, de materialitzar algunes de les principals accions 
pactades. 

Volem estar prop de les persones i governar per a i amb les persones. 

Senyores i senyors, esper que aquesta reflexió sobre Mallorca doni pas a un debat 
positiu i a un conjunt de propostes que ens permetin, entre tots, fer avançar Mallorca 
cap a un futur de benestar i progrés. Aconseguir una Mallorca moderna, construïda 
sobre els fonaments sòlids de la seva identitat integral. 

Moltes gràcies.” 

 
Quan són les 12:05 hores, el Sr. moderador anuncia que se suspèn la sessió fins a les 
16:00 hores. 
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Es reprèn la sessió a les 16:10 hores i el Sr. moderador dóna la paraula al portaveu del 
Partit Popular, Sr. Font. 
 
El Sr. Font comenta que voldria que la forma de presidir aquest acte, amb un president 
neutral, fos la forma que sempre presidís els plens i alhora demana que, igual que a la 
web del Consell de Mallorca s’ha penjat el discurs de la presidenta, igualment s’hi 
publiquin els discursos de tots els portaveus.  

Diu que té la impressió que la Sra. presidenta està deixant passar el present pensant sols 
en el futur. La qual cosa s’ha de fer, però el present, aquest present d’avui i el present 
que representa el passat dels set mesos de la seva acció de govern, avui els ha deixat 
passar. És bo que els governant pensin en el futur, però els elegeixen també per 
gestionar el present. 

Avui el grup de conseller i conselleres del Partit Popular no plantejarà la seva rèplica al 
discurs de la presidenta sobre Can Domenge o les subvencions a associacions o les 
subvencions nominatives o si a Son Espases hi havia una altra alternativa o sobre la 
pujada dels fems o sobre el conveni de carreteres o sobre el batle de ses Salines. No és 
la intenció del seu partit fer-ho en aquesta intervenció. 

Li comenta a la Sra. presidenta que abans de començar el seu discurs, vol avançar-li tres 
idees sobre les quals el basarà: 

En primer lloc, es referirà a allò que ella no ha dit perquè el que sí ha dit ja ho saben de 
memòria i no deixa de ser la música de sempre d’aquests darrers set mesos. Per tant, 
parlarà del que ha deixat fora del seu discurs, perquè amb el que ha dit no ha aportat res 
nou, segons el seu partit polític. 

La segona idea del seu discurs és aquesta: es dirigirà al públic al qual ella no s’ha dirigit 
avui. Un suprem exercici, sota el seu punt de vista, d’irresponsabilitat. Ell sí parlarà de 
la gent a la qual ella, avui, ha ignorat i ni tan sols, sota el seu punt de vista, ha tengut en 
compte en el seu discurs. 

I per acabar, intentarà explicar les seves raons per les quals la presidenta ha fet les dues 
coses anteriors, és a dir, ni ha parlat del que realment importa ni s’ha dirigit al Ple,  
realment, a donar les explicacions. Unes raons que explicarà, també, per aclarir per què 
la presidenta està tan interessada que aquesta institució no es recuperi mai d’aqueixa 
minusvàlua política i competencial que pateix, després de set anys d’aprovació de la 
Llei de consells. 

Afegeix que han escoltat amb molta atenció i respecte el seu discurs perquè és la seva 
funció aquí, avui. Però també amb l’esperança de poder sentir, a la fi, alguna cosa nova 
i de detectar alguna diferència amb el que ja ha dit amb ocasió dels seus tres missatges 
polítics: presa de possessió, Diada de Mallorca i 100 dies de govern del Consell Insular 
de Mallorca. 

Li diu que ho ha intentat però que les paraules que ha sentit tenen el regust de les coses 
que, tot i ser relativament recents, ja són estantisses, buides, caducades. Sembla 
increïble que això passi quan només es duen set mesos de govern, però aquesta és la 
realitat que ells perceben.  
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És una llàstima que això sigui així perquè el dia d’avui era una magnífica oportunitat de 
preescenificar la primera passa cap al que ella mateixa, en el seu discurs d’investidura, 
va qualificar com a govern dinàmic, entregat a la seva tasca i que no defraudi en les 
seves expectatives. Un govern presidit per qui es va autoqualificar de “persona que no 
va de mitges tintes”, que tenia la voluntat de liderar una institució moderna que fos 
referent per a tots els mallorquins. Paraules que no tenen més valor que omplir de 
grandiloqüència aquesta sala, però que deixen darrere una sensació de desencís, de frau 
i de temps tudat. 

A continuació pronuncia el següent discurs: 

“Vull començar per dirigir-me, no a vostè, ni al seu equip de govern, ni tan sols als 
trenta-tres consellers i conselleres que configuren aquesta institució. No són ells, no 
som nosaltres, als qui avui vull fer sentir la nostra veu, sinó als ciutadans de Mallorca. 
El conjunt d’homes i dones que treballen a la nostra illa i que tenen el dret saber què 
hem fet i què estan fent els representants del que vostè mateixa, seguint precedents prou 
coneguts, denomina el “govern de Mallorca”. 

És a ells i a elles a qui avui hem de donar explicacions clares. A qui hem de justificar 
les raons per les quals, avui, el Consell continua essent el parent pobre en el nostre 
escenari institucional. 

És a ells i a elles a qui hem d’intentar esbrinar les autèntiques causes per les quals la 
instància del govern més propera al ciutadà, després dels ajuntaments, s’ofega en la seva 
pròpia inacció, vigilat, condicionat i coartat per un Govern que no deixa que el Consell 
assoleixi la seva majoria d’edat més enllà de quatre frases solemnes durant la Diada de 
Mallorca i les tòpiques promeses d’avançar cap a una descentralització efectiva i real 
que tanmateix no arriba mai. 

I mentre això passa, als ciutadans de Mallorca què els diu vostè, Sra. presidenta. Quin 
missatge intel·ligible fa arribar a les més de 800.000 persones que viuen i fan feina a la 
nostra illa. 

Ciutadans amb cara i ulls que conviuen cada dia amb un precari equilibri entre 
l’esperança i la por; entre la il·lusió per un futur millor i el temor que el somni mallorquí 
de benestar per a tots quedi engrunat entre les rodes de cicles econòmics canviants que 
també poden posar en perill el futur comú de tots. 

Què pensa fer perquè tot el cerimonial transcendent que envolta aquest debat sigui 
percebut per la gent de Mallorca com una passa més per reforçar la tasca d’aquesta 
institució de cara a les persones, enlloc de quedar reduït a una posada en escena, més o 
manco solemne, però sense contingut real. 

A nosaltres ens preocupen aquestes persones. De fetes per elles, perquè avui hem de 
debatre realment quin paper juga aquesta institució. Són les seves angoixes les que 
inspiren la nostra preocupació i garantir el seu futur, l’eix que ha de moure totes les 
nostres energies. 

Governar és preocupar-se de la gent, abandonar la confortable impunitat que tantes 
vegades ens hem proporcionat, saber que aquí dedins no fa fred, que els problemes reals 
no ens afecten, que massa sovint aquests debats no són més que l’escenificació d’una 
confrontació superficial entre una casta dirigent que no respon més que davant ella 
mateixa ni es preocupa per res més que els seus propis interessos. 
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Mallorca és una illa només des d’un punt de vista geogràfic, però no és un univers 
tancat, al marge de les convulsions que amenacen un món global, convulsions que 
encara que s’estan generant a centres de poder, on res hi podem fer, és cert, ja comencen 
a esquitar una terra privilegiada per tant de conceptes. 

Convulsions de caràcter econòmic que tendran, sense dubte, un impacte social i aquí és 
quan tornam a parlar de persones: l’economia no és un concepte llunyà ni un gràfic a un 
paper, ni una competència teòrica en mans d’un govern damunt les espatlles del qual 
podem descarregar la nostra responsabilitat. 

L’economia no són estadístiques sinó feina, empreses, nòmines, hipoteques, esperances, 
impagats, i un futur que, de vegades, s’omple de niguls negres. L’economia no són 
només xifres fredes en mans de buròcrates sinó el pols real que fa palpitar una societat i 
que quan té febre fa tremolar les persones i posa a prova la seva capacitat de 
supervivència i de reacció. 

L’economia és confiança, Sra. presidenta, confiança en la societat i en els seus 
governants. Per això, a aquest Grup ens preocupa l’economia, ens preocupen les 
persones que avui vostè ha ignorat, amagant-se darrere de tanta retòrica. 

Com a mostra d’això, sols recordar que els actuals pressuposts de 2008, els quals, vostè 
i el seu equip, han aprovat amb el seu vot favorable i que hi ha hagut un increment de 
23 milions d’euros respecte als pressuposts de 2007. 

Vostè seria de fiar i faria una política per a les persones si d’aquests 23 milions d’euros 
gran part hagués anat destinada a polítiques socials, però enlloc d’això, el que va fer va 
ser dedicar-los a despeses de personal i a despeses financeres més de 15 milions 
d’aquests 23. Era una oportunitat. 

Això, i vull deixar-ho ben clar, és el que ens diferencia. A nosaltres ens preocupa la 
confiança de la gent del carrer, ens preocupen els llocs de feina que es poden perdre si, 
enlloc d’actuar amb prudència, el seu govern repeteix errades del passat i torna a posar 
pals dins la roda d’una economia que necessita, més que mai, estímuls i no entrebancs, 
fruit, per a nosaltres, de la demagògia més barata i del messianisme més vulgar.  

Ens preocupen les empreses que contemplen, amb una mescla d’astorament i pànic, 
com la inseguretat jurídica –que ja va partir aquesta illa fa uns anys– torna a amenaçar 
l’activitat d’un sector empresarial espantat davant un canvi continu de les regles del joc 
per part dels seus governants en un exercici de frivolitat sense precedents a un país que 
pretén homologar-se amb les societats més avançades del nostre entorn. 

I ens preocupam perquè darrere moratòries, reclassificacions i canvis de criteri en 
matèria d’ordenació territorial, sempre hi ha persones: agents socials i econòmics, 
empresaris i treballadors, que tenen tot el dret de món a esperar dels seus dirigents 
qualque cosa més que receptes ràncies del passat o exhibició d’un progressisme de 
disseny. 

Perquè són ells, els treballadors i els empresaris, que tendran problemes per a arribar a 
final de mes. No vostè, Sra. presidenta, ni els seus companys de govern, per als quals, 
les mesures que prenen no són altra cosa que retxes dins un mapa i una foto als diaris, 
un exercici teòric sense valor i sense més conseqüències. 

Perquè ens preocupen les persones i perquè ens preocupa el nivell d’irresponsabilitat 
que poden arribar a demostrar vostè i el seu govern, és la raó per la qual hem intentat 
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racionalitzar els seus moviments en matèria d’ordenació del territori, conscients com 
érem –i la realitat ho ha demostrat, per exemple amb el cas d’es Guix–, que acabarien 
vostès introduint nous atemptats en la seguretat jurídica i el sentit comú a l’hora 
d’actuar en matèria de protecció del territori. 

No ho oblidi, si hem estat del seu costat en aquesta matèria, és perquè tot i coincidir 
amb la necessitat d’adoptar certes mesures correctores pel que fa al desenvolupament 
urbanístic en un territori limitat, teníem la convicció que al final la deriva del seu 
govern i la seva irrefrenable propensió a caure dins la desmesura i l’arbitrarietat 
necessitarien un contrapes, un element de racionalitat, al qual, en darrera instància, 
vostès i els seus, han renunciat, tornant d’aquesta manera a generar el clima d’incertesa 
i desconfiança que ja va caracteritzar el pas dels seus companys per aquesta casa entre 
els any 1999 i 2003 i que tot allò que varen fer, va caient cada dia als jutjats. 

A la vista dels resultats i de la seva intransigència, és evident, Sra. presidenta, el nostre 
esforç per la moderació i el seny ha estat, en certa manera, debades. Vostès no estan per 
uns criteris objectius, una igualtat de tracte i la seguretat jurídica que era el que aquest 
Grup li va oferir i va comunicar als mitjans de comunicació després de la primera 
reunió, aquí, al seu despatx. 

Han demostrat que són un govern partidari de l’urbanisme a la carta i per això no 
apliquen un criteri per igual a les suspensions de les àrees de reconversió territorial. 

Vostè ha rebutjat l’oportunitat d’arribar a un acord sensat i que beneficia la seguretat, en 
el futur, de les famílies mallorquines. Vostè s’ha estimat més la radicalitat que la 
racionalitat del pacte amb el Partit Popular. Ho recordi, Sra. Armengol, ha estat vostè 
qui ha trencat, no nosaltres. 

Els ciutadans ja ho sabem i també comencen a saber què poden esperar de vostè. No és 
només que hagi rebutjat l’acord racional que li oferia el PP, sinó que també ha ignorat el 
que li havien de dir als sectors socials afectats per les mesures que es prenien. 

Li diré ben clar, Sra. Armengol: a unes circumstàncies de fort refredament de l’activitat 
econòmica, vostè ha ignorat completament els empresaris i els treballadors que pateixen 
l’actual situació. 

Una vegada més –i no s’enfadi– ha recorregut vostè a l’ordeno y mando, fruit de la seva 
obsessió autoritària que ha anteposat, de bell nou, a la sensibilitat de les preocupacions 
de la gent. 

Les persones, Sra. Armengol, han estat i són les grans oblidades del seu discurs i la seva 
acció de govern. Les persones que afronten el futur amb una lògica inquietud i un recel 
sobre quina serà l’actuació de les institucions que els governen perquè aquesta inquietud 
no acabi generant desconfiança i por en el seu futur. 

Les persones que a Mallorca, avui, viuen per davall el llindar de la pobresa ja són més 
d’un 11% i això passa, precisament, com he dit abans, a les portes d’una etapa de 
refredament econòmic que pot incrementar el perill d’exclusió d’aquest important 
segment social. 

Quines passes pensa donar el seu govern, Sra. Armengol, llevat d’aquelles que aquesta 
casa fa des de fa anys i anys. Quines passes pensa donar el seu govern, Sra. Armengol, 
en el marc de les seves competències, i les d’atenció social ho són, per preveure un 
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potencial increment d’aquestes necessitats assistencials en un escenari d’increment de 
població amb dificultats econòmiques i exclusió social. Jo no n’he sentida cap, avui. 

El govern de Mallorca no té respostes als seus ciutadans més vulnerables, al marge de 
les pomposes declaracions i de conèixer de memòria La Balanguera. O ens tornarà a 
repetir el mateix missatge d’avui de solemnitat de les seves altres tres intervencions. 
Això és tot el que ens pot oferir, Sra. Armengol? 

D’aquí a menys de dos mesos es compliran vint-i-cinc anys de l’aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i, també, farà set anys de l’entrada en vigor de la Llei 
de consells, la norma que, en paraules de la seva antecessora, havia de convertir aquesta 
institució en el vertader govern de Mallorca. 

Què queda, Sra. Armengol, d’aquelles expectatives, sobre les quals vostè ha volgut 
aixecar un discurs polític que ja sona a amortitzat quan encara no s’ha arribat a l’any de 
govern? 

On és la voluntat d’aquesta presidenta per dotar aquesta institució dels mecanismes 
d’autogovern que, via transferència de competències des de l’executiu balear, podrien 
treure el Consell de Mallorca de la seva imposada minoria d’edat i dotar-lo de les eines 
normatives i pressupostàries adients perquè realment tengui el pes que mereix, la qual 
cosa contempla l’Estatut reformat i la mateixa Llei de consells de 2001. 

La transferència de les competències en matèria d’agricultura, turisme –que no oblidem 
que Menorca i Eivissa les tenen fa anys– o d’ordenació del litoral, transports, igualtat, 
joventut o caça. Totes elles pròpies del Consell. 

Segons l’article 70 del nou Estatut, havien de ser efectives amb un caràcter immediat, 
amb una sola publicació d’un decret. No s’han assumit. Per què? No han trobat temps 
en set mesos per reunir-se amb el Govern i tancar la transferència? Ha quedat clar avui  
dematí en quina data arribarà alguna d’elles? 

La raó és ben senzilla: vostè no pot demanar la transferència. El seu pacte de govern no 
li ho permet, de forma que tenim, per posar un exemple, una consellera de Turisme amb 
un sou als nostres ciutadans, però sense competències, quan realment podria gestionar 
distintes coses, com les mateixes autoritzacions turístiques. 

Perquè tothom ho entengui: vostè ha sacrificat, sacrifica i sacrificarà l’interès general 
dels ciutadans de Mallorca als seus interessos de partit. 

Ens tornam a trobar on érem fa quatre anys: el pacte. Enlloc de treballar per als 
interessos dels mallorquins, fa feina amb un sol criteri: conservar el poder, encara que 
aquest sigui merament nominal sense capacitat real de gestió. 

En matèria d’Urbanisme i d’Ordenació del Territori el balanç també és decebedor. El 
Consell ha consentit ser menyspreat pel Govern que li ha arrabassat de fet part de les 
competències. Part d’elles amb aquesta nova llei per construir habitatges fins i tot en 
rústic si és necessari. 

Però, a més, el poc que ha fet ha estat molt més centrat en els titulars dels diaris que en 
els resultats de la gestió concreta després de set mesos. I això, que de per sí ja és dolent, 
s’agreuja amb tocs de sectarisme palpable i evident. 

El principal problema del nostre departament de Territori ¿no és executar i treure 
endavant els nostres acords, les adaptacions al Pla Territorial del planejament municipal 
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pendent de l’aprovació del Consell? Quants n’han aprovat en set mesos? Jo li ho record: 
cap. 

I en matèria de Disciplina Urbanística, no és la principal tasca del Consell la de posar 
ordre quan falta l’actuació municipal? Doncs, no. La principal funció del Consell s’ha 
convertit en fer informes a la contra.  

Sigui contra el camp de golf de Son Bosch a Muro, que a mi no em sap greu dir-ho, 
però que vull que ningú oblidi, que està autoritzat per una sentència perquè l’esquerra 
va infringir la llei en denegar-li l’interès general.  

O contra el mercat cobert d’Inca, intentant aturar unes obres amb l’única finalitat del 
desgast polític del batle d’Inca, pel simple fet de ser d’un altre partit polític. 

Però encara li diré més. En un dels seus discursos, ja va avançar que un dels seus 
objectius és aprofitar la situació que planteja el nou Estatut recentment aprovat i la 
mateixa Llei de consells per intentar arribar a un model polític de tipus federal per a la 
nostra comunitat i en particular per a Mallorca. 

I jo li dic: de quin costat està vostè? Dels constitucionalistes, dels federalistes simètrics, 
dels asimètrics, dels sobiranistes o senzillament dels que haurien de preocupar-se 
perquè els nostres ciutadans visquin millor, tenguin millor qualitat de vida, més 
seguretat jurídica, més confiança en aquesta institució que podria arreglar els problemes 
de la gent? De quin costat està? 

Crec que la nostra Constitució actual o aquella que resulti de qualsevol modificació 
pactada, parteix d’un model original d’Estat que ens ha propiciat unes quotes 
d’autogovern a les quals jo no renunciï. 

Unes quotes d’autogovern mai assolides pels mallorquins. Ni des del Rei Jaume I, que 
vostè esmenta a vegades, especialment ara amb motiu del 800 aniversari del seu 
naixement. 

Se’n dóna compte de la gran diferència del seu discurs? Vostè vol xerrar de federalisme 
quan no ha acomplit els deures d’assolir les competències que li pertoquen al Consell de 
Mallorca en base al nou Estatut. 

Al final, tot és fum. I els deures bàsics com negociar el traspàs de les competències i 
que són els que repercuteixen d’una forma directa sobre els ciutadans, res de res. 

Una altra vegada, els representants polítics d’aquesta institució ens allunyam –i ens hi 
ficam a nosaltres mateixos– de la gent amb cara i ulls del carrer i ens enfilam per les 
bardisses, plantejant discursos, debats i plens per tenir el personal entretengut i clar, qui 
dies passa, any empeny. 

No presidenta, no. Ha d’aterrar i no només per conèixer totes les festes populars, sinó 
per conèixer els problemes de la gent. Els que preocupen de veres a la gent, els que 
esperen que vostè contribueixi a resoldre, abans de plantejar-se, altres quimeres 
polítiques. 

Senyora presidenta, pens que se li han acabat les excuses, el temps no, lògicament. Les 
coartades amb què intenta justificar la manca de pes polític. Aquest pes que vostè no li 
vol donar, alentint l’arribada de competències previstes a aquesta casa, sobretot, després 
de les expectatives immenses que vostè mateixa ha contribuït a generar i de les quals en 
va fer bandera, tant en campanya electoral com amb motiu de la celebració de la Diada. 
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M’ha de creure si li dic que no li faig aquest retret exclusivament en nom del meu Grup 
–perquè, probablement, també tenim una part de responsabilitat en no haver sabut 
engrescar els ciutadans de Mallorca en la nostra tasca; segur que també la tenim– sinó 
en nom de tota una societat illenca que ens tramet la seva decepció quan analitza el 
paper que juga el seu govern insular. Molta gent no el coneix a diferència del que pugui 
fer el seu homòleg, per exemple a Canàries, els cabildos. Un Consell que passa per 
convertir-se –i no s’enfadin– en una trista oficina de gestió de fems i poca cosa més. 

Una institució que interessa poc a l’opinió pública illenca i que sembla condemnada a 
ser un apèndix del Govern i, per tant, la primera víctima del complicat joc d’aliances i 
equilibris sobre els quals se sustenta l’acció de govern a les dues institucions. 

Senyora Armengol, li vull dir clarament, vostè i els seus companys de govern, que no 
comptin amb el Grup Popular per mantenir el Consell de Mallorca en aquest estat de 
paràlisi en el qual, vostè i el seu equip, li convé que s’ofegui. A més, n’estic convençut 
d’això. 

No estam disposat a ser còmplices del procés de degradació operativa i competencial 
d’un ens al qual –i en som culpables tots– hem de treure d’aquesta espècie de purgatori 
institucional on malviu des de fa anys. 

Un territori indefinit, incomprensible per als ciutadans, en el qual, ni acaba de ser un 
govern, però al mateix temps és molt més que un ajuntament gros. Comprenc que per 
als interessos conjunturals del seu Grup i dels seus aliats ja va bé aquesta indefinició. 
Aquest viure avui i demà serà un altre dia. 

Li vull avançar que els que representam gairebé la meitat de la població d’aquesta illa 
no li farem costat en el seu procés de reduir el Consell a la simple explotació del legítim 
sentiment d’identitat d’un poble però que pateix una alarmant buidor, any rere any, pel 
que fa al contingut real en termes d’autogovern. 

Està molt bé, senyora presidenta, que dia 12 de setembre es recordi la nostra 
personalitat illenca però, acabats els actes, el resultat final de les seves polítiques no es 
poden tornar a resumir en un sol fet: que tot continuï igual i fins l’any que ve. I sinó, em 
digui què queda de totes les diades. Governar és més que fer-se fotos i cercar titulars de 
diaris, Sra. Armengol.  

Per tant, i enllaçant amb el començament de la meva intervenció, li vull anunciar que el 
Grup de consellers i conselleres del Partit Popular presentarà tota una bateria de 
propostes de resolució orientades en doble direcció. 

Per una part, avançar possibles solucions reals que en el marc de les competències que 
té –o que pot tenir– aquesta institució, puguin redundar en benefici tangible i concret 
dels ciutadans de Mallorca, sobretot, amb vista a un escenari socioeconòmic, com a 
mínim, preocupant i crec que ningú no ens ho pot negar. 

I en segon lloc, instarem amb totes les nostres forces la presidenta d’aquesta institució 
perquè adopti totes les mesures contemplades en la reforma de l’Estatut i la Llei de 
consells per tal que aquesta casa acabi assolint el protagonisme que mereix, que 
normativament li pertoca i que socialment és exigible si no volem que el més importat 
avanç en el desenvolupament de l’autogovern des del Gran i General Consell acabi a la 
cuneta de la història, menyspreat per la societat i vista, únicament, com a una fórmula 
que permet mantenir una casta política sense més esperança de futur que ostentar un 
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poder estrictament teòric i sense cap casta d’incidència real sobre la vida quotidiana de 
la gent. 

És l’hora de fer feina, però feina de veres, amb el rigor i la seriositat per part seva que 
no hem vist durant aquests darrers decebedors set mesos. 

Poques vegades s’ha havia produït un divorci tan dramàtic entre el govern i la societat 
com el que ha patit el govern de Mallorca durant aquest breu termini de temps i poques 
vegades tantes expectatives de canvi havien fet tant via a anar-se’n en orris. 

No vagi per aquest camí sota els núvols on la seva supèrbia l’ha pujada i aterri de nou 
entre la gent amb cara i ulls, aquesta gent a la qual vostè es va dirigir fa només mig any 
per prometre’ls que les coses canviarien, que aquesta casa tendria la força que mereix 
per llei i per voluntat popular –va dir vostè–.  

Totes aquestes promeses que, en definitiva, vostè va assumir no fa tan de temps, abans 
de conformar-se amb gestionar una sucursal del Govern amb el compromís de no 
molestar a qui realment té el poder de decisió que és el Govern perquè no traspassa les 
competències. 

Es posi a fer feina, Sra. Armengol, i deixi les sessions fotogràfiques i les excursions 
protocolàries. Oblidi, per un moment, la retòrica del manual d’història, la seva devoció 
als símbols i la megalomania mediàtica i es posi, d’una vegada, a treballar per als 
mallorquins i mallorquines. 

Realment és el sentir de les persones –creiem nosaltres– de Mallorca. Faci feina de 
veres per a les més de 800.000 persones que han elegit viure a aquesta illa, a la qual 
comencen a acostar-se caps de fibló que poden posar en perill el nostre futur i obri, de 
pinte en ample, aquesta institució poc participativa que vostè presideix i, si no, haurem 
de canviar. 

Pensi en ells i elles, en els seus problemes reals. Ens tendrà al seu costat, encara que 
només sigui com en el cas de tota la seva lamentable gestió en temes territorials, per 
intentar minimitzar l’impacte de la seva arbitrarietat i dels seus desgavells. Perquè si no 
ho fa així, ens tendrà enfront, Sra. Armengol. 

I aquesta vegada, li ho puc assegurar, no tendrà la possibilitat de vendre als ciutadans 
d’aquesta terra, com a taula de salvació a la seva incompetència, un acord in extremis 
amb el Partit Popular. Un acord que, avui per avui, les seves polítiques, o més aviat, la 
manca d’aquestes, fan totalment impossible. 

Sra. Armengol, d’una forma responsable, aquest Grup de consellers li ofereix la 
possibilitat d’arribar a cinc grans acords, baldament haguem estats durs i crítics amb la 
seva gestió. Cinc grans acords. 

El primer de tots, fer valer les competències de l’Estatut d’Autonomia que fixa com a 
pròpies, en especial les de turisme, agricultura, ordenació del litoral, transports terrestre, 
joventut, igualtat i caça i aconseguir, perquè això sigui, de bon de veres, un govern, que 
dia 1 de gener de 2009 siguin aquí. 

Segon acord: començar la tercera descentralització de tal forma que els cinquanta-tres 
ajuntaments de Mallorca puguin tenir més competències en tres qüestions. Li proposam 
que per a 1 de gener de 2009 traspassi Serveis Socials, per a 1 de gener de 2010 
traspassi Esports i per a 1 de gener de 2011 traspassi Cultura i Difusió del Patrimoni. 
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Tercera proposta: fer un pacte pel territori i la protecció del tal forma que es garanteixi 
la igualtat de tracte, la seguretat jurídica i la claredat als ajuntaments per adaptar els 
seus plans urbanístics en un marc que no creï confusió per als drets dels nostres 
ciutadans. Si no és amb aqueixa seguretat jurídica, igualtat de tracte i claredat per als 
ajuntaments, no compti amb nosaltres. Si és així, pot comptar amb nosaltres. 

Quart: pacte en matèria de política social per a les persones dependents i les seves 
famílies per tal que no ens conformem i aconseguir que el Consell de Mallorca gestioni 
totes les ajudes de dependències i es converteixi en la institució àgil i propera que toca 
ser per a tots. Aquesta casa té els equips, té les persones, fa les avaluacions i és de 
rialles que qui les atorga sigui el Govern. 

Cinquè: pacte per la lluita contra el canvi climàtic –avui dematí no n’hem sentit res– a 
través de l’elaboració d’una estratègia que sota els conceptes de conscienciació, 
exemplaritat i transversalitat regeixin l’acció d’aquest govern i es complementi amb 
l’estratègia que farà el Govern Balear. 

Aquesta és la gran oportunitat que aquest Grup li brinda per deixar de banda els 
interessos particulars i partidistes i començar a fer feina, Sra. presidenta, després de set 
mesos. 

Com ha vist, li hem volgut parlar de coses serioses. Com ha vist, no hem volgut discutir 
de segons quines qüestions que en els Plens, tanmateix, ens han fet callar. 

Aquest debat d’avui podria ser molt més dur, però que realment no ens preocuparíem de 
les persones. Avui, qüestions que molta gent esperava, aquest Grup no les vol parlar. 
Vol parlar de futur per a aquesta societat mallorquina. 

Moltes gràcies.” 

 

El Sr. moderador agraeix al Sr. Font la seva intervenció i li dóna, en torn de rèplica, la 
paraula a la Sra. presidenta. 

 

La Sra. presidenta li diu al portaveu del Grup Popular que podria començar amb aquell 
tòpic d’agrair el seu to i afegeix que, com a mínim, li agraeix la sinceritat amb què ha 
exposat les seves opinions. 

Diu que intentarà donar resposta a totes les qüestions que ha exposat. Al principi del 
discurs deia que li estranyava que en els discursos que li ha sentit com a presidenta 
d’aquesta institució en sis mesos de govern, hagi anat repetint els arguments i les 
polítiques. 

Comenta que a ella no li estranya perquè això és el que fa un polític coherent que 
defensa el mateix quan està a l’oposició que quan li pertoca governar. Així doncs, li 
sembla el més normal i, a més, és bo per a la ciutadania, que vagi repetint els arguments 
i les polítiques perquè això vol dir, precisament, que aquest pacte de govern té un 
programa clar d’actuacions i té clars els eixos que han dibuixat i, per tant, saben el camí 
que volen seguir per Mallorca i els mallorquins. 

Tampoc no comparteix que no hagi parlat de les persones perquè, precisament, ha fet un 
discurs basat en els mallorquins i les mallorquines, en tots els ciutadans que viuen a 
aquesta terra i, també, ha parlat de les preocupacions que tenen aquests ciutadans que 



 27

viuen a Mallorca des de molts diferents àmbits i sempre des de les polítiques que 
actualment són competència del Consell de Mallorca. 

Ha intentat fer una visió de Mallorca des de les competències del Consell de Mallorca i 
parlar dels problemes que creu que preocupen a la ciutadania i els ha tocat des de tots 
els punts de vista en el discurs que ha fet avui dematí. 

Per començar, parla de l’estructura institucional del Consell de Mallorca i diu que té la 
sort de pertànyer a un partit i, avui, ser la presidenta amb un govern en què els tres 
partits que el conformen sempre han definit el mateix i sempre han pensat el mateix i 
sempre han defensat el mateix envers que havia de ser el Consell de Mallorca. 

Li diu al Sr. Font que té la desgràcia de pertànyer a un partit que mai no ha cregut prou 
en el Consell de Mallorca i per això, li explica, clarament, que són un govern que té clar 
que és el govern de Mallorca i tenen clara la defensa de les competències del govern de 
Mallorca i la defensa del finançament que necessita el Consell de Mallorca. Així ho han 
demostrat històricament cada un d’ells i ho estan demostrant des del govern del Consell 
Insular de Mallorca. 

De vegades, convé repassar la història. Li diu que el Partit Popular ha governat aquesta 
comunitat autònoma gairebé sempre i les transferències que han fet als consells insulars 
es poden comptar amb els dits d’una mà. I aquesta és la realitat del Partit Popular, la 
manca de credibilitat que sempre han tengut envers aquesta casa i envers les seves 
possibilitats. 

Si el Consell de Mallorca, en aquests moments, no té segons quines competències, no li 
ho demani a ella, sinó al Partit Popular, perquè l’acusen de no tenir turisme o agricultura 
que si les tenen el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa. O no tenir joventut que sí 
la tenen els consells de Menorca i Eivissa. 

Li demana qui governava el Govern Balear quan es varen fer aquestes transferències i 
qui va intentar ofegar amb la negociació el Consell de Mallorca. Va ser el Partit 
Popular, aquesta és la realitat. 

Explica que, en canvi, ells tenen una història molt diferent. L’any 2000, el primer pacte 
de govern a les Illes Balears va impulsar la Llei de consells insulars -llei que va votar en 
contra el Partit Popular–, llei que realment va permetre una autoorganització de les 
institucions insulars.  

També varen aprovar la Llei de finançament definitiu dels consells, que va poder donar 
un ressorgiment econòmic a aquesta casa, tot i que, evidentment, encara no és suficient i 
falta molta feina a fer. 

Varen transferir en aquella legislatura competències fonamentals com ordenació 
territorial, carreteres o es va pactar la transferència de benestar social, fonamentals per a 
aquest Consell Insular. 

El Partit Popular en aquell moment estava a una altra posició i ara és fàcil venir a exigir 
que en sis mesos s’hagin negociat totes les transferències que diu l’Estatut 
d’Autonomia.  

És fàcil aquest paper però no creïble perquè la història els avala i els desacredita i al 
Partit Popular els desacredita en la defensa d’aquesta institució insular, perquè no 
només es varen oposar quan el pacte de govern va fer les transferències als consells 
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insulars o a la llei de consells, sinó que quan han governat –com en els darrers quatre 
anys– no han fet ni una transferència al Consell de Mallorca. 

Bé pot dir que el nou Estatut ha estat aprovat recentment, però explica que l’Estatut 
d’Autonomia de 1983, a l’article 39, deia que totes les competències del Govern de les 
Illes Balears eren susceptibles de ser transferides al Consell de Mallorca; per tant, no hi 
ha cap excusa. Podien transferir el que volguessin i no en varen transferir ni una. 
Aquesta és la realitat del Partit Popular. 

I no només no en varen transferir ni una sinó que, a més, en varen eliminar. Per això, li 
resulta sorprenent que avui facin un discurs insularista quan fins ara han fet tot el 
contrari. 

El Partit Popular va eliminar la possibilitat que el Consell opinàs quan hi havia d’haver 
una instal·lació d’una indústria fotovoltaica. Li varen llevar, via llei d’acompanyament 
del pressupost, aquesta competència al Consell de Mallorca. 

Varen llevar, via llei de capitalitat, la competència en l’aprovació definitiva de 
l’urbanisme a Palma i ara li diu a ella que ha de ser una gran defensora del Consell 
davant el Govern, cosa que és i serà, sens dubte, i li retreu al Sr. Font que se n’ompli la 
boca perquè varen fer tot el contrari. 

Encara més greu, diu que el Partit Popular va construir tot un entramat administratiu 
entorn a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per treure la competència 
de serveis socials d’aquesta institució. Varen amagar el nom del Consell de Mallorca, hi 
varen fer un embull de personal i de funció pública enorme i el varen convertir en una 
dependència del Govern de les Illes Balears, a les ordres, en aquell moment, de la 
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, intentant amagar la imatge del Consell de 
Mallorca, que avui li demana que defensi. 

Insisteix que ella sempre el defensa a ultrança perquè sempre ha cregut en aquesta 
institució, sempre, des de l’oposició quan ha donat suport a governs amb altres 
presidents o quan, com ara, n’és la presidenta i que sempre trobaran en ella i en els seus 
discursos les mateixes paraules, la mateixa defensa d’aquesta institució i la defensa que 
aquesta institució necessita més competències i més finançament. Així ho trobaran 
sempre en les seves paraules i en les dels grups que conformen avui el govern de l’illa 
de Mallorca. 

Diu que no és cert que, en aquests set mesos, no hagin fet per aconseguir-ho. Explica 
que des que existeix el nou Estatut d’Autonomia i el nou govern a les Illes Balears i el 
nou govern al Consell de Mallorca, és a dir, fa només sis mesos, han aconseguit, pel que 
fa a les transferències de competències, la creació de la Comissió Mixta de 
Transferències amb el Govern de les Illes Balears i els altres tres consells insulars i 
estan en negociació. 

Remarca que ella no ha dit mai que les competències es transferirien d’avui per demà, la 
qual cosa seria una irresponsabilitat si no se’n cuidàs bé que aquestes transferències 
siguin ben negociades i quan les assumeixin, sigui amb la garantia de poder donar un 
millor servei a la ciutadania. 

Nega voler més competències per tal de fer-se fotos i si ho pensa és perquè no la coneix 
gens bé. Les vol per donar un millor servei a la ciutadania i quan el Consell estigui en 
condicions de donar aquest millor servei i les negociacions s’hagin fet de forma que 
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tenguin ben clars els recursos humans i la quantitat econòmica que arribarà per cada 
competència, llavors les assumiran; quan estigui ben pactat i encara no s’ha arribat a 
aquest moment. 

Li recorda al Sr. Font que només han passat sis mesos però s’ha constituït la comissió 
esmentada, també la Conferència de Presidents entre el president autonòmic i els 
presidents dels consells insulars. 

D’altra banda, cosa que no ha dit el Sr. Font, s’ha aconseguit una millora històrica de 
finançament, mentre que sí diu que aquesta institució només gestiona unes qüestions 
gairebé poc importants.  

S’ha aconseguit el conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment, també que el 
Govern de les Illes Balears pagui 254 milions d’euros, que no és poc, del que li 
pertocava pagar al Consell de Mallorca, és a dir, 685 milions d’euros en obra viària que 
es farà a l’illa de Mallorca i això s’ha aconseguit en sis mesos i el Partit Popular, en 
quatre anys, no va ser capaç de tot això. 

També han aconseguit que enguany arribi una inversió extraordinària de 25 milions 
d’euros del Govern de les Illes Balears per a polítiques socials, atès que els han deixat 
en una situació realment complicada. 

I han aconseguit que el Govern convoqui la Comissió de Finançament Interinsular que 
el president Antich va anunciar que seria a principis d’any, cosa que el Partit Popular 
tampoc no va fer. 

La llei de finançament del consells de 2002 obligava que hi hagués una comissió de 
finançament interinsular on es pogués pactar el finançament necessari entre els consells 
i el Govern i el Partit Popular, la passada legislatura, ni la va crear –per creure tan en els 
consells– i diu que li estranya perquè quan al Sr. Matas li varen dir que havia de ser 
candidat al Consell va dir que abans d’estar al Consell se n’anava a casa seva. Això és 
el que li interessa al Partit Popular el Consell Insular de Mallorca. 

Pel que fa a estructura institucional d’aquesta casa, pel que fa a la defensa ferma 
d’aquesta casa, de la nostra història, del nostre present i del que volen que sigui el futur, 
el Partit Popular no els guanyarà. Sempre els han tengut a la contra i veu que continuen 
estant a la contra del que ha de ser el creixement institucional del Consell. 

Comenta que, això sí, ho faran amb seny i amb prudència i ho faran així com ho vagi 
marcant l’equip de govern que per això ha tengut la confiança de la ciutadania. 

Quant a l’economia, el Sr. Font ha dit que el Consell hi pot fer poca cosa i que hi ha una 
incertesa econòmica. Afegeix que el Partit Popular, quan està a l’oposició, sempre fa el 
mateix: diuen que l’economia va molt malament i això és una realitat. 

Per ser realista, diu que hi ha incerteses que s’ha d’afrontar, ara bé, no s’ha de fer 
demagògia que al Partit Popular li interessa perquè vénen unes eleccions generals. 
Recorda que en èpoques històriques el Partit Popular està amb aquesta cançoneta i quan 
arriba al govern –recorda la frase del Sr. Matas quan va arribar al Govern en dir “que 
havia arribat el Prozac”– la crisi econòmica s’acaba en sec. Ara són a l’oposició i hi 
torna a haver una crisi econòmica. 

Reitera que és cert que hi ha incerteses, com sempre n’hi ha a la nostra societat, i que 
des dels poders públics, de les institucions, fan feina per minvar aquestes incerteses i li 
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garanteix al Sr. Font que, des de les competències del Consell, és a dir, des d’allà on 
poden decidir, estan fent feina precisament perquè el creixement econòmic quedi 
assegurat a la nostra illa. 

S’està fent feina en diferents fronts. Evidentment en polítiques socials en totes aquelles 
qüestions relatives a aquelles persones que tenen més necessitats, però aquesta no és 
l’única política que fan per a les persones, o com s’està parlant ara, per a l’economia. 

Diu que el seu govern està en un bona marxa pel que fa a l’obra pública a Mallorca, 
cosa que s’està fent des de la Conselleria d’Obres Públiques emparats per la 
competència en matèria de carreteres. 

Una de les fites fonamentals ha estat aconseguir el finançament perquè aquesta 
institució pugui tirar endavant els compromisos en obra pública que té, la qual cosa 
també és important valorar-la i diu estar segura que el Partit Popular també està content 
que es pugui tirar endavant amb aquest conveni. 

Insisteix que el Sr. Font ha dit que ella no ha parlat de les persones i li diu que no és 
cert. En aquests sis mesos, que és poc temps, han engegat qüestions importants per a 
aquesta institució, com ha comentat en el seu discurs i, si s’escau, repetirà. 

Però qüestions com dignificar i millorar aquesta institució en el sentit d’obrir-la a la 
ciutadania i fer-la més participativa; d’intentar una qüestió bàsica com que l’oposició 
pugui fer la seva feina; de començar a negociar el Reglament Orgànic –que el Partit 
Popular no va fer durant la passada legislatura–.  

Explica que intenten fer polítiques parlades amb les persones i que volen obrir aquesta 
institució, per la qual cosa ha proposat els consells sectorial i una qüestió fonamental, 
que suposa un canvi històric, han creat l’Assemblea de batles i batlesses i, per tant, 
aquesta institució esdevé el referent per als ajuntaments de Mallorca. 

Manifesta la voluntat de treballar, mà per mà, amb les institucions locals, cosa que no 
ha esmentat el portaveu del Grup popular en el seu discurs, i opina que és un canvi 
radical de funcionament a nivell institucional de Mallorca i creu que treballant 
conjuntament amb els ajuntaments de Mallorca se’n trauran millors fruits que 
redundaran, sense dubte, en benefici dels nostres ciutadans. 

D’altra banda, pel que fa a l’ordenació territorial de Mallorca i a la norma territorial 
cautelar, li comenta al Sr. Font que ha qualificat malament la feina feta, cosa amb la 
qual està en total desacord. 

Opina –i n’està convençuda– que aquest govern en aquests sis mesos ha donat mostres 
d’eficiència, d’eficàcia i de seriositat en temes d’ordenació territorial. 

La consellera de Territori ha visitat els cinquanta-tres municipis de Mallorca per parlar 
de política urbanística perquè no la podem fer sense els ajuntaments. Això és 
fonamental tenir-ho clar. 

A més a més, han negociat amb el Partit Popular una norma territorial cautelar que és 
important. El Sr. Font, avui, ha dit que aquesta norma li semblava excessiva, cosa que li 
sorprèn perquè quan la negociaven varen dir que s’hi havien d’afegir moltes més coses. 

Diu que no entén del Partit Popular que estigui en contra que s’hagi fet una norma 
territorial cautelar per centrar-se en una sèrie d’espais que s’han d’estudiar entre tots. 
Una norma territorial cautelar és un téntol per reestudiar quin creixement es vol en 
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aquestes zones i és un téntol que l’han afitat en sis mesos perquè volen, en el mes de 
juny, aprovar inicialment el Pla Territorial de Mallorca. 

Així és com es va negociar amb el Partit Popular que va dir que hi volien introduir Cala 
Blanca, Son Marçal i es Pujols, amb la qual cosa l’equip de govern hi va estar d’acord. 
Així mateix, a una altra reunió, es va acordar incloure-hi també les àrees de reconversió 
territorial i el Partit Popular, a més de les ART 10, va voler que s’hi incloguessin les 
ART 8 i 9, a la qual cosa els varen dir que semblava massa desbarat perquè significa 
crear problemes a totes les zones turístiques de Mallorca. 

L’equip de govern creu que ara no és el moment convenient, atesa una certa incertesa, 
fer aquesta aturada general a totes les àrees de reconversió territorial i, en canvi avui, 
diu que han estat excessius. L’únic que potser han fet excessiu és incloure a la norma 
territorial cautelar la urbanització d’es Guix. 

La urbanització d’es Guix s’hi ha inclòs no per marginar un ajuntament, perquè no 
donaran un tractament diferent a un ajuntament en funció de quin partit el governi i es 
Guix no s’ha inclòs en la norma territorial cautelar perquè el batle d’Escorca sigui del 
Partit Popular. Hi ha entrat, com ja s’ha explicat, perquè Escorca té una població de 150 
habitants i el que es pretén fer a es Guix és tres vegades el municipi. És l’únic cas a 
Mallorca que hi ha un poble que tendrà una urbanització que serà tres vegades més gran 
que el poble. 

Així doncs, això no és una qüestió d’urbanisme municipal, és una qüestió que afecta a 
l’ordenació territorial de Mallorca perquè és un nou poble a Mallorca. Es Guix seria un 
poble més gros que l’actual Escorca i, per tant, no és un tema que pugui decidir només 
l’Ajuntament d’Escorca. És un tema que també ha de poder decidir el Consell de 
Mallorca perquè té la competència supramunicipal de l’ordenació territorial i perquè, a 
més a més, té competències de medi ambient i a la serra de Tramuntana, que és el lloc 
més privilegiat de Mallorca i que mostram als estrangers perquè ens vinguin a visitar,  
el Partit Popular està d’acord en fer la macrourbanització d’es Guix, un poble tres 
vegades major que Escorca. 

L’equip de govern no està d’acord amb això lògicament i així estan defensant els 
interessos de Mallorca i de tots els que hi viuen i també els interessos econòmics 
d’aquesta illa perquè fora de Mallorca el que venem és el nostre paisatge i el nostre 
territori i si li feim malbé no serem una illa competitiva a nivell turístic d’aquí a uns 
anys. 

Quan el Sr. Font parla de seguretat jurídica, sempre parla dels drets dels promotors i mai 
no parla dels drets dels ciutadans a tenir un medi ambient i un paisatge de qualitat i per 
això, s’ha insistit que el Consell de Mallorca vol entrar en la Xarxa Europea del 
Paisatge, perquè val la pena lluitar pels drets de tots els ciutadans a tenir aquest medi 
ambient sostenible i hi lluitaran de veritat i amb convenciment des de les institucions. 

Per això, li comenta al Sr. Font, que no està acord amb el seu plantejament de política 
territorial, com ja li va fer saber durant el Ple que tractaven la normativa territorial 
cautelar. El Partit Popular segueix en el mateix lloc de sempre i quan hi ha hagut 
polítiques de protecció territorial a aquestes illes sempre ha estat amb el vot a favor dels 
partits que conformen el govern de Mallorca i amb el vot en contra del Partit Popular. 

Aquests sis mesos han fet molta feina i molta d’aquesta feina ha estat per redreçar el 
que el Partit Popular els havia deixat. Feina que han fet amb gust i amb il·lusió. 
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Potser no sempre faran feina a gust de tothom, és evident, però la intenció d’aquest 
govern plural és fer-la sempre pensant en els ciutadans que viuen a Mallorca i aquest és 
el seu compromís. 

Han fet molta feina i han canviat moltes coses en aquesta institució i envers polítiques 
bàsiques per a aquesta illa. En només sis mesos han dibuixat un canvi d’estructura 
institucional, un canvi a la forma d’entendre’s amb el Govern i els ajuntaments, una 
institució més participativa i més oberta que ha canviat radicalment la seva política de 
serveis socials. Una institució que fa feina molt a prop de les persones i no només des 
de serveis socials sinó des de tots els departaments. 

Ara bé, sempre amb prudència, amb mesura i amb seny però amb una il·lusió enorme, 
perquè el que uneix l’equip de govern és l’amor intens per la nostra terra i per la gent 
que hi viu. 

Reitera que no hi cap cap dubte que les polítiques que s’estan fent són per a Mallorca i 
per a la gent que hi viu: pel seu present i pel seu futur, perquè és la seva obligació. 

 

El Sr. moderador dóna, en torn de rèplica, la paraula al Sr. Font. 

 

El Sr. Font comenta que en nom del Grup de consellers del Partit Popular intentarà en 
aquest torn de paraula deixar una sèrie de coses clares. 

Li diu a la Sra. presidenta que no dubti que l’amor que ella sent per Mallorca ells també 
el senten tant o més i que els ciutadans donen més amor al Partit Popular que no a 
l’equip de govern. Comenta que si el Partit Popular anàs tant malament tendria manco 
escons que el Partit Socialista. Diu que tenen més que escons que el PSOE, que UM i 
que el Bloc per Mallorca, encara que tots junts en tenen més que el PP. 

Afegeix que la gent que no és aquí i que té cara i ulls són igual de respectables que la 
gent que ha votat al Partit Socialista.  

Insisteix que el PP no ho farà tant malament quan té 16 consellers i diu que sempre 
guanyen i mai no governen. 

A continuació comenta que al Consell de Mallorca, el Partit Popular no gestiona 
l’ordenació del territori des de l’any 1995, és a dir, fa 12 anys que no el gestiona i per 
tant no en són responsables dels desbarats que s’hi puguin haver fet com són les més de 
500 cases en rústic a Pollença, o les cases il·legals de Lloseta per llicències concedides 
pel batle socialista o del conveni per urbanitzar ses Fontanelles. 

Li diu a la Sra. presidenta que ell ha parlat d’una altra cosa en el seu discurs i que ella 
no l’ha entès. 

Si volen xerrar del passat es pot fer i s’arribaria al tema de l’Otan, però els ciutadans 
se’n riurien, perquè seria fer un ple per retroalimentar-se els polítics i el Partit Popular 
vol comunicar-se amb la gent perquè sàpiga quina gestió li mereix més confiança per 
governar el seu futur. 

Recorda a la Sra. presidenta que ha dit que vol dibuixar amb nitidesa el futur i li demana 
si es refereix al futur de les carreteres que depèn d’un conveni de fa dos anys i que la 
Sra. Magdalena Álvarez no volia signar amb el Partit Popular i que s’ha pogut signar 
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ara gràcies a l’abstenció del Partit Popular en el Ple i el Bloc per Mallorca va votar en 
contra. Diu que és el conveni de Partit Popular i s’ha signat per la seva abstenció i que 
el va treure endavant amb els vots d’Unió Mallorquina i Esquerra Unida. 

Demana si és normal que tengui signat el conveni des del mes de setembre per 
començar les noves carreteres per eliminar els embossos que hi ha per arribar a Palma –
que tothom perd gairebé una hora i mitja per entrar o sortir de la ciutat, temps del qual 
podrien gaudir els ciutadans per estar a casa seva– i avui anuncia que començarà per 
altres dos llocs que no són aquest. Li diu a la Sra. Armengol que s’equivoca. 

Diu que ell ha parlat d’això avui i que l’esmentat conveni encara no l’ha passat pel Ple i 
no l’ha fet perquè no s’entén amb els seus socis del Bloc per Mallorca, socis que 
desqualifiquen els seus mateixos companys de govern com es pot veure a la seva pàgina 
web i afegeix que els aguanta per la cadira i per res més. 

Reitera quin és el dibuix que amb nitidesa ha fet per al futur i quines coses han fet pels 
ciutadans. Posa per exemple la pujada d’un 26% de la taxa de fems o les transferències. 

Expressa que el Partit Popular no ha cregut en la Llei de consells –segons diu la Sra. 
presidenta, atesos els antecedents històrics– però sí que creuen en l’impuls d’una 
reforma d’un Estatut, amb la col·laboració del PSOE i d’UM, que ha donat a aquesta 
terra la possibilitat d’un autèntic autogovern i que defineix amb nitidesa què poden fer i 
què no poden fer els consells, alhora que arbitrava un sistema que per decret es podien 
transferir les competències. 

Li demana per què no parla de la transferència de carreteres, que el Partit Popular la va 
votar en contra. Explica que l’autogovern –perquè els ciutadans l’entenguin– és voler la 
competència de les carreteres però a l’hora de fer-les com que no hi ha doblers, aquests 
s’han de demanar al veïnat i això no és autogovern sinó triplicar els costos als ciutadans. 

S’ha fet un conveni de carreteres que preveu que Madrid posarà uns 480 milions i el 
Consell de Mallorca posarà 200 milions que no els té... i diu que ell parlava d’aquest 
engalavernament amb el Govern que posarà aquests 200 milions i com que s’ha 
aconseguit que el Govern Balear posi la part que li correspon al Consell, ara estan 
contents de tenir autogovern. 

I no és això, no hi ha autogovern sinó una transferència mal feta. L’autogovern és ser 
lliure per poder fer les accions que es vulguin en tema turístic, agrícola o de carreteres, 
però no és així perquè depèn dels doblers d’altri. 

En canvi, amb el nou Estatut i gràcies a l’impuls del Partit Popular i el seu vot, ara es 
pot fer això que ara li diu i abans no es podia. Afegeix que quan matxuca el Partit 
Popular, primer pensi que sempre que el PP ha governat ho ha fet amb UM i, per tant, 
també insulta els representants d’Unió Mallorquina. 

En dir que el Partit Popular ha deixat una mala herència i un desgavell, també li haurà 
deixat Unió Mallorquina; i Ordenació del Territori mai no ha estat gestionada pel Partit 
Popular. 

D’altra banda, les ajudes que podrien reduir la pressió fiscal i que el Partit Popular ha 
plantejat que en tema de fems, les famílies més desfavorides poguessin gaudir d’algunes 
bonificacions, cosa que ja fan alguns ajuntaments i, en canvi, l’equip de govern ha dit 
que és un tema dels ajuntaments i avui ha dit que hi ha ajuntaments bons i ajuntaments 
dolents. Això no és així.  
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Hi ha ajuntaments que cobren més perquè no fan correctament la recollida selectiva. Se 
li ha venut a la gent una història sobre la recollida selectiva que no és real. Fer recollida 
selectiva és més car i si s’ha de fer un sacrifici perquè és bo per la naturalesa i pel medi 
ambient, també han de saber que no és gratuït i que l’han de pagar, cosa que els regidors 
dels ajuntaments saben perfectament. 

De vegades, la política que es fa a Ciutat no s’acosta a la realitat que un regidor, sigui 
del partit que sigui, ha d’atendre a diari al seu ajuntament. Per tant, es culpa de la pujada 
de la tarifa de fems –només en dos conceptes s’ha pujat 17 milions d’euros: 10 milions 
perquè s’havia espanyat una bàscula i 6,3 milions perquè manca d’ingrés 
d’escombraries a MAC Insular– als ajuntaments i no ha de ser així.  

És el Consell que ha pujat la tarifa i si el Consell hagués posat aquests 17 milions, 
s’hagués alleugerat el pagament dels fems als contribuents i hagués ajudat perquè la 
conjuntura que ve a contra vent fos més bona de passar, és a dir, els problemes 
econòmics que ens vénen. Diu que, tanmateix, el Consell no pot fer molt més perquè no 
té més competències. 

En quant a l’esment que ha fet la Sra. presidenta sobre la participació ciutadana, amb la 
qual cosa hi està d’acord i també amb les reunions sectorials però demana per què no es 
varen fer aquestes reunions amb els agents socials abans de pujar la tarifa dels fems, o 
amb els ajuntaments abans de dir-los que la tarifa pujava un 26%. 

Afegeix que ho va fer tard, a l’Assemblea de batles i batlesses, que va ser convocada 
amb posterioritat a l’acabament del termini per fer-hi al·legacions. 

Tampoc no va reunir els agents socials per aprovar el pressupost del Consell ni per 
aprovar la moratòria. I no només empresaris, sinó també treballadors i sindicats. 

Ara ho vol fer i hi està acord, però diu que això és en realitat fer el que no s’ha fet fins 
ara ni amb els pressuposts ni amb la moratòria. Matisa que quan parla de la moratòria, 
el Partit Popular parla de l’empresari que pot ser un i dels treballadors que poden ser 
dos mil que se quedin sense feina i el PP es preocupa pels dos mil un, no com el PSOE 
que només se’n preocupa d’un i així té els vots que té ara. 

Insta a la Sra. Armengol que digui quin dia començaran la primera carretera, quina dia 
la segona, etc. i quin dia els ciutadans deixaran de tenir els embossos que tenen a les 
entrades a Palma. 

Comenta en relació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que l’equip de govern actual 
l’ha trossejat i n’han fet tres trossos. L’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca es va crear perquè així ho va demanar Unió Mallorquina i el Partit Popular ho 
va acceptar i estan contents de la feina feta amb UM a l’Institut durant la passada 
legislatura. 

Ara critiquen la gestió de l’Institut i ho fan amb el suport dels que varen recolzar 
aquesta política del Partit Popular i creu que s’ha equivocat en dividir l’IMAS en tres 
conselleries perquè no hi ha persones majors sanes i persones majors que no estan 
sanes. 

Amb la nova organització de l’IMAS, les persones majors sense problemes de salut 
depenen de la Sra. Mulet, i les que en tenen, depenen del Sr. Garau i no ha de ser així, 
sinó que ha de ser una qüestió global. Sembla impossible arribar a un punt de 



 35

repartiment de poder amb gent que està bé i gent que està malament i això suposa que 
aquestes persones no sàpiguen a qui s’han de dirigir. 

Cal que la globalitat en temes de serveis socials no distingeixi si s’està bé o no s’hi està 
i que sigui dirigida per un mateix equip i li diu al Sr. Garau que ell ho sap bé i que una 
altra cosa és que hagi hagut de donar un tros per qüestió de pactes. 

Per una altra banda, la Sra. presidenta ha parlat d’Ordenació del Territori i ha donat una 
explicació dels acords, així doncs, manifesta que els acords neixen al Consolat de la 
Mar i no al Consell de Mallorca. Existeix un acord entre el president del Govern de les 
Illes Balears i el Partit Popular, acord entre el Sr. Antich i la Sra. Estaràs. 

En aquella reunió es va parlar de totes les àrees de reconversió territorial que s’incloïen 
a l’acord a més de dos temes d’Andratx, Cala Blanca, Cala Marçal i el camp de golf 
d’es Pujols. Qui hi va introduir només una part de les àrees de reconversió ha estat la 
Sra. Armengol i no és cert que en suspendre qualsevol àrea de reconversió s’aturi el 
planejament municipal, sigui directa, indirecta o diferida. És una qüestió de redacció del 
Decret per a la moratòria i és una qüestió contrastada amb tècnics del Consell. 

Una altra qüestió és es Guix. Comenta que la presidenta li ha mostrat un fotomuntatge 
d’un espai urbà –i fins i tot la Sra. Dubon podria dir-ho–, al contrari del que va dir el Sr. 
Alorda als mitjans de comunicació que Lluc tenia pla especial i que es Guix no en tenia 
i tot el que s’hi aprovàs hauria d’anar a la Comissió de Patrimoni, en canvi, es Guix sí 
que té pla especial i ha passat per Patrimoni i cap partit polític mai no havia dit res. 

Continua dient que s’està parlant d’un municipi que es conserva beníssim; on sempre ha 
governat el Partit Popular i ningú mai no s’hi havia ficat i ara resulta que, per ficar el dit 
dins l’ull, fan aquesta qüestió, quan es tracta de l’únic municipi que té un pla especial 
per al desenvolupament del sòl urbà, cosa que no té el 90% del municipis de Mallorca. 

Pel que a la foto que ha esmentat abans –i és un tema en què no volia entrar–, diu que li 
l’ha mostrada per demostrar la destrossa i diu que ell li mostrarà ara una foto, que no és 
un fotomuntatge, en relació a l’obra il·legal que ha fet un batle socialista a Campos i ella 
va dir que era legalitzable. 

Mostra a la Sra. Armengol la foto del xalet del seu batle on es veu també la casa del veí, 
totes dues en sòl rústic. Diu que les normes subsidiàries de Campos determinen que 
qualsevol edificació nova que es faci ha d’estar a 10 metres del veí i tot el que es veu a 
la foto no és legalitzable sinó que s’ha de tomar, per tant, la mesura que empren per 
mesurar la gent és segons com els convé. 

Reitera que ell no volia arribar a aquest tema, però amb el tema d’es Guix l’hi han fet 
arribar, perquè es Guix està conservat gràcies a la gestió de l’Ajuntament d’Escorca i 
tema de la casa il·legal de Campos està constatat que està malament. 

Li diu a la Sra. presidenta pel que fa als cincs acords que li ha proposat, i sense que 
s’enfadin els partits més petits que són legítims i necessaris, que la ciutadania, el que 
demana al segle XXI, any 2008, als partits polítics com el Partit Popular i el Partit 
Socialista és que siguin capaços de marcar unes regles de joc per tal que, governi qui 
governi d’aquí a quatre anys, puguin donar estabilitat. 

Podrien canviar algunes coses, però la gent tendria seguretat jurídica. El Partit Popular, 
a més dels cincs acords proposat, li proposa a la Sra. presidenta fer una reflexió en 
aquest sentit i sí ella així ho vol, ells li faran costat. 
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Conclou dient que li agradaria sentir de la Sra. presidenta, pel que fa als acords que li ha 
proposat i perquè el Consell sigui realment un govern, si està d’acord amb el primer 
pacte que li ha ofert de rebre les transferències dia 1 de gener de 2009. 

 

El Sr. moderador, en torn de contrarèplica, li dóna la paraula a la Sra. presidenta. 

 

La Sra. presidenta comença adreçant-se al Sr. Font i dient que intentarà contestar totes 
aquelles qüestions plantejades a fi de concloure aquest interessant debat amb el Partit 
Popular. 

En primer lloc, es refereix al pacte plantejat per al compliment de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i li diu que és cert que es va aprovar durant la passada 
legislatura amb un govern presidit pel Partit Popular, ara bé perquè hi havia un govern a 
Espanya presidit pel Sr. Zapatero, perquè amb el Sr. Rajoy no hi hauria ni Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, ni de Catalunya, ni de València, ni res en absolut. 
S’ha hagut de patir una crispació durant quatre anys sobre el model d’estat realment 
insuportable per la ciutadania. 

Reconeix que a les Illes Balears han tengut la sort que el Partit Popular i el Sr. Matas 
volguessin impulsar la seva autonomia que sempre va tenir el suport actiu del Partit 
Socialista i que varen anar junts a Madrid per negociar un bon Estatut d’Autonomia per 
a les Illes Balears. 

Tot i això, no s’ha de confondre la ciutadania, perquè si hi hagués hagut un govern de 
dretes a Espanya, aquest Estatut no seria possible igual que no seria possible una millora 
de finançament autonòmic. 

El Sr. Font deia que s’ha de fer feina conjuntament per fer aquesta casa gran i exigir al 
Govern competències i finançament i diu que ella està fent feina en aquesta línia, cosa 
que demostren els fets, perquè durant els darrers sis mesos s’han aconseguit injeccions 
econòmiques del Govern de les Illes Balears que el Sr. Matas mai no va fer. 

També s’està en negociacions a la Comissió de Transferències de competències  i els 
equips de govern del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears marcaran els 
terminis adients atès que volen unes competències ben transferides. 

És evident que les transferències es poden fer per decret i no per llei, cosa que és una 
proposa del PSOE a l’Estatut d’Autonomia, però el decret duu una tasca de negociació 
prèvia d’ambdues institucions, perquè seria irresponsable assumir unes transferències 
sense negociar. 

Les coses s’han de fer a poc a poc i no s’han de preocupar perquè s’avançarà cap a 
aquest camí de descentralització, com sempre ho han fet les forces d’esquerres, en 
canvi, el Partit Popular quan ha governat ha desaprofitat l’oportunitat per dotar d’un bon 
finançament el Consell de Mallorca i d’adobar unes bones competències. La legislatura 
passada no se’n va transferir ni una. 

Així doncs, els demana tranquil·litat i assegura que les coses s’aniran fent i que ella, 
com a presidenta, i l’equip de govern tenen clar que faran complir l’Estatut 
d’Autonomia i s’avançarà en competències i en finançament. 
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Pel que fa a competències, recorda que ha explicat que en aquests sis mesos el salt és 
enorme i els doblers són els que són i tots ho saben, perquè el Consell depèn 
exclusivament de les aportacions del Govern de les Illes Balears i del Govern d’Espanya 
i espera comptar amb el suport del Partit Popular a l’hora de negociar la llei de 
finançament de consells insulars perquè hi proposaran canvis. 

Durant la passada legislatura, el Partit Popular, tenia l’obligació en virtut de la Llei de 
consells insulars, de constituir la Comissió de Finançament Interinsular i no ho feren i 
això demostra que és l’actual equip de govern qui fa avançar la institució. 

També s’ha de realista amb una altra cosa. El Govern de les Illes Balears podrà millorar 
el finançament del Consell de Mallorca sempre que aquest també pugui millorar el seu 
finançament i és aquí que es presenta una altra disjuntiva: el Partit Popular està en 
contra d’una reforma del sistema de finançament autonòmic a nivell estatal.  

Això és una contradicció claríssima del Partit Popular. El Sr. Rajoy ha anunciat que si 
guanya les eleccions no hi haurà un nou sistema de finançament autonòmic i si aquest 
no millora, el Consell tendrà problemes de finançament i per fer polítiques adreçades a 
les persones reals calen doblers. Es pot fer demagògia, però sense doblers no es pot 
política i manifesta la seva satisfacció que el portaveu del Partit Popular l’ajudi a 
millorar el finançament del Consell i dels ajuntaments. 

Si el Consell està molt constret en tema de finançament, fa obvi que no ha de ser aquest 
que millori el finançament municipal perquè no és possible. Ara bé, s’ha fet una cosa 
històrica: el conseller de Cooperació Local amb una comissió de l’Assemblea de batles 
s’ha compromès a fer una comissió amb els batles per fer propostes en aquest sentit a 
qui correspongui, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya. 

Diu que ella, com a presidenta del Consell de Mallorca, farà costat als ajuntaments 
perquè és de justícia atès que són els ajuntaments els que realment assumeixen una 
càrrega competencial indirecta que l’han de fer efectiva perquè els ciutadans van a 
protestar a la porta més propera, la de l’ajuntament. 

Recorda que no només diu que la democràcia ha de ser més participativa sinó que ho 
fan. Han passat només sis mesos i no hi ha hagut temps per posar en marxa totes les 
polítiques que vol l’equip de govern, això sí, han pres iniciatives clares de major 
participació i major transparència. 

Per exemple, comenta que les llistes d’espera de les places residencials, que abans eren 
un secret absolut, ara estan a la pàgina web i la gent té tota la informació. Abans era 
molt complicat accedir a aquesta informació i saber a qui li tocava entrar a una plaça 
residencial a Mallorca, ara no. 

S’està intentant innovar, canviar i aplicar les noves tecnologies perquè són una 
institució del segle XXI que fa polítiques del segle XXI i diu que aquest Ple s’està 
retransmetent en directe per la pàgina web del Consell, a més de les televisions. 

Pel que fa al comentari del Sr. Font relatiu a la manca de participació en les decisions 
preses, comenta que només han passat sis mesos i no és tan ràpida. Abans, com és 
evident, s’ha de conformar el nou Reglament Orgànic, que tenen la intenció de 
modificar, cosa que no volia fer el Partit Popular i ells el varen haver de dur davant el 
tribunals perquè no els deixaven gairebé ni intervenir en els Plens. 
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Reitera la seva satisfacció pel canvi d’opinió del Partit Popular però diu que al Consell 
s’ha viscut una situació prou diferent a la que descriu el Sr. Font qui ha dit d’ella que és 
supèrbia i dictadora, malgrat això, els mitjans que té l’oposició ara davant els que tenia 
l’oposició a la passada legislatura no tenen res a veure. 

Està acordat que el Grup Popular tengui un espai a la pàgina web per poder publicar 
totes les seves iniciatives, igual que els altres grups polítics. Es té la intenció de 
modificar el Reglament Orgànic per tal d’assegurar més participació de la ciutadania i 
dels grups polítics de l’oposició. Aquest avantatges no existien quan el Partit Socialista 
estava a l’oposició. 

No s’ha pogut donar participació a totes les iniciatives adoptades per manca de temps i 
perquè encara no està tot organitzat encara que sí està en marxa i al ritme que l’equip de 
govern pot impulsar. 

En relació a l’esment –amb intenció de jugar a la divisió dels partits del pacte– relatiu a 
quan insulta el Partit Popular, cosa que no ha fet, insulta també a Unió Mallorquina, li 
diu que està molt contenta amb el govern que presideix i que fan una bona feina entre 
tots els consellers del Bloc per Mallorca, d’Unió Mallorquina i del Partit Socialista. 

És evident que no tots pensen el mateix en tots els temes; cada partit té la seva 
sensibilitat i les seves decisions diferents però, ara bé, han estat capaços –a diferència 
del Partit Popular– i han sabut entendre’s, dialogar, consensuar i arribar a acords, cosa 
que han demostrat històricament i durant els darrers sis mesos i el PP no aconseguirà 
rompre res ni entrarà en aquest debat sense sentit. 

Insisteix que ells no tenen cap problema de pacte i si el PP els ha tengut és el seu 
problema. El seu és un pacte sòlid que governa amb l’objectiu clar dels interessos de 
Mallorca. 

Explica que quan ha parlat de desgavell es referia a l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca que gestionava el Partit Popular durant la passada legislatura. Tot 
i que és cert que hi ha un dèficit d’un 20% en polítiques socials en aquesta casa, el Partit 
Popular no va fer res per millorar aquesta situació de dèficit estructural i ja que 
governaven a la comunitat autònoma haguessin pogut fer qualque cosa per millorar el 
finançament de les polítiques socials del Consell de Mallorca. 

A més, diu que el Partit Popular va intentar que l’Institut aparegués com una delegació 
del Govern de les Illes Balears fent desaparèixer tota senya d’identitat del Consell de 
Mallorca i embullant la gent fent-los creure que l’Institut era del Govern. Hi havia actes 
que venia un conseller executiu del Consell i feia lliurament d’una placa i també venia 
el president de l’Institut, com si fos una altra institució, i donava una altra placa. Així, la 
gent pensava que l’Institut depenia del Govern. 

D’altra banda, pel que fa a funció pública a l’Institut, varen contractar 200 persones 
sense cap procés ni de transparència ni de concurrència. 

En polítiques d’igualtat, el que feien eren programes d’estades gratuïtes per a famílies a 
hotels de Mallorca on feien equinoteràpia i programes d’aquests tipus i en això consistia 
la política d’igualtat de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

Opina que les dones d’aquesta terra es mereixen qualque cosa més i per això estan fent 
un pla marc d’igualtat pactat amb els ajuntaments, crearan el Consell de la Dona amb 
participació social i representació institucional. 
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En relació a la taxa de fems, diu que la realitat és que la passada legislatura, l’any 2003, 
el Partit Popular va aprovar una pujada de la tarifa de fems d’un 34% i ara s’alarmen per 
la pujada del 26%, pujada que s’ha hagut de fer, encara que no ha estat agradable fer-ho, 
per tal de mantenir un sistema pioner a Europa i que és un sistema de tractament que 
prioritza la recollida selectiva i el reciclatge, de la qual cosa han d’estar orgullosos. 

Reitera que el Consell de Mallorca cobra la tarifa de fems als ajuntaments i per això no 
poden fer cap mena d’exempció social als ciutadans. Es cobra als ajuntaments per tona 
de residus; si l’ajuntament envia una tona de material reciclable, no se li cobra res; si 
l’ajuntament envia un tona de residus de rebuig, sí se li cobra, i aquest és un bon model. 

És cert que hi ha ajuntaments que tenen una política de reciclatge seriosa i d’altres que 
no i de tots els colors polítics, però el Consell defensa els interessos de tots els ciutadans 
de Mallorca i insisteix que tenim un sistema capdavanter a Europa de tractament 
integral de residus que potencia el reciclatge i duu a terme programes de reinserció 
social a través de la Fundació Deixalles que té el compromís de contractar persones que, 
en cas contrari, estarien excloses socialment. 

Per a aquests treballadors que estarien en una situació d’exclusió social és fonamental 
aquest lloc de feina i això és fer polítiques per i amb les persones i pensant en el futur 
d’aquesta terra perquè si no es fa una política de tractament de residus també hi haurà 
problemes mediambientals. 

En quant a temes territorials, diu que el Sr. Font ha intentant confondre en dir que els 
acords no s’ha fet al Consell sinó al Consolat de la Mar i li diu que potser ell no entén 
que hi hagi institucions capaces de dialogar, de coordinar-se i de fer política conjunta, 
com és el cas del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears. 

Tant aquesta norma territorial cautelar, el Decret llei del Govern i la Llei de mesures 
han estat parlades i consensuades entre ambdues institucions i això és positiu per a la 
ciutadania i ells entenen la política així, parlant i consensuant les decisions. 

El Sr. Font ha dit que la norma territorial cautelar crea problemes als empresaris i als 
treballadors, en canvi, el Partit Popular havia proposat que a més de les zones que 
inclou la norma cautelar, també s’hi incloguessin totes les àrees de reconversió 
territorial de les zones turístiques de Mallorca amb la consegüent problemàtica 
econòmica greu en aquestes zones. 

Avui diu que s’han passat amb la norma territorial cautelar quan en un principi la 
proposta del PP era que totes les àrees POOT de Mallorca quedassin dins la norma 
cautelar, la qual cosa va trobar exigerada perquè crearien problemes econòmiques a les 
zones turístiques i per això no hi varen estar d’acord. 

L’única cosa que s’hi ha inclòs de més és es Guix; i no és un problema ni d’un batle del 
PP ni d’un municipi, és un problema d’ordenació territorial perquè es vol fer un poble 
nou tres vegades més gros que l’actual i, a més a més, a la serra de Tramuntana, el lloc 
més privilegiat de Mallorca. 

Aclareix que el fotomuntatge que ella ha presentat és el fotomuntatge que ha fet el 
promotor de la urbanització per publicitar-la. Li demana al Sr. Font si està d’acord que 
en mig de la serra de Tramuntana hi hagi un nou poble amb habitatges plurifamiliars 
perquè ni ella ni el seu govern no hi estan d’acord i l’aturaran si poden. 
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Així doncs, opina que queden clars els posicionaments de cada Grup i diu al Sr. Font 
que, pel que fa a es Guix, no pot argumentar la seva postura ni dient que és sòl urbà ni 
tampoc intentant obrir un debat sobre infraccions urbanístiques de càrrecs polítics. 

Sobre aquest darrer tema, comenta que no hi vol entrar però s’ofereix al Sr. Font per 
parlar-ne en un altre moment perquè li sorprèn que retreguin temes d’infraccions 
urbanístiques de càrrecs de qualsevol partit atès tot el que s’ha vist durant la passada 
legislatura a tots els mitjans de comunicació, fins i tot a nivell nacional. 

Remarca que ella garanteix el compliment de la legalitat sense mirar colors polítics i en 
aquest cas ja s’ha obert el corresponent expedient. En qualsevol cas, per més informació 
l’insta que li demani al batle de Campos perquè no va incoar l’expedient d’infracció 
quan tocava. 

Reitera l’oferiment per debatre sobre les infraccions urbanístiques de tots els càrrecs 
públics, siguin del color polític que siguin, i manifesta que el Grup socialista mai no ha 
fet cap homenatge a una persona que ha estat condemnada. 

Manifesta que ella ha estès la mà al Partit Popular per fer feina conjuntament perquè la 
millor democràcia és quan s’és capaç de parlar i acordar qüestions a llarga durada entre 
les forces polítiques i de cara a la ciutadania. 

Pel que fa als cinc grans acords que li ha proposat el Sr. Font, li respon que se’ls 
estudiarà tots.  

Referent a l’Estatut d’Autonomia diu que ja ha explicat que ells són els defensors del 
Consell de Mallorca i no s’ha de passar gens de pena en aquest sentit. 

En quant als ajuntaments, el problema no és tan de competències com de finançament, 
cosa que diuen el cinquanta-tres batles i batlesses de Mallorca. Malgrat això, no està 
d’acord que el Consell de Mallorca deixi de tenir competències en polítiques com 
Benestar Social, Cultura, Patrimoni o Esports. S’ha de tenir una concepció global de tot 
Mallorca i sempre ha d’existir una institució supramunicipal que vetlli i que qualsevol 
ciutadà, visqui on visqui, tengui garantits aquests drets. 

També recorda que per al Pla Territorial compta amb el Partit Popular per negociar 
conjuntament la negociació de la seva modificació, ara bé, hauran de canviar el discurs 
sobre el territori. 

En tema de persones dependents; el Sr. Font ha dit que tot el pressupost s’ha gastat en 
capítol 1, la qual cosa ha estat per mor de l’acord assolit entre l’anterior president de 
l’Institut i els sindicats, acord que s’ha limitat a complir. 

També ha dit que no té sentit que el Consell no valori les persones dependents, però va 
ser el Partit Popular que va crear la Fundació Balear per la Dependència per prendre’n 
les competències al Consell de Mallorca i ara demanen un pacte perquè el Consell 
valori els dependents, però això no crearà problemes al pacte de govern i, a més a més, 
la gent és prou intel·ligent per veure que va ser el PP que va muntar aquest sistema amb 
el qual el Grup Socialista no hi va estar d’acord. 

Malauradament, les valoracions no s’han començat a fer fins que ha arribat el pacte de 
centre esquerra a les Illes Balears i al Consell de Mallorca, perquè el PP no va deixar 
gens de feina feta, sinó tot el contrari. 
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El Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca està fent feina amb la 
Conselleria d’Afers Socials de Govern de les Illes Balears i s’ha aconseguit, amb una 
feina coordinada, augmentar la valoració de les persones dependents i les dades ha estat 
remeses a Madrid i ja es compta amb el corresponent finançament. 

El Partit Popular es va limitar a crear la Fundació Balear per la Dependència per llevar 
la competència al Consell, hi varen col·locar una sèrie de persones a fer-hi feina i res 
més. 

L’actual govern ha fet la valoració de tota la gent que està a les residències del Consell i 
la informació ha estat tramesa a Madrid i, a més, tenen l’acord amb el Govern de les 
Illes Balears per transferir totes les residències i els centres de dies un cop estiguin 
muntats i que tota la feina sobre la dependència es farà conjuntament i està fixada la 
data en què passarà definitivament al Consell de Mallorca. És a dir, s’està fent feina per 
refer el que el Partit Popular va desfer. 

Manifesta la seva satisfacció per la proposta del Sr. Font per assolir un pacte per lluitar 
contra el canvi climàtic. El Consell farà en aquest sentit tot el que pugui, però dependrà 
dels resultats de les properes eleccions generals, perquè si guanya el candidat del Partit 
Popular que diu que el seu cosí li ha dit que això no és cap problema... 

Agraeix al Sr. Font el to de la intervenció i li explica que ella és conscient que no tot el 
que es vol fer, es podrà fer o sortirà bé. Hi ha qüestions que s’han de pactar entre totes 
les forces polítiques i, especialment, amb el Partit Popular, perquè hi ha coses que han 
de tenir una llarga durada, governi qui governi. 

Per acabar li demana un darrer esforç: que no es dediquin a donar mala imatge 
d’aquesta institució dient que no té pràcticament competències, que no té finançament, 
que és una simple sucursal, etc. Demana que es dignifiqui aquesta institució que és un 
referent per als mallorquins, si bé és cert que s’ha de fer feina per fer-la més coneguda i 
que impliqui a més ciutadans, i això s’ha de fer amb el suport del Partit Popular. 

Tots els menors que estan tutelats, les persones majors que estan a les residències del 
Consell, les persones discapacitades que depenen de convenis i que tenen una plaça 
residencial, totes les persones a qui se’ls fa un tractament dels residus, les carreteres que 
s’estan posant en marxa, les representacions artístiques i culturals de l’illa, tots els 
serveis que estan a l’abast de les persones majors en diferents qüestions, l’esport escolar 
que afecta a tantes persones, etc. són competències d’aquesta casa i són fonamentals per 
a la vida diària de la ciutadania. 

Per tant, no comparteix que aquesta casa no tengui un sostre competencial important, 
que tengui una història que l’avala i que tengui molta feina per fer, en el present i en el 
futur. 

Reitera l’agraïment i l’oferiment per arribar a acords. 

 

El Sr. moderador, a les 17:55 h,  anuncia un recés i es reprèn la sessió a les 18:10 h. 

 

El Sr. moderador dóna la paraula al Sr. Ramon, del Grup PSOE.          
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El Sr. RAMON (PSOE) pronuncia el discurs següent: 

“Senyores conselleres, senyors consellers, senyora Presidenta, senyores i senyors. 

Si bé és cert que la part del debat de Política General més important és la que s’ha 
produït fins aquest moment, entre la Presidenta del Consell i el cap de l’oposició, no ho 
és menys que la resta de Grups polítics que en aquest cas donem suport al Govern  
també tenim coses a dir, coses que aportar al debat, i almanco, els ciutadans i les 
ciutadanes, vertaders protagonistes del que es parla avui aquí, han de conèixer les 
distintes visions i matisacions que puguem fer cada un dels grups polítics. 

És la primera vegada que un portaveu socialista al Consell Insular de Mallorca intervé 
en el debat de política general per donar suport a una presidenta també socialista. Per 
tant, una intervenció, la meva, particular i que m'honora. Per tant, com és fàcil 
d’entendre, coincidesc, coincidim tot el Grup de consellers socialistes, com no podria 
ser d’altra manera, amb el que ella ha dit fins ara. Això sí, la presidenta Armengol és la 
presidenta de tot l’executiu i per tant ha parlat com a tal. Jo, en canvi, analitzaré la 
política duta a terme en aquests pocs mesos, des del punt de vista del meu partit, del 
partit socialista. 

Vull començar dient, però, que el meu Grup està plenament satisfet del funcionament 
del pacte que dona suport a l’executiu. 

Els socialistes des de sempre som gent a qui ens agrada el diàleg, el debat, la diversitat 
d’idees per arribar a acords, amb l’únic objectiu de l’interès general, amb l’únic  
objectiu, en aquest cas, del que és millor per a les mallorquines i mallorquins, del que és 
millor per Mallorca. 

En definitiva, que hagi un govern plural i cohesionat, per a nosaltres no és un handicap, 
no representa una dificultat, tot el contrari, estem convençuts que en aquests moments té 
un valor afegit per a la ciutadania de Mallorca. 

Coherència. 

Si qualque paraula defineix al nostre Grup, i més concretament, defineix les polítiques i 
accions que hem dut a terme aquest mig any, és la coherència. 

Coherència que com no podria ser d’altra manera ha de començar, i de fet així ha estat, 
complint amb el compromís que vàrem adquirir a les passades eleccions autonòmiques. 
Compromís que és i ha de ser donar compliment al nostre programa electoral.  

És ben cert, però que d’una persona i trajectòria política com la seva, senyora 
Presidenta, no podríem esperar altra cosa. Sempre ha estat i és, entre altres coses, un 
referent de coherència política per tot nosaltres. 

Els socialistes ens presentàvem a aquestes eleccions amb unes propostes que, a més i 
s’ha de reconèixer, varen ser ben acollides per gran part de les ciutadanes i els ciutadans 
de Mallorca, no tants sols per ser la segona força política més votada, sinó pel fet que 
vàrem ser l’única que va incrementar la seva representació en aquesta institució. 
Passàrem de 9 a 11 consellers electes. Per tant, entenem que ara és un bon moment, 
malgrat sigui un breu espai de temps, per analitzar i valorar el nivell de compliment del 
programa socialista que ha dut a terme l’actual executiu del Consell i els camins que 
s’han iniciat per donar el màxim compliment al mateix. 
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Quatre eren i són, els eixos programàtics, que constituïen la proposta que vàrem fer als 
ciutadans pel futur, ara ja present, del nou govern de Mallorca:  

- Modernitat i transparència 
- Política Social  
- Territori i Medi Ambient  
- Ajuntament d’ajuntaments. 

Tots ells branques d’un mateix tronc, objectiu o referència: les persones. Ja ho dèiem al 
nostre programa electoral, els socialistes ens presentem a aquestes eleccions perquè 
volem millorar les condicions de vida de tota la població que viu a Mallorca. 

Si volem transparència i participació i a la vegada un control exhaustiu del que feim, de 
les polítiques i actuacions que duim a terme, ho hem de fer dignificant i facilitant la 
feina, imprescindible i fonamental, de l’oposició. Ho vàrem demanar durant la 
legislatura passada, i ho dèiem en el nostre programa electoral: Dotarem els òrgans 
polítics dels mitjans de suport necessaris per a l’exercici eficaç de la seva funció. Dit i 
fet. Això és un senyal d’identitat de l’esquerra, garantir drets i donar oportunitats. És 
veritat que hi ha marge de millora, però és ben cert que no té res a veure ni és 
comparable la situació dels meus companys socialistes fent oposició la passada 
legislatura a la que té ara l’actual grup de l'oposició. Hem complit, som coherents. 

L’altra eina important del dia a dia per a la gestió política d’aquesta casa és la reforma 
del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca. Ja hem començat la tasca per a 
la seva modificació i en poc temps l’oposició tindrà unes oportunitats que, repeteixo, no 
tinguérem els socialistes a la passada legislatura.  

El nou Estatut, per una part, i les noves tecnologies per l’altra, ens permeten ara ja poder 
assolir allò que els socialistes hem reclamat: més participació ciutadana i més 
transparència en la gestió. 

Pel que fa a l’Estatut, no tenim res que demostrar, vàrem ser els socialistes qui 
impulsàrem i aprovàrem la llei dels Consells Insulars i hem estat els socialistes els 
impulsors dels avanços estatutaris en relació amb les institucions insulars. Del que es 
tracta ara és d'aprofundir en el desenvolupament de l'Estatut i en el de les seves 
competències. 

Per altra part estam aprofitant el moment, les noves tecnologies. Era també la nostra 
oferta programàtica i així ho dèiem: oferirem el màxim d’informació als ciutadans. Per 
això, tota la informació de la qual disposa el Consell s’oferirà via telemàtica a través 
de la web, una web més funcional, pensada per ser una eina d’atenció al públic. El 
nostre compromís era servir-nos de les noves tecnologies per ser més pròxims i 
transparents en la gestió. 

Aquest Ple es transmet, en directe, per internet i el poden veure tots els ciutadans i les 
ciutadanes. Avui també hi ha publicades a la web les actes dels Plens, les del Consell 
Executiu, les subvencions i les convocatòries, tots els decrets, el pressupost amb una 
estructura fàcil, ...  

La creació d'una direcció insular específica d’innovació era un dels nostres 
compromisos i ara és una realitat. 

En el nostre programa electoral hi havia un dibuix molt gràfic del que els socialistes 
volem en aquest sentit: dibuixàvem un Consell Insular de Mallorca amb les parets 
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transparents on tothom, tots els ciutadans i les ciutadanes podien veure el que hi ha i es 
fa dedins.  

Senyora Presidenta, el Grup Socialista, el seu Grup, li demana que l’Executiu que vostè 
presideix, profunditzi en aquesta línia. Volem un Consell completament transparent, no 
només perquè l'equip de govern no té res a amagar, sinó perquè, baix el nostre punt de 
vista, té l’obligació de mostrar-ho tot als seus vertaders propietaris, les ciutadanes i els 
ciutadans de Mallorca. 

Pel que fa referència a un dels altres pilars o eixos nostres, si qualque cosa ens 
caracteritza, als socialistes, són els avanços en polítiques socials que hem dut a terme a 
totes les administracions on governam. 

Estam, aquests dies, acabant una legislatura on el govern d’Espanya, el govern del 
president Sr. Rodríguez Zapatero, ha tornat a convertir les polítiques socials en 
prioritàries. Molt és el que ha avançat tota la societat espanyola aquests darrers quatre 
anys en aquest sentit: 

- Nous drets pels ciutadans. 
- Integració de les persones immigrants. 
- S’ha duplicat la despesa destinada a la protecció de la maternitat, de l’embaràs, de la 

lactància i de la paternitat. 
- S’han aprovat lleis fonamentals com la llei contra la violència de gènere o la llei per 

a la igualtat efectiva entre homes i dones. 
- El més important s’ha aprovat La Llei de la Dependència, llei que representa el  

quart pilar de la societat del benestar. 

Tots aquests exemples i molts d’altres ens permeten afirmar, orgullosos, que el Govern 
del president Sr. Rodríguez Zapatero ha situat Espanya al capdavant dels drets civils, 
especialment dels que garanteixen la llibertat personal. 

Si tot el que he dit és patrimoni compartit, però principalment i prioritàriament 
socialista, aquí a Mallorca no podíem actuar de forma diferent. 

Ja ho vàrem reflectir als primers pressuposts d’aquest nou equip de govern, els de 2008. 
Als pressuposts és on, de bon de veres, has de determinar quines han de ser les teves 
prioritats polítiques. Si no està inclòs en el pressupost, de poc serveix parlar o fer 
promeses. Precisament per això, les polítiques socials han estat les que han tingut un 
major increment de les seves partides. Era un compromís i una proposta electoral, ara és 
un fet. 

Com també era un compromís posar al front del Departament de Benestar Social 
responsables polítics membres de l'Executiu de Govern. La política social ha d’estar 
compartida, integrada i consensuada per tots els membres de l’executiu i ha de ser una 
matèria transversal dels distints departaments. Com dèiem en el nostre programa l’acció 
social ha de tenir cura de les persones, propera a elles, dirigida a la compensació 
d’injustícies i desigualtats i sobretot basada en el dret i en la legitimitat i lluny de la 
beneficència i la caritat. 

Aquesta política social duta a terme aquests darrers mesos ja ha tingut els seus fruits:  

Vàrem prometre transparència i igualtat d’oportunitats per accedir als recursos 
disponibles i així ho estam fent, amb la publicació de les llistes d’espera  a les 
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residències. Sempre hem defensat que les persones són la nostra primera preocupació i 
la gent gran, a més, és un grup específic del qual tenim especial cura els socialistes.  

Des del compromís i la certesa de que, entre els factors més importants que intervenen 
en una atenció de qualitat es troben la motivació i la formació dels equips, s’ha iniciat 
una formació específica per als professionals de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS) i de la resta de departaments del Consell, amb àrees i temàtiques com, per 
exemple, la Llei de promoció de l’autonomia personal i la dependència. 

Vàrem prometre espais on es respectessin les condicions d'accessibilitat universal, tan 
necessàries per a la gent gran, per a les persones amb problemes de mobilitat i, en el 
fons, per a tots. L’Executiu fa feina en aquesta línia i ja s’ha signat un conveni amb la 
Universitat de les Illes Balears per iniciar la diagnosi de les necessitats a diferents 
pobles de Mallorca.  

Però no només ens vàrem comprometre amb la gent gran, també ho vàrem fer amb els 
menors i amb la joventut. La creació d’un departament que es troba a càrrec d’una 
consellera executiva va ser la primera passa. 

Vàrem dir, al nostre programa, que renovaríem les condicions en que es trobaven els 
menors i així s’està fent. També vàrem prometre l’ampliació  dels centres d'acollida 
amb criteris de qualitat i que aquests responguessin a les necessitats dels infants. Aquest 
any s’ampliaran les places disponibles. Promeses i compromisos electorals que 
actualment es duen a terme. 

Nosaltres entenem la igualtat entre dones i homes no només com un fet essencial,  sinó 
també com una realitat. El partit socialista va proposar la creació d’una comissió 
interdepartamental d’igualtat que aquesta mateixa setmana serà un fet. A més,  
complirem una altra promesa socialista, la creació, com vostè molt bé ha anunciat, del 
Consell de Dones. 

Senyora Presidenta, vostè n’ha parlat molt de política i accions socials en el seu discurs, 
i no només els socialistes n’hem parlat, també hi ha els fets, que encara, emperò, són 
insuficients. Un país, un territori avança quan cap ciutadà ni ciutadana no queda 
endarrere. Aquest ha estat el principi que ha guiat aquests darrers quatre anys la política 
de l’Estat i aquest, senyora presidenta, li demanem que sigui el principi que guiï el 
Govern de Mallorca durant aquesta legislatura. 

“El negoci del turisme sense sostenibilitat se'n va en orris” ho hem pogut llegir als 
diaris, ho ha dit aquest darrer cap de setmana un important empresari turístic de les Illes 
Balears. 

La veritat és, senyora Presidenta, que el Grup de Consellers, les socialistes i els 
socialistes en general, ja fa molt temps que  pensam que sense sostenibilitat moltes 
coses se'n poden anar en orris: l'economia, el territori, el medi, el patrimoni; en 
definitiva, la nostra pròpia identitat. 

Tothom en xerra, tothom en fa bandera i molts justifiquen les seves actuacions emparats 
en la sostenibilitat. 

Senyora Presidenta, la sostenibilitat no serveix de res si només és un concepte. La 
sostenibilitat ha de ser, i té sentit, si es converteix en acció, si es tradueix en fets. 
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Com a concepte, és molt bo d’entendre si hi ha voluntat d’enteniment. Tot el que tenim, 
Territori, Medi Ambient, Patrimoni, Cultura... no és nostre, o més ben dit és només 
temporalment nostre, perquè sincerament no crec que d’aquí a 100 anys cap de nosaltres 
siguem aquí. Per tant, si res és nostre, i si només ho podem utilitzar temporalment, hem 
de fer-ne un bon ús. Ens hem d’aprofitar del que els nostres avantpassats i la pròpia 
natura ens ha donat, però mai ho hem de fer malbé. Ho podem deixar millor a les 
generacions futures, però mai pitjor. 

Si no hi ha sostenibilitat ara, les conseqüències per a les generacions futures seran, en 
tots els aspectes, també en l’econòmic, preocupants. 

Per tot això, aquestes polítiques que s’han dut a terme i les que vostè acaba d'anunciar 
avui per a la protecció responsable del territori, del paisatge o del medi ambient, ens 
pareixen més que importants, imprescindibles. 

En aquest camp, els socialistes, li demanem que es continuï per la línia iniciada de 
treball de les modificacions puntuals i prudents del Pla Territorial de Mallorca i que faci 
esforços per aconseguir el consens envers aquestes modificacions, com també, d'altra 
banda, per a l’adaptació dels planejaments urbanístics municipals a l’esmentat pla. 

Vostè ja ha parlat del conveni de carreteres. Jo simplement li vull demanar que, com ja 
dèiem al nostre programa electoral, és necessari la millora de les carreteres 
contemplades en el conveni, però ho hem de fer tenint en compte i sempre present les 
dues prioritats dels socialistes: les persones i el territori. Les carreteres han de prioritzar 
la seguretat de les persones i han de ser respectuoses amb el territori. Han de ser 
modernes i segures, però també completament integrades en el nostre primer i gran 
valor medi ambiental, el paisatge mallorquí. 

Pel que fa al tema dels residus, tan recurrent aquests darrers mesos, li volem dir o 
demanar tres coses: coherència, millora i pedagogia:  

1) En primer lloc, coherència. Els socialistes sempre, tant amb responsabilitat de 
govern com a l’oposició, hem actuat igual. La prioritat és la bona gestió. Hi ha, com 
vostè molt bé ha dit, tota una normativa molt clara i extensa al respecte, i uns 
principis i objectius establerts que han de ser la nostra guia. Hem de seguir essent 
coherents, estam obligats. D'això en depèn la credibilitat de tots. 

2) En segon lloc, millora: tant en la recollida, responsabilitat dels distints 
ajuntaments, com en el tractament, responsabilitat del Consell. Hi ha marge de 
millora i ho hem d’aprofitar. Hem d’ajudar, liderar, incentivar en definitiva als 
ajuntaments perquè millorin la recollida dels residus. Tingui present que si no hi ha 
una bona recollida no pot haver-hi un bon tractament. Quan tots els ajuntaments 
facin la recollida com toca, tot serà molt més senzill. I també podem ser més 
eficients amb el tractament dels residus, que com he dit abans és responsabilitat 
directe del Consell Insular de Mallorca, tot i reconèixer la bona feina feta fins ara 
pel departament corresponent. L’eficiència és aconseguir els millors objectius amb 
el mínim cost. 

3) I en darrer terme, també, pedagogia. Aquests darrers mesos hem estat testimonis 
a tots els nivells: polítics, mediàtics, de la ciutadania, etc. que encara hi ha una part 
molt important de gent (alguns amb clares responsabilitats polítiques i de gestió) 
que no entenen el model i desconeixen els principis i objectius per a la bona gestió 
dels residus. Principis i objectius que, com molt bé vostè ha dit, són fruit del 
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consens dels distints grups polítics. Li demanem esforços per explicar el que s’ha de 
fer en aquesta matèria i com s’ha de fer. La pedagogia serà el millor antídot contra 
la demagògia. 

Finalment, senyora presidenta, que el Consell fos el gran ajuntament de Mallorca, capaç 
de combinar les dues vessants, l’autonòmica i la local o municipal, era un altre dels 
nostres compromisos electorals. 

Proposàvem aprofundir en aquest concepte, desenvolupar-ho per tal que el Consell 
Insular de Mallorca pugui ser, de forma efectiva i eficient, l’enllaç necessari entre els 
municipis i la resta d’administracions supramunicipals, Govern de l’Estat i Autonòmic. 

La creació d’una Assemblea de Batles i Batlesses que, a més, s’ha aprovat per 
unanimitat en aquest Ple, ens pareix un encert històric. Assemblea que ha de ser  l'espai 
que faciliti i fomenti la relació entre el Consell Insular de Mallorca i els ajuntaments, 
així com també entre els mateixos ajuntaments. Molts d’ells comparteixen problemes, 
mancances i preocupacions i junts podem trobar solucions que, en definitiva, tindran en 
els respectius ciutadans de cada poble o ciutat els seus beneficiaris. També ha de servir 
per eliminar les diferències entre els distints municipis de Mallorca.  

Respecte d’aquesta l’Assemblea de Batles i Batlesses, el Grup de Consellers Socialistes 
vol adquirir i anunciar un compromís: mai no utilitzarem l’Assemblea de forma 
partidista, mai no en farem utilització política d’aquest òrgan consultiu. Des del nostre 
punt de vista, aquesta Assemblea pot ésser, sobretot, un instrument útil per als equips de 
govern municipal i, per tant, beneficiosa pels veïnats de cada un dels municipis. 

També ens satisfà, tal i com dèiem en el nostre programa electoral, la creació de 
l’Oficina de suport territorial, comptable i jurídic als ajuntaments, i totes aquelles 
mesures, a més de les econòmiques directes, que serveixin per ajudar als respectius 
equips de govern municipals a desenvolupar la seva tasca. 

Li parla, senyora Presidenta, un regidor, des de fa molts d’anys, d’un ajuntament petit, i 
li deman com a tal, més que com a socialista, una sensibilitat especial, una atenció 
preferent als nostres municipis, tant per part de vostè com de tot el seu equip executiu. 

Els doblers, els ajuts econòmics són importants per als nostres pobles, però també ho és 
la col·laboració institucional.  

Els municipis han de veure el Consell Insular de Mallorca com el seu aliat i 
col·laborador per tal de desenvolupar la seva tasca política local.  

Ens pareix perfecte aquesta aproximació que estan fent tots els membres del seu 
executiu als ajuntaments, evidentment diferent en relació a les  competències que té 
cada conseller. Li demanem que segueixi amb aquesta línia. 

Li puc assegurar que rebre un conseller, un director insular o un secretari tècnic amb la 
intenció i l’interès d’ajudar-te a desenvolupar una determinada tasca municipal és molt 
ben rebut per qualsevol equip de govern, especialment pel que fa als municipis més 
petits, que són la immensa majoria de Mallorca. 

En resum, Sra. Presidenta, els socialistes i les socialistes estam molt satisfets de com 
van les coses en aquest inici de legislatura, però com vostè molt bé sap i diu, sense 
utopies no hi ha progrés. Nosaltres som a la vegada inconformistes i utòpics.  
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Volem més! No hem d’afluixar!. Els principis, els valors i les idees socialistes són 
ambiciosos. Nosaltres també ho hem de ser. Anem a bon ritme, només han passat sis 
mesos i ens queda tota una legislatura pel davant. Hem de seguir així, hem d’arribar 
lluny. 

Els mallorquins i mallorquines s’ho mereixen. 

Moltes gràcies”.  

  
Tot seguit, el Sr. moderador dóna la paraula a la Sra. Mascaró, com a portaveu del Bloc 
per Mallorca. 

 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) pronuncia el discurs següent: 

 

“Molt Honorable Presidenta, 

Honorables Conselleres i Consellers 

Afrontam avui el primer debat d’aquesta nova etapa del Consell Insular de Mallorca, en 
la qual hem conformat un govern plural, format per formacions polítiques diferents, que 
ens presentàrem a les eleccions amb candidatures diferents i amb programes diferents, 
però que hem estat capaços d’arribar a acords i elaborar un únic programa d’acció de 
govern.  

Un Govern plural, però fort, dinàmic i cohesionat, amb capacitat de diàleg i d’arribar a 
acords per donar resposta  a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes de Mallorca i 
també a les inquietuds d’una societat moderna i molt plural que ha d’avançar sense 
perdre identitat, ni renunciar a una bona qualitat de vida. 

Des del Bloc per Mallorca ens sentim orgullosos de formar part d’aquest govern, que 
des del primer moment treballa fort per dur endavant el programa pactat. 

Durant la campanya electoral des del Bloc per Mallorca, férem una especial incidència, 
entre altres temes, en:  

- La consolidació del Consell a través del desenvolupament del nou Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. 

- La necessitat d’un major i millor finançament. 
- Centrar la política en les persones i el seu benestar. No debades el nostre programa 

electoral es titulava Les Persones primer 
- La potenciació de la Cultura i la Identitat. 
- La necessitat d’incrementar les ajudes i el suport als ajuntaments: el municipalisme 

que sempre ens ha definit.  
- La protecció del territori i la modificació del Pla territorial de Mallorca, per fer 

realitat el tan necessari desenvolupament sostenible. 

Grans temes que es recolliren de manera satisfactòria en l’acord signat entre les 
diferents forces polítiques. 

Ho duiem al programa electoral del Bloc, està dins l’acord que signàrem i ja s’hi ha fet 
molta de feina per part de l’equip de govern d’aquesta institució. 
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Molta feina per millorar la qualitat de vida personal i social i el creixement 
socioeconòmic de Mallorca. 

Quan es vol fer compatible la millora de la qualitat de vida i el creixement econòmic, la 
protecció del territori n’és una eina fonamental, especialment quan com en el cas de 
Mallorca, el territori és, a més d’escàs, la carta de presentació de la principal indústria, 
la turística. 

L’aprovació de la Norma territorial cautelar per aquest Ple, suposa una protecció 
temporal, que afegida o complementada amb el Decret llei de mesures cautelars aprovat 
pel Govern de les Illes Balears i ratificat pel Parlament de les Illes Balears, ens ha de 
permetre consensuar tranquil·lament les necessàries modificacions al Pla Territorial de 
Mallorca per evitar excessos urbanístics que en res beneficien el necessari 
desenvolupament econòmic, però que sí posarien en perill un paisatge que necessitam 
mantenir per a les futures generacions. 

Avui podem parlar de preservar, a més de Cala Blanca, Montport, Son Real, Regana, 
Muleta i tots els topònims que es pactaren i consensuaren amb el Consell Insular de 
Mallorca dins el Decret Llei del Govern de les Illes Balears, preservar també Biniorella, 
Cala Marçal, es Pujols, l’Ullal, sa Ràpita, Son Crever, ... 

També podem intentar fer possible que es Guix, en plena serra de Tramuntana, es pugui 
reconduir cap a un llogaret enlloc d'una urbanització amb blocs de pisos dins un paratge 
realment simbòlic i modèlic, que hauríem de mantenir així.  

Tot plegat, és una bona notícia, per la Mallorca actual i per la del futur. 

Una bona notícia de la qual tots ens hem de felicitar, els que formam l’equip de govern, 
però molt especialment l’equip del Departament de Territori, que amb tant poc temps ho 
ha pogut dur a terme. 

És cert que hi podria haver més noms en el llistat d’espais a preservar. 

Però també és cert, i n’hem de ser ben conscients, que amb un altre govern, amb una 
altra correlació de forces, serien menys o potser fins i tot cap. 

I no entraré en valoracions del passat recent que tots i totes tenim ben presents. 

La primera passa cap a la modificació del Pla Territorial de Mallorca que volíem i que 
pactàrem,  està feta. 

Ara vendrà la reforma del PTM, que s’ha de fer amb celeritat, per evitar inseguretats 
jurídiques possibles i per  facilitar als ajuntaments l’adaptació de les seves normes a 
l’esmentat pla, però s’ha de fer bé i estudiar-ho en profunditat i, evidentment, des del 
consens. 

La tasca, però,  ja està iniciada. 

Com també s’ha iniciat l’increment de les ajudes i el suport cap als Ajuntaments. 

El Govern de Mallorca, l’ajuntament dels ajuntaments, ha donat un nou impuls a la 
relació amb els ajuntaments de manera molt positiva. 

La creació de l’Assembla de batles i batlesses: un instrument que neix per fomentar el 
municipalisme, és també motiu de satisfacció. 
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En mig any ja s’han duit a terme dues assemblees i constituïdes tres comissions 
sectorials i que té com a gran assignatura ajudar al finançament municipal, tan 
necessari. 

Però, en municipalisme, s’ha fet molt més.  

Pràcticament tots els departaments s’esforcen a facilitar la tasca als pobles i a oferir 
ajudes.  

Hem de destacar, però, les ajudes que des dels Departaments de Territori i de 
Cooperació Local s’han posat ja en funcionament, el 2007, per facilitar l’adaptació de 
les normes al PTM. 

Ajudes a les que s’hi afegirà aviat las de Patrimoni per a l’elaboració dels catàlegs 
municipals, necessaris també per a fer aquesta adaptació.   

Des del Departament de Cooperació Local hem de remarcar també l’esforç en la 
modernització de tots els instruments d’ajuda als ajuntaments, amb més personal i amb 
més doblers. 

Ajuts en cooperació tècnica per elaboració gratuïta de projectes per ajuntaments de 
menys de 6000 habitants i a un cost de l’1% per a la resta també són una ajuda 
important. 

L’equip del Departament de Cooperació Local ha fet un treball d’enginyeria i recerca, a 
més de preparar una nova proposta de reglament pel Pla d’Obres i Serveis que es 
debatrà a l’Assemblea de Batles, ha aconseguint un 15% d’increment del POS, 
increment que s’hauria de consolidar i créixer en futurs exercicis. 

I aquí tenim un repte: aconseguir que l’Estat n'incrementi la seva part, que fa temps que 
està pràcticament congelada. 

El Departament d’Interior també centra la seva atenció en els municipis. A més de 
l’excel·lent tasca dels bombers, ja ha culminat la primera fase del Pla Territorial 
d’Emergències de Mallorca, que afecta més de 30 municipis de Mallorca. 

Des del Departament de Cultura i Patrimoni, a més de donar continuïtat i impuls a les 
línies ja existents, també s’obriran convocatòries, adreçades als ajuntaments, per a 
actuacions de promoció cultural, per adaptació a la Llei de museus, per restauració de 
patrimoni, .... 

I s’ha encetat una línia, encara que modesta, significativa, en matèria de col·laboració en 
Política Lingüística. 

I som conscients que des de tots els departaments del Consell Insular de Mallorca es 
col·labora i es treballa pel municipalisme. 

El balanç d’aquest mig any en aquest camp és també positiu, molt positiu, com ho és, 
segurament el que més, perquè afecta les necessitats més bàsiques de les persones, la 
tasca en serveis socials. 

No m’hi estendré perquè ja ho heu fet vós, senyora presidenta, com també el portaveu 
del Grup PSOE que m’ha precedit, però no podia deixar d’esmentar que s’han 
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racionalitzat els serveis socials al Consell Insular de Mallorca. Tenim un conseller dins 
l’equip de Govern i s’ha millorat la gestió i el finançament. 

En aquest cas, hem complit amb la promesa de tenir un responsable de polítiques socials 
dins el govern del Consell Insular de Mallorca i amb la urgent necessitat de dotar de 
més recursos aquesta àrea, per respondre a les necessitats de la ciutadania i al deute que 
deixà l’anterior responsable, que va posar en perill els serveis més bàsics.  

Hem complit, posant per damunt de tot els serveis a les persones més necessitades, però 
de moment ho hem fet a costa de les altres àrees, dels altres departaments, dificultant 
l’execució d’altres programes no tan vitals, evidentment, però també necessaris per a 
una societat moderna i equilibrada. 

Una societat com la nostra necessita unes polítiques socials potents, però també unes 
polítiques culturals fortes que fomentin el desenvolupament personal, la creativitat 
individual i col·lectiva i facilitin la cohesió social i la integració dels nouvinguts.  

A més, també necessita unes polítiques fortes en matèria de joventut, d’esports, 
d’igualtat, de la tercera edat, etc. 

I això ens du a parlar de finançament. 

En aquesta legislatura s’ha de fer realitat un nou finançament pel Consell Insular de 
Mallorca i no hauríem d’esperar a final de la legislatura, perquè potser serà tard.  

Les expectatives creades tant als ajuntaments com dins els diferents col·lectius ens 
obliguen a fer esforços en tots els nivells per no defraudar la societat i per donar els 
serveis i les ajudes que aquelles àrees que gestiona el Consell de Mallorca, ja 
transferides i també, evidentment, perquè aquelles que ens puguin arribar venguin ben 
dotades. 

Comptam amb un nou Estatut d’Autonomia, que no votàrem els representants del Bloc, 
perquè el trobàrem esquifit en aspectes tan fonamentals per nosaltres com són el tema 
de la llengua i el del finançament, el gran problema d’aquesta comunitat autònoma, que 
afecta sobretot els consells. Certament, no el votarem, però l’acatam, l’acceptam i que 
volem que es desenvolupi al més prest possible. 

Un dels aspectes que valoram positivament d’aquest nou Estatut d’Autonomia és el seu 
caràcter insularista, amb la consolidació definitiva de la màxima institució de cada illa 
dotant-la de noves competències, que s’han d’anar fent efectives. 

Ja s’ha creat la Comissió mixta de transferències. Ara s’ha de fer feina, la feina ben feta, 
i evitar qualsevol traspàs mal dotat i mal comptabilitzat. Però això no ha de suposar la 
renúncia per part del Consell Insular de Mallorca a assumir allò que estatutàriament li 
pertoca. Només fa mig any que hem començat aquesta nova etapa, però, des del consens 
i des del seny, hem d’evitar eternitzar el traspàs definitiu. Sabeu que teniu el nostre 
suport, per al traspàs de competències, per a un nou finançament i per a la participació 
del Consell Insular de Mallorca en les inversions estatals. 

Tenim el compromís d’un major finançament en carreteres i en serveis socials, i avui he 
sentit també el compromís del partit de la oposició. Si la línia política que han seguit 
durant aquests anys m’ho fes creïble, podria anar-me’n a dormir tranquil·la que, governi 
qui governi a Madrid, tendrem més finançament, però desgraciadament el problema 
sempre ha estat el mateix: governi qui governi a Madrid, sempre hem tengut un mal 
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finançament. Ara seria un bon moment per començar a exigir aquest finançament tan 
necessari a totes les institucions.  

Per tant,  no ens podem aturar aquí i s’ha d’accelerar la petició i la nova Llei de 
finançament dels consells insulars. 

Els consells insulars i sobretot el Consell de Mallorca, del qual en coneixem la realitat 
de cada dia,  ho necessiten per garantir la qualitat de vida de la ciutadania. 

Ens teniu al vostre costat per aprofitar la coordinació i el consens institucional per a 
desenvolupar els drets socials, per a la gestió eficaç dels serveis, per dur a terme les 
actuacions, petites i grosses, que millorin el benestar social i individual, però també la 
qualitat de vida en tots els àmbits i en totes les àrees. 

Durant aquest mig any s’ha fet molta de feina i s’ha començat a donar compliment a 
molts dels acords i promeses. 

A més de tots els esmentats, també hem iniciat la modificació Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, la publicació de les subvencions, les comissions de serveis, les 
llistes d’espera de les residències, etc. 

La modificació del ROC també ha de servir per millorar la participació ciutadana a 
través d'instruments com els Consells Sectorials que heu anunciat avui, participació que 
també es fomenta des dels diferents departaments amb el diàleg amb les entitats.  

En mig any hem fet molt, però ens queda molt per fer a tots els departaments per donar 
compliment als acords i a les necessitats i inquietuds de la ciutadania. 

Des del Bloc per Mallorca estam convençuts que aquesta institució té un bon equip, 
divers, és cert, però capacitat per dur endavant els reptes plantejats i els acords signats, 
per continuar treballant pel present i pel futur de Mallorca, que per això ens presentarem 
a les eleccions i formam part d’aquest govern i us donarem el suport com a presidenta.  

Moltes gràcies”. 

 

El Sr. moderador dóna la paraula al portaveu d’Unió Mallorquina. 
 

Tot seguit, intervé el Sr. Flaquer i pronuncia el discurs següent: 

“Senyora presidenta, senyors consellers, públic en general: 

Intentaré fer una intervenció plena de sinceritat, una intervenció constructiva i amb tota 
la bona voluntat.  

Per a UM, aquest primer debat de l’estat del Consell Insular de Mallorca d’aquesta 
legislatura ve marcat per aquests només sis mesos que vostè du al front d’aquesta 
institució; per tant, la seva gestió i sobretot les seves realitzacions estan condicionades, 
avui per avui, per la necessària però no fàcil etapa de transició, adaptació i aterratge.  

Per això, UM vol veure en aquest primer debat com una anàlisi per revisar els principals 
eixos, línies programàtiques i accions del seu govern així com una plataforma per 
afrontar el futur.  
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Algunes coses ja les hem pogut entreveure i per tant sí que tenim indicis que hi ha dos 
fets que són constatables. En primer lloc, hi ha una gran dosi d’il·lusió i en segon lloc, 
també hi ha moltes ganes de fer feina. Sense cap dubte, dues variables imprescindibles 
perquè això funcioni i una bona actitud inicial, davant el repte que tenen en aquesta 
nova etapa.  

Hem de tenir en compte que els mallorquins i les mallorquines estan expectants davant 
la capacitat que tendrà aquest equip per governar Mallorca. No podem oblidar que el 
llistó està alt, ja que l’herència és rica, tot i que alguns no ho vulguin reconèixer així.  

Unió Mallorquina està habituada a donar solucions concretes a problemes concrets, als 
grans problemes i als petits problemes. UM participa de forma activa d’aquest pacte i 
d’aquest nou govern, a una institució on va governar ostentant la seva presidència 
durant molts d’anys i per a la gent d’UM, sobretot pels tres consellers i els seus equips, 
no ha estat senzill acostumar-se a aquesta nova forma de governar, però som gent 
habituada a pactar, a compartir, a cedir, a consensuar, a respectar i a actuar, com deia 
avui matí, amb generositat.  

No podem oblidar, presidenta, que el seu projecte també és el nostre projecte, i que per 
tant les seves decisions, la seva forma d’actuar, la seva forma de governar, són igual 
d’importants per a nosaltres que per a vostè i els seus. La institució i aquest projecte de 
país el duim endavant tots, tots aquests partits que componem el pacte, no és només el 
projecte d’unes sigles concretes, ni tampoc d’una persona. És per això que no s’han 
d’oblidar ni per un moment conceptes com: diàleg, consens i participació de tots; tan 
important és parlar com escoltar, per tant és la nostra obligació tenir una actitud 
expectant, fins i tot un poc crítica, però sobretot constructiva, una postura basada en la 
lleialtat al pacte que vàrem firmar.  

Presidenta, no ho dubti: UM vol sumar. Efectivament, estam acostumats a complir la 
paraula que donam i els pactes que signam; ens costa molt faltar als compromisos i ens 
agrada ser lleials. És per això que valoram tant la reciprocitat en aquest aspecte, per tant 
l’ahir, l’avui i el demà formen part de l’acord.  

Demonitzar la història recent no és la millor solució per avançar. És per això, Sra. 
Armengol, que des del nostre Grup li agraïm sincerament que hagi fet costat, amb 
decisió, a totes les actuacions i fets del passat. Però, per una altra banda, no li amagam 
que l’estèril debat sobre les transferències d’algunes competències del Govern balear al 
Consell de Mallorca, tema clarament pactat el seu dia, no ajuda a mantenir un clima 
d’harmonia. Creim que el camí iniciat no és el correcte i que s’hauria d’aturar aquesta 
equivocada dinàmica de declaracions i de reivindicacions mal intencionades.  

UM vol que es compleixi l’establert a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de Consells 
respecte a la transferència de competències al Consell Insular de Mallorca. Per tant, 
volem que es faci amb seguretat jurídica, amb dotació i recursos econòmics suficients, 
sense duplicitats, amb metodologia i amb un calendari pactat.  

Sra. Presidenta, respecte d’aquest tema, els acords escrits o no escrits però acceptats pel 
seu partit polític, s’han de complir escrupolosament. 

Un altre tema, menys àcid que l’anterior, però també molt important, és per a nosaltres 
l’econòmic, encara que des d’alguns partits polítics centralistes ens critiquin la nostra 
postura respecte del finançament autonòmic, UM creu que el nacionalisme econòmic, 
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com una actitud política per aconseguir equilibrar la malmenada balança fiscal de les 
illes Balears amb l’Estat central.  

Necessitam un finançament més just, tothom ho sap, tothom ho diu.  

Ja vaig dir, el dia de la seva investidura, que per al nostre Grup era molt important la 
capacitat que tendria el seu partit, PSOE, per dur doblers de Madrid a les Illes Balears i, 
sobretot, de Madrid a Mallorca.  

Hem de reconèixer que la firma del conveni de carreteres i l’anunci de l’acord pel 
finançament de la xarxa de residències han estat un bon començament, però és 
important continuar amb nous projectes d’envergadura de forma immediata; el govern 
espanyol, el senyor Rodríguez Zapatero, no pot donar l’esquena a Mallorca i vostès ho 
han de lluitar amb valentia i decisió, no ens podem quedar en meres paraules. És per 
això que l’animam a obtenir resultats concrets i en un breu termini de temps.  

Així mateix, en temes de finançament, també creim molt positiva la transferència 
extraordinària de 50 milions d’euros realitzada pel Govern de les Illes Balears per a la 
millora de la gestió dels serveis socials i l’àrea d’obres públiques, doblers que arribaran 
al llarg de 2008. 

També, en clau financera, no podem deixar d’anomenar la necessària revisió del model 
de finançament dels consells, com han dit ja altres ponents. Aquest model s’ha 
demostrat totalment insuficient per cobrir els costos efectius de les diferents 
competències que gestiona el Consell Insular de Mallorca. És un tema urgent pel que 
comptarà amb el suport d’UM.  

Sobre temes territorials, fa una setmana que vàrem aprovar una norma territorial 
cautelar –per cert, he vist que amb un gran desplegament publicitari-. UM, una vegada 
més, no va fallar i va estar al costat de la protecció del territori d’una forma unilateral, 
com sempre a la seva història, però ens agradaria fer una sèrie de comentaris al respecte.  

Miri: hem de tenir en compte que una norma cautelar és un téntol, una aturada per poder 
analitzar amb més tranquil·litat i prendre decisions més correctament. Ara, entram dins 
aquesta etapa de reflexió i, per tant, UM demana seny, seny.  

En segon lloc, el nostre partit no pot deixar de pensar ni un sol instant en la malmenada 
seguretat jurídica d’aquesta illa. És important tenir clar que en temes territorials ha 
d’imperar el sentit comú i la coherència.  

No podem jugar amb els drets aliens, perquè sense dubte, tendrà conseqüències 
negatives per l’economia. La confiança empresarial, no només del sector de la 
construcció, és essencial; per tant, pel nostre Grup polític la defensa de la seguretat 
jurídica i dels drets dels ciutadans passarà, a partir d’ara, a ser un tema molt més 
important del que ha estat fins al moment. 

En tercer lloc, no podem oblidar les responsabilitats i les indemnitzacions que aquesta 
institució pugui assumir per decisions territorials. En cap cas volem hipotecar el Consell 
Insular de Mallorca de cara al futur i per això haurem d’actuar amb molta 
responsabilitat. 

UM creu que la vertadera lacra actual a Mallorca és la indisciplina urbanística; la gent 
fa el que vol. Aquest és un problema molt gran del que en xerram poc. Per això, 
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comptarà amb nosaltres per perseguir aquells que no compleixen les lleis i animan a la 
consellera de Territori a fer una feina amb diligència en aquest sentit.  

Així mateix, des d’UM volem dir amb claretat que creim amb el Pla territorial aprovat 
durant la legislatura passada. El PTM és un bon instrument i ens pareixeria un error 
difícilment acceptable capgirar la filosofia i el contingut d’aquesta norma territorial: 
petits retocs sobre les bases de la norma cautelar aprovada, sí; reformar o canviar el Pla 
vigent, no.  

Hem de preservar i respectar el territori, sí, però també hem de preservar la confiança 
dels ciutadans en les institucions i en el marc jurídic.  

Les decisions que es prenguin hauran d’estar emparades per la Llei i hauran de ser 
jurídicament impecables. Avui veim com el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears dicta una sentència a favor del Consell Insular de Mallorca en el tema de les 
ART del Pla territorial de Mallorca. Això, què demostra?, demostra que en el seu dia, la 
gent que ho va fer, va tenir cura, va ser prudent i, sobretot, va actuar amb serietat, 
sobretot la passada legislatura. Per cert, aquesta ja és la segona sentència a favor del Pla 
territorial de Mallorca.  

Finalment, senyora presidenta, creim que el Consell Insular de Mallorca ha de tancar la 
porta a una espiral de decisions en temes territorials que ens podrien dur al caos. Parlava 
avui dematí que hem de posar ordre i concert. Nosaltres, sincerament, Sra. Armengol, 
creim que ordre i concert n’hi ha.  

Hem d’actuar amb seny i amb responsabilitat i en cap cas hem d’entrar en una carrera 
de gelosies proteccionistes entre diferents institucions. Hem de pensar, sobretot, amb els 
drets dels ciutadans, amb les empreses i amb els ajuntaments. No estarem al costat de la 
protecció irresponsable.  

Ja ho vàrem dir molt clar el dia del debat dels pressuposts: UM creu que és un error 
modificar el tema de subvencions i ajudes. Sra. Presidenta: s’ha aficat en un embull, 
s’ha aficat en un embull, i creim sincerament que tendrà greus conseqüències negatives 
a curt termini. Tant particulars com col·lectius, es ressentiran greument d’aquest canvi 
de política i deixaran de realitzar projectes i de fer coses que eren positives per a la 
nostra illa.  

S’han demonitzat erròniament les ajudes i les subvencions, amb transparència i 
informació pública no hi ha cap problema, són un bon instrument. No es deixi dur per la 
inèrcia de governar de cara a la galeria, pensi en tota aquella gent que necessita 
finançament, que necessita doblers per dur endavant els seus projectes. Sense cap mena 
de dubte, donar passos enrere en aquest sentit no serà bo i la pròpia maquinària de 
l’administració, la burocràcia i les creixents normes restrictives faran que en breu i amb 
tota seguretat li sigui molt, molt complicat governar, dur a terme els seus desitjos i els 
projectes que els ciutadans li demanaran des de defora.  

Per això, li recoman que llegeixi un llibre, un llibre molt conegut a les escoles de 
negocis, titulat “Enseñar a bailar al elefante”.  

Compartim amb vostè la filosofia en el tema de carreteres. Deia, avui matí, prudència i 
mesura. Independentment dels estudis de mobilitat i d’altres estudis i més estudis, el 
segon cinturó és necessari per Palma i per Mallorca i el Consell de Mallorca té la 
responsabilitat de resoldre el problema dels accessos a Palma, perquè això, sense dubte, 
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contribuirà a la millora de la qualitat de vida i seguretat dels ciutadans; això sí que és un 
tema de millora i qualitat de vida.  

Tengui per segur que la realitat s’acabarà imposant, i el segon cinturó es farà. Ja coneix 
la nostra postura al respecte.  

Hi ha un tema que preocupa especialment el Grup d’UM al Consell de Mallorca i és 
l’escanyament econòmic que està sofrint el Departament de Promoció i Gent Gran. La 
falta de recursos econòmics d’aquesta àrea, gestionada per UM, està derivant en una 
situació quasi insostenible. El fet és que les coses no s’estan fent bé en aquesta 
conselleria i és que no té doblers per dur a terme les seves activitats; en realitat, no té 
doblers per fer res.  

En el darrer pressupost, aquest departament va ser el gran perjudicat, en espera de 
futures solucions que no acaben d’arribar. La veritat és que les associacions, la gent 
gran i les persones majors de Mallorca, de Palma i de part forana, veuen com tenen 
menys activitats, menys ajudes i que en aquests moments són uns dels gran oblidats del 
Consell Insular de Mallorca.  

UM va assumir la gestió d’aquesta àrea perquè creia que podia fer una bona feina, 
donada la seva anterior experiència, però en la situació actual, presidenta, és impossible 
dur endavant cap projecte. Per tant, li demanam que prengui mesures de forma urgent 
per UM, que és un tema de fidelitat institucional i que es prengui molt seriosament els 
acords que es varen complir, independentment de la situació financera del Consell 
Insular de Mallorca.  

En temes de benestar social, ens ha agradat especialment el conjunt de les seves 
propostes,  ja que pensam que a Mallorca hi ha unes mancances reals en aquest àmbit. 
Pot comptar amb el nostre suport per dur a terme les inversions en residències, la 
col·laboració estreta amb entitats sense ànim de lucre, en la implantació d’aquest nou 
Pla municipal de serveis socials i en tota la resta de mesures que ens ha anunciat.  

És imprescindible millorar el finançament dels ajuntaments. Tot sabem que la situació 
és d’extrema gravetat econòmica en la majoria dels municipis. Creim, com diu vostè, 
que l’ajuntament dels ajuntaments ha de ser l’administració que posi fil a l’agulla i ha 
d’incrementar els finançaments a les corporacions locals.  

Hem de prioritzar transferències i inversions als ajuntaments. A UM li pareix molt bé la 
creació de l’Assamblea de batles i batlesses, però no ens hem d’enganar: els batles, el 
que volen són doblers. Mos podem reunir, xerrar, consensuar, però els batles el que 
volen són doblers per fer coses. Per tant, noltros aplaudim la creació de l’Assamblea de 
Batles, però realment el que volen són més doblers, perquè sinó, qualque dia, qualque 
ajuntament farà fallida. 

En definitiva, Sra. Armengol, el més trascendental és que la gent d’UM amb la que 
compta en aquesta institució està animada, tenim ganes i desitjam que aquest sia un 
projecte exitós, un projecte exitós per a tothom. Compartim amb vostè la seva 
preocupació pel tarannà, per saber il·lusionar i pel valor de la paraula, però també, 
sobretot, tenim clar que el més important és fer coses, com millorar els serveis als 
ciutadans, dur endavant  infrastructures necessàries, gestionar les ajudes sol·licitades, 
governar per a tothom. En definitiva, pujar el llistó que ha rebut.  
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No tenim clar que la voluntat general dels ciutadans, en funció d’unes coses que deia 
avui matí, sigui la de participar en les decisions de govern. Tot el contrari, al nostre 
parer el que volen els ciutadans és lideratge, que els escoltin, sí, però que els polítics i 
les institucions prenguin les decisions adients i li solucionin els problemes. Com va dir 
Picasso, “la creatividad existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.  

No ho dubti, presidenta, pot comptar amb nosaltres per fer feina per Mallorca; tota la 
il·lusió, ganes i llibertat, són les mateixes que el dia que la vàrem votar, que UM la va 
votar com a presidenta de Mallorca.  

Gràcies”. 

 

El Sr. moderador dóna la paraula a la presidenta, en el seu torn de rèplica a la 
intervenció dels portaveus de l’equip de govern.  

 

La presidenta agraeix, en primer lloc, als tres portaveus, les seves intervencions i, més 
que les seves intervencions, el seu suport durant els sis mesos de govern a la institució 
que té l’honor de presidir.  

Reitera les seves al·lusions anteriors al fet que es tracta d’un govern plural, que ha 
nascut de la generositat de totes les forces polítiques, perquè considera que és de justícia 
remarcar-ho.  

Observa que, és evident, tots varen concórrer a unes eleccions amb programes electorals 
propis i que tenen diferències, però que han sabut posar per damunt de les diferències 
allò que els uneix i, sobretot, allò que va en benefici de la ciutadania de Mallorca. Per 
aquest motiu, reitera l’agraïment per la generositat i l’actitud de col·laboració 
demostrada per totes les forces polítiques per tal de poder pactar aquest programa de 
govern del Consell Insular de Mallorca.  

Assegura que, com a presidenta de la institució, s’ha sentit molt còmoda, respectada i 
molt ajudada, amb moltes ganes per poder tirar endavant aquest projecte comú, que 
conformen forces ben diferents, com és el PSOE, UM i el Bloc per Mallorca. Diu que té 
molt clar que tots i cadascun dels que conformen aquests govern pensen que el primer 
són els ciutadans i ciutadanes i que han sabut fugir de les polítiques de partit, per posar 
per damunt allò que interessa a la ciutadania.  

Agraeix també les idees constructives del Sr. Flaquer (UM), els seus suggeriments i 
reivindicacions. Assegura que això és el que caracteritza un govern plural i que per 
aquest motiu a ella li agraden els pactes i el diàleg, perquè està convençuda que sempre, 
quan sotmets a decisió allò que s’ha de fer, les polítiques que s’han de dur endavant 
com a institució, sempre són millors si abans han estat parlades.  

Tot seguit, donarà una resposta a cadascun dels portaveus que han intervingut.  

En primer lloc, al Sr. Ramon (PSOE) li diu que, a més de l’agraïment comú que acaba 
d’expressar a tots els Grups polítics, també vol expressar l’agraïment especial al PSOE 
per haver confiat en ella a l’hora de liderar la candidatura al Consell Insular de Mallorca 
i haver-li donar l’honor i, per ella, la gran il·lusió històrica de ser la presidenta d’aquesta 
institució.  
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Recorda que el Sr. Ramon ha fet referència a la coherència que ha de tenir qualsevol 
equip de govern i que té, al seu parer, el govern que té l’honor de presidir.  

Comenta que és cert que el PSOE apuntava, al seu programa electoral, cap a moltes 
qüestions que s’han pogut dur endavant durant aquests sis mesos, perquè són qüestions 
pactades i, per tant, formen part no només del programa electoral sinó també del 
programa del Pacte de govern.  Les qüestions de participació, de transparència, d’ús de 
noves tecnologies, els avenços en polítiques socials. Diu al Sr. Ramon que comparteix 
el convenciment que vivim un moment històric, a l’àmbit del Govern espanyol, on hi ha 
hagut un govern que ha aplicat política social i política de nous drets de ciutadania. Per 
aquest motiu ha afirmat, en la seva intervenció del matí, que el Consell Insular de 
Mallorca vol ser la institució impulsora per tal de garantir els nous drets socials i els 
nous drets de ciutadania, que a més reconeix per primera vegada el nou Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. Observa que un d’aquests nous drets és, evidentment, 
el dret a la igualtat entre homes i dones i per això s’ha manifestat que la institució farà 
el Pla marc d’Igualtat o la creació del Consell de la Dona. 

Tot seguit, recorda els termes amb què s’ha referit el Sr. Ramon a la qüestió del Pla 
territorial de Mallorca i de la Norma territorial cautelar. Tot seguit diu que l’equip de 
govern està convençut que s’han de fer unes modificacions puntuals del PTM, però el 
que han fet en primer lloc ha estat ajudar els ajuntaments a poder-se adaptar i, entre el 
Departament de Cooperació Local i el Departament de Territori s’ha fet una bona feina 
per poder l’ajuda esmentada per facilitar la major rapidesa possible d’aquesta adaptació.  

Ressalta com a bàsica l’afirmació del Sr. Ramon referida al caràcter autonòmic 
d’aquesta institució, proclamada com a tal al nou Estatut  d’Autonomia de les Illes 
Balears i que és, també, l’ajuntament dels ajuntaments de Mallorca. Diu que durant els 
darrers sis mesos han donat molta importància a reforçar aquest paper municipalista del 
Consell Insular de Mallorca i que ho han fet perquè hi creuen, perquè ho tenen pactat i 
perquè, a més, pensen que és la forma més efectiva d’ajudar als ajuntaments i de 
representar allò que diu i, al seu parer, vol la ciutadania de l’illa de Mallorca.  

En segon lloc, comenta la intervenció de la portaveu del Bloc per Mallorca, la Sra. 
Mascaró. 

Esmenta la definició que ha donat del govern, com a fort i dinàmic. Diu que hi està 
totalment d’acord, és molt dinàmic i durant sis mesos s’ha fet molta feina a tots i 
cadascun dels departaments i avui ha estat possible fer-ne un esbós de cadascun d’ells, 
tant en el discurs inicial com en els diferents torns de debat amb el Grup polític de la 
oposició, a més dels tres Grups que conformen aquest govern de Mallorca. Reitera tot el 
que ha dit respecte al compromís adquirit i la serietat amb què s’ha treballat a tots els 
departaments.  

Ressalta també la importància que ha donat la Sra. Mascaró –com també ho ha fet el 
portaveu d’UM, Sr. Flaquer– a la qüestió del nou finançament que necessita aquesta 
institució. Diu que hi està totalment d’acord i que, evidentment, com a presidenta del 
Consell Insular de Mallorca té clar que s’ha d’aconseguir aquesta millora del 
finançament i així es fa; recorda que durant aquests sis mesos han aconseguit les 
injeccions econòmiques  a què s’ha referit durant el dia d’avui i considera que són molt 
positives per a la institució, tot i que tots sabem que encara no basta i que haurem de 
seguir fent feina en aquesta línia.  
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Agraeix el suport que ha expressat a la política social del Consell Insular de Mallorca. 
Recorda que era difícil i així ho va expressar quan es va presentar el pressupost per a 
l’any 2008, perquè dins un pacte calia considerar quina era la prioritat de tot el govern a 
l’hora d’elaborar el pressupost per a l’any 2008. Reitera per tant, públicament, el seu 
agraïment per la generositat que varen demostrar el Bloc per Mallorca i Unió 
Mallorquina per tal d’elaborar i aprovar l’esmentat pressupost. Observa que en realitat 
l’increment important es va fer en política social, l’àrea que tenia més dificultats i per 
tant havia de ser la prioritat de qualsevol govern que vol ser responsable amb la societat 
que representa i amb les necessitats de la ciutadania.   

Pel que fa al Pla territorial de Mallorca, diu que el compromís que té l’equip de govern 
és, en sis mesos, enllestir i fer l’aprovació inicial del PTM. Assegura que també  
intentaran dur-lo a terme, evidentment previ consens amb tots els Grups que conformen 
el govern de la institució, sense cap dubte. A més, diu que intentaran el consens també 
amb el Grup del Partit Popular i que  ja s’ha compromès amb el seu portaveu en aquest 
sentit.  

Pel que fa a la necessitat d’augmentar el finançament del Pla d’Obres i Serveis (POS) 
que ha comentat la Sra. Mascaró, reconeix que és cert i que el Govern de l’Estat, des de 
fa uns anys, té gairebé congelat, si no és davallant, el POS i per tant en aquesta línia ja 
s’hi ha fet feina. Diu que el conseller de Cooperació Local ha acudit al Ministeri de 
d’Administracions Públiques, però certament cal aprofundir les gestions en aquest sentit 
per aconseguir la millora en el finançament, per una qüestió bàsica per al Consell 
Insular de Mallorca, com és donar sortida a tots aquells projectes que els ajuntaments 
presenten per mitjà del POS.  

Sobre el sistema de finançament i el nou Estatut d’Autonomia i les competències que 
preveu com a pròpies del Consell Insular de Mallorca, considera que la Sra. Mascaró ha 
dit dues coses ben certes. En primer lloc, que hem d’evitar que ens arribi qualsevol 
competència que no estigui ben dotada i, en conseqüència, el Consell Insular de 
Mallorca no pugui garantir una gestió eficient cap a la ciutadania. Assegura que opina el 
mateix, que és l’objectiu que té marcat, perquè és evident que no es poden assumir 
competències que després no es puguin desenvolupar perquè l’assignació financera 
sigui insuficient. D’altra banda, cal considerar que no es pot eternitzar aquest traspàs 
durant molt de temps.  

Reitera que l’equip de govern treballa a partir d’aquestes premisses, com també la seva 
convicció de que és possible i que s’aconseguiran bons resultats. 

També reitera l’agraïment al Bloc per Mallorca i a UM per fer costat a una nova Llei de 
finançament per als consells insulars, perquè creu que és fonamental i que si no és així 
poques polítiques es poden dur endavant, certament moltes menys de les que voldrien. 
Assegura que per aconseguir-ho els sobren forces i ganes.    

En tercer lloc, comenta la intervenció del Sr. Flaquer (UM). 

Reitera l’agraïment per les seves aportacions. Li diu que entén la dificultat que suposa 
per al Grup UM l’adaptació a la nova situació política. Li recorda que ella en tot 
moment ha reconegut, de forma pública i també privada, tot allò de bo que han fet les 
persones que l’han precedida en el càrrec de presidenta de la institució, especialment la 
presidenta Maria Antònia Munar, que és la que durant més anys l’ha presidida.  
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Comenta que, evidentment no compartirà, com a presidenta, tot allò que s’ha fet durant 
les altres legislatures, però sí que és capaç, perquè creu que la maduresa política ho 
imposa, de reconèixer que cal dur endavant allò que s’ha fet bé i que és positiu per a la 
ciutadania. Per tant, considera que s’han de mantenir aquestes polítiques, diu que s’han 
decidit conjuntament i que per tant també s’han pogut negociar amb UM. Aquest és el 
motiu pel qual no té cap problema per repetir-ho públicament, perquè considera que és 
el millor que es pot fer, en democràcia: saber assumir la història, els errors i els encerts, 
perquè evidentment hi ha hagut les dues coses.  

Pel que fa a l’Estatut d’Autonomia i les competències i sobre el comentari del Sr. 
Flaquer que considerava poc encertades algunes declaracions, li diu que creu que ha 
estat prou clara l’explicació que ha donat durant el discurs i el debat d’avui en aquest 
sentit.  

Reitera que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears va rebre el suport final del PSOE, 
el PP i UM, però no va tenir el del Bloc per Mallorca i que després, al Congrés dels 
Diputats i al Senat, va tenir també el suport d’altres forces polítiques d’àmbit estatal.  

Observa que l’esmentat Estatut, com tota norma legal, existeix per complir-se i també 
que el seu article 70 estableix quines són les competències que passen a ser pròpies dels 
consells insulars i quins són els mecanismes de transferència.   

Comenta que també ho ha explicat, al seu discurs i  en el debat amb el PP. Recorda que, 
d’acord amb el pacte, s’ha de complir l’Estatut d’Autonomia  i per tant s’ha d’iniciar, en 
sis mesos, la Comissió de transferències; el Govern de les Illes Balears ja ha posat al 
davant aquesta comissió, on hi participen els quatre consells insulars i actualment s’ha 
iniciat  la negociació.   

Reitera, però, que això no es fa d’un dia per l’altre i recorda que durant els darrers 
quatre anys no s’ha fet cap transferència al Consell Insular de Mallorca; certament, no 
pretenen ni arribar a aquest extrem ni tampoc fer-les totes en un dia. Per tant, cal agafar 
el temps que necessiti el Govern de les Illes Balears i l’equip de govern del Consell 
Insular de Mallorca per negociar i establir un calendari, per anar treballant.  

Observa, però,  que cal que acords que s’adoptin no siguin interessants només per a un 
partit polític que governa, que és el que menys li interessa, per no dir que no li interessa 
gens: el que s’ha d’aconseguir és que l’acord al qual s’arribi sigui el millor per a la 
ciutadania i perquè la institució que comenci a exercir aquella competència ho faci de la 
forma més eficient possible, amb més valor afegit per a la ciutadania, que és en 
definitiva per allò que ella està en política.  

Pel que fa a la necessitat d’aconseguir un millor finançament autonòmic per al Consell 
Insular de Mallorca, dóna tota la raó al Sr. Flaquer i es congratula pel fet que totes les 
forces polítiques hagin coincidit a fer la mateixa observació.  

Diu al Sr. Flaquer que, com a responsable que ha estat de la hisenda d’aquesta 
institució, sap que té molt poques entrades pròpies i que depèn, gairebé de forma 
exclusiva, d’allò que rep del Govern de les Illes Balears i del Govern espanyol.  

Per tant, és evident que necessitam una millora del finançament per poder dur endavant 
les polítiques de les quals ja en tenim les competències, com també les d’aquelles que 
encara hem de rebre. És fonamental l’existència d’un nou sistema de finançament 
autonòmic, per un costat, a l’àmbit estatal, que doni a les Illes Balears aquell pes que li 
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pertoca, dins l’Estat espanyol. Assegura que aquesta mesura té el suport i el compromís 
del president d’Espanya, el Sr. Rodríguez Zapatero. En aquest sentit, reitera el seu 
compromís d’inversió de 2.800 milions d’euros, per complir allò que estableixen les 
disposicions addicionals i transitòries del nou Estatut d’Autonomia. Considera que és 
una bona notícia.  

Observa que, alhora, també s’ha de fer feina per un altre costat, per aconseguir un nou 
sistema de finançament pels consells insulars i per aquest motiu agraeix a UM el seu 
suport a la nova Llei de finançament dels consells insulars. Assegura que la comparteix 
i que haurà de ser ràpida.  

Sobre les qüestions territorials, li diu que coincideix també amb tot allò que ell ha 
expressat i creu que la Norma territorial compleix precisament tot el que dit, perquè així 
la varen pactar. Recorda que era important fer un téntol, per tenir un temps suficient per 
analitzar els espais que s’han aturat, però garantint alhora seguretat jurídica i el 
creixement econòmic de la nostra illa. Li recorda que, precisament per això, l’equip de 
govern es va negar a incloure tota una sèrie d’àrees de reconversió territorial, que 
afectaven totes les zones POOT de l’illa de Mallorca, tal i com pretenia el PP.  

Per tant, creu que és una bona Norma territorial cautelar, que permet tenir aquest espai 
de reflexió i que, evidentment, dóna temps fins a la modificació del PTM que s’ha 
acordat –serà una modificació puntual del PTM-, com també la seguretat jurídica 
necessària a la ciutadania.  

Tot seguit, recorda al Sr. Flaquer dues expressions del seu discurs. En primer lloc ha dit 
“... ordre i concert no és necessari, perquè ja n’hi ha” i més endavant ha dit: “... cada 
ciutadà fa allò que vol”. Diu que li sembla prou evident que precisament això és el que 
s’ha d’equilibrar i que, des del Departament de Territori, s’ha de fer feina –i ja se’n fa- 
en temes de disciplina urbanística, tot i que, com molt bé sap ell, és una competència 
dels ajuntaments; aquest és el motiu pel qual promouran convenis amb els ajuntaments, 
per tal d’ajudar-los en qüestions de disciplina urbanística, que no és fàcil, sinó un 
problema important que tenim a l’illa de Mallorca.  

Sobre les subvencions nominatives, li diu que ja sap que ell té una certa prevenció 
respecte a l’eliminació de determinades subvencions nominatives, però li dona garantia 
i tranquil·litat, perquè no es preocupi ja que, per mitjà dels concursos, s’aniran 
adjudicant. Espera que la demostració de que va be  doni les garanties suficients a UM.   

Sobre aquesta qüestió, però, matisa el següent: el Sr. Flaquer ha dit que el Departament 
de Promoció Sociocultural té problemes de finançament, però com a presidenta vol fer 
un reconeixement públic a tota la feina que han fet i fan actualment; assegura que s’ha 
reunit tant amb els responsables de la Tercera Edat com amb els responsables d’Esports 
per plantejar les mancances i les necessitats que tenim i que estan bàsicament d’acord, 
el problema de finançament és cert, però no exclusiu d’aquest departament, perquè 
també el tenen altres. Assegura que es fa feina de forma molt coordinada per resoldre’l i 
que està en contacte amb la consellera de Promoció Sociocultural per intentar donar-li 
una solució. Insisteix a dir, però, que la feina que es fa és molt bona i que no és cert que 
les persones majors siguin les perjudicades per aquesta institució, això no és així.  

No nega que és necessari millorar el finançament, però destaca que treballen per dur 
endavant, amb il·lusió i ganes, els projectes i que precisament aquest govern té la 
mirada posada en les persones i molt especialment les persones majors. En aquest sentit, 
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recorda que s’ha primat les persones majors que tenen algun tipus de dependència, de 
solitud al seu habitatge, que tenen situacions socials més dures. Destaca que ha estat una 
generositat dins l’equip de govern, però que era una prioritat ben clara d’aquesta 
institució, que no podien defugir ni mirar cap a un altre costat si es considera la situació 
en què s’han trobat l’antic Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, que havia 
de donar suport a aquestes polítiques socials.  

Malgrat tot, li diu que no es preocupi i que, de la mateixa forma en què l’equip de 
govern ha aconseguit una millora per al finançament de les obres públiques, també fan 
feina a l’àmbit de la política social per aconseguir redistribuir aquesta millora del 
finançament entre els diferents departaments perquè puguin dur endavant les polítiques 
pactades i consensuades.  

Finalment, pel que fa al tema de les carreteres, li diu que comparteix la necessitat de 
prudència i de mesura que li ha demanat. Esmenta la carretera de Palma-Manacor com 
exemple del model que considera el més adequat, com també ho va expressar 
recentment el conseller d’Obres Públiques. Ara bé, li recorda que cal sotmetre’s a allò 
que s’ha pactat i s’ha consensuat, que d’acord a allò que estableix el conveni de 
carreteres és el següent: “... prèviament a qualsevol decisió sobre els accessos a Palma, 
es farà l’estudi de mobilitat i, d’acord al contingut d’aquest estudi, es prendran les 
decisions sobre quines infrastructures es faran a Palma”.     

Destaca, com a fet fonamental, que totes les forces polítiques que governen actualment 
aquesta institució estan decidides perquè, durant aquesta legislatura, s’ha de resoldre el 
problema dels accessos a Palma. Mostra el seu convenciment de que arribaran a un 
acord per establir quines són les estructures que s’han de fer a Palma per resoldre una 
qüestió sobre el trànsit que ja fa massa anys que està pendent de resoldre i que tot 
sabem, que d’acord al conveni de carreteres, pertoca al Ministeri de Foment licitar i 
adjudicar les obres referents a la ciutat de Palma.  

Per tant, és en aquest sentit que fa la feina l’equip de govern. Informa que estan a punt 
de contractar l’estudi de mobilitat i, a més, han donat participació tan al Govern de les 
Illes Balears com a l’Ajuntament de Palma, evidentment, perquè consideren fonamental 
la seva opinió sobre les carreteres que pertanyen al seu terme municipal.  

Diu que no dubta que, entre tots, trobaran la solució més adequada, però insisteix a 
destacar la necessitat prèvia de l’esmentat estudi de mobilitat.  

Per acabar, reitera el seu agraïment pel to de les intervencions dels portaveus dels 
diferents Grups polítics en el debat d’avui, però sobretot la feina feta durant aquests sis 
mesos. Certament, és poc temps, per haver duit endavant totes les polítiques pactades i 
consensuades, però és el temps suficient per haver pogut demostrar a tota la ciutadania 
que no s’han de preocupar per res, perquè tenen un govern fort, un govern plural, capaç 
i amb moltes dosis d’il·lusió i ganes per tirar endavant un projecte polític per millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania de Mallorca.  

 

El Sr. moderador demana als portaveus de l’equip de govern si volen fer ús del torn de 
rèplica. Dóna la paraula a la Sra. Mascaró (Bloc per Mallorca). 
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La Sra. Mascaró intervé des del seu escó únicament per donar les gràcies a la presidenta 
per la resposta. Assegura que en realitat no hi ha hagut contradiccions i que quan en 
tenen alguna, per això tenen els despatxos per poder-les debatre. Aquest és el motiu pel 
qual no fa una intervenció més llarga, que no tendria sentit en aquestes circumstàncies. 
Diu que ho fa també per no cansar els membres de l’oposició, que sembla que no tenen 
moltes ganes de sentir la seva intervenció.  

 

El Sr. moderador diu que creu que ningú no es cansa, que tothom s’està divertint.  

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Flaquer (UM). 

 

El Sr. Flaquer agraeix les seves paraules referides al passat de la institució. Observa que 
ara ha vist que la presidenta ho tenia clar, però abans la gent d’UM, a vegades, no ho 
tenia tan clar, que ves el passat tan bé i de forma tan meravellosa i alguns comentaris els 
feien dubtar de que el llegat rebut li havia agradat. Per tant, pensa que les paraules 
d’avui ho deixen clar i són un agraïment a tota la gent que ha treballat perquè la 
institució sia el que és actualment. Recorda que és molta la gent que ha lluitat i hi ha 
deixat moltes hores de son.  

Sobre les competències, considera que també avui han quedat clares les postures de les 
dues parts; tampoc no ho tenien tan clar fins ara.  

Assegura que des d’Unió Mallorquina, també volen complir l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears, volen que existeixi un calendari i que s’analitzin bé cadascuna de les 
competències, perquè per experiència pròpia li assegura que és complicat. 

També coincideix amb el plantejament que només s’acceptin aquelles competències que 
tenguin els recursos humans i materials adients.  

Pel que fa al PTM assegura que no ha dit que la Norma territorial cautelar fos una bona 
norma cautelar –que ho és–, però no ho ha dit així, sinó que el Pla territorial de 
Mallorca és un bon Pla territorial. Ho matisa i li diu a la presidenta que no és el mateix.  

Reitera que el PTM és un bon pla territorial i sobre la Norma territorial cautelar opina 
que és una cosa puntual, que l’han feta be, però el que li interessa és el PTM, per tant 
creu que ho han de separar. Diu que per a UM el PTM és la Bíblia, per tant la qüestió de 
la disciplina urbanística són uns deures, que són incòmodes i convendria posar-se a fer-
hi feina ja.  

Sobre el finançament econòmic, comenta que fa tant de temps que escolta paraules 
buides, que sobre aquest tema ja és del tot escèptic i ja no creu ningú.  

Diu a la presidenta que ha observat que té bones intencions, però que en sis mesos no 
han fet res i, a més, la inversió del president de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero, a les 
Illes Balears ha baixat. Demana com és capaç d’encaixar el PSOE el fet que, un any 
més, aquest tipus d’inversió torni a baixar. Per aquest motiu, demana a aquest Grup 
polític que aconsegueixi alguna millora, que vagin a Madrid i aconsegueixin doblers, 
però no demanar un model de finançament, perquè és una pel·lícula complicadíssima. 
Proposa que facin convenis bilaterals o que millorin les inversions anuals, perquè per 
dur endavant el model de finançament és necessari, per començar, que es reuneixin totes 
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les comunitats autònomes amb el ministre, Sr. Solbes. Creu que és evident que val més 
aconseguir partides de doblers concretes i d’una vegada, perquè la resta és inviable.  

Respecte a les subvencions, diu a la presidenta que el sistema que s’aplica no anirà bé, 
perquè deixaran la gent penjada. Posa l’exemple de persones que durant la legislatura 
passada, el mes de gener encara podia fer coses, mentre que actualment, el mes de gener 
ja estan desateses.  

Remarca que aquestes persones feien coses positives –perquè sembla que aquí tothom 
roba i està sota sospita– però enguany, el mes de gener,  ja no poden fer res.   

Assegura que a aquesta institució no hi ha sistema administratiu perquè aquests doblers 
arribin on han d’arribar. Refusa que la presidenta li digui que confiï en ella, diu que no 
ho pot fer, perquè està convençut que no arribaran. Per tant, li sembla molt greu que 
persones que tenen projectes i volen dur-los endavant no ho puguin fer perquè les 
institucions, per quedar bé i per dir que actuen amb transparència, que són plurals, etc., 
posin traves a les persones perquè no rebin les ajudes.  

Sobre el Departament de Promoció Sociocultural, assegura que s’ha rebaixat el nivell 
d’ajudes que perceben les persones majors i que actualment es fa menys del que es feia 
abans. Aquest és el motiu de preocupació, per a la consellera d’aquest departament i per 
a UM. Assegura que a UM estan acostumats a fer les coses bé, a fer una gestió correcte. 
Admet que hi ha un problema pressupostari, però assegura que obrint l’aixeta de 
Madrid durant cinc minuts, s’arreglaria aquest problema.  Diu que és clar que l’han 
d’afrontar, però no sap com i, a més, les explicacions que ha donat la presidenta no 
l’han convençut.  

Pel que fa a les carreteres, assegura que durant aquesta legislatura no tendran temps 
d’arreglar la qüestió dels accessos, perquè encara no s’hi han posat i, tot i començar 
demà mateix el projecte, no resoldrien el problema. Assegura que per fer la carretera de 
Manacor ja s’hi treballava vuit anys abans.  

Comenta que s’ha de ser sincer amb la ciutadania, no els podem fer creure el que no és, 
perquè hi haurà embossos durant quatre anys més, segurs.  

Recorda a la presidenta que ella presideix una institució que, gràcies a tots els partits 
polítics que avui hi són presents, té una identitat pròpia, que és un referent d’equilibri. 
El Consell Insular de Mallorca, a Mallorca, és un referent d’equilibri. Li demana que 
per favor no perdi aquesta identitat, que faci que es mantengui, que no trenqui aquest 
equilibri que tenim i, sobretot, que es facin les coses amb seny.  

 

El Sr. moderador dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, per tancar el 
debat.  

 

La presidenta diu que repetirà els arguments de la seva rèplica, com acaba de fer el Sr. 
Flaquer en la intervenció anterior.  

Sobre el llegat que ha rebut, considera que no és objecte de cap discussió, ni tan sols 
política, perquè és evident que totes les institucions tenen la seva història i que els 
ciutadans decideixen, a les urnes, quins representants volen que governin aquestes 
institucions.   
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Observa que, a les darreres eleccions, per primera vegada, la ciutadania ha elegit 
directament, a la urna del Consell Insular de Mallorca, qui volien que governàs i després 
els partits polítics, basant-se en les possibilitats de negociació –segons els ponts estesos 
durant molt de temps de fer feina conjuntament- poden arribar o no a establir acords, en 
interès de la ciutadania.  

Per tant, la història és la que és i el llegat històric d’aquesta institució és el que és. 
Recorda que creu molt en aquesta institució i sempre l’ha defensada, perquè la 
considera necessària. Diu que és una institució d’identitat, d’equilibri i que vol 
representar el sentir de la majoria social de l’illa de Mallorca.  

Evidentment, hi ha decisions que ha pres aquesta institució que comparteix i d’altres 
que no comparteix en absolut, però destaca que ella és la presidenta a partir de dia 7 de 
juliol de 2007, amb la història que tenim i amb el present i el futur que es planifiqui 
conjuntament.  

Sobre l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, creu que tots els dubtes que el Sr. 
Flaquer i el seu partit polític puguin tenir s’han de poder esvair, perquè sempre han estat 
capaços de parlar, de dialogar i d’arribar a acords, per tant aquesta serà també la seva 
actuació en la qüestió de les transferències al Consell Insular de Mallorca.  

Assegura que, com a presidenta, no renunciarà en cap cas a que es compleixi l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i s’han de fer dins aquesta legislatura, tal i com s’ha 
compromès a fer el president Francesc Antich.  

Diu que s’estudiarà la forma de fer-ho, amb quins calendaris, de quines maneres i amb 
quins recursos econòmics i humans ens poden venir, per tant les dificultats a l’hora 
d’acceptar-les seran les derivades d’aquestes circumstàncies. Recorda que al Consell 
Insular de Mallorca existeix una història de transferències no acceptades perquè el 
Govern balear donava recursos insuficients per a poder-les gestionar; és el cas 
d’Ordenació Turística, Agricultura i Joventut.  

Suposa que ara no estarem en la mateixa circumstància, perquè coincideixen els 
mateixos partits polítics en el Consell de Mallorca i el Govern balear i seran capaços, 
entre tots, d’establir el finançament necessari per a les competències que ha de 
desenvolupar aquesta institució.  

Tot seguit, recorda que el Sr. Flaquer ha afirmat que el PTM és la Bíblia; li respon que 
no és la seva. Explica que el PTM necessita unes modificacions puntuals, és un PTM 
aprovat durant la passada legislatura, però que té una història més llarga, atès que 
moltes parts d’aquest pla varen ser consensuades durant la legislatura 1999-2003 i 
durant la passada legislatura s’hi varen incloure una sèrie d’àrees de reconversió 
territorial no pactades: aquesta és la història del Pla territorial de Mallorca.  

Comenta que hi haurà temps per poder veure, després del téntol que suposa la Norma 
territorial cautelar, quins espais i com han de quedar després de la modificació puntual 
del Pla territorial de Mallorca. Fins ara, han fet el que consideraven més urgent decidir 
aviat: donar ajuts als ajuntaments, perquè comencin ja els tràmits i els processos 
d’adaptació –tràmits llargs, com és sabut- i per tant la feina conjunta s’ha de començar 
aviat.  
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Sobre la qüestió del finançament autonòmic, no comparteix el parer del Sr. Flaquer 
quan afirma que el president Sr. Rodríguez Zapatero no ha fet res, però tot i això, no en 
farà un motiu de discussió d’aquest estil.  

Opina que, des del seu punt de vista, com a presidenta del Consell Insular de Mallorca i 
com a membre del seu partit polític, el model de finançament autonòmic actual que té 
Espanya perjudica aquelles comunitats autònomes que, com la nostra, tenen un gran 
creixement econòmic. Recorda que aquest fet ha estat assumit públicament pel president 
d’Espanya i que això no havia ocorregut mai, en tota la història, ni amb governs 
socialistes ni populars; ha estat durant aquesta legislatura, quan el president ha dit 
públicament que les Illes Balears són perjudicades per aquest model de finançament 
autonòmic.  

Assegura que abans, no ho havia sentit mai en boca de cap president del Partit Popular a 
l’àmbit de Madrid; per tant, hi ha molta diferència. Afirma que, a partir d’aquí, s’ha de 
fer un nou model de finançament autonòmic.  

Sobre els acords bilaterals, diu que és important arribar a acords bilaterals amb el 
Govern espanyol, però s’ha de considerar que som una comunitat autònoma petita i la 
història ens demostra que, a Espanya, hem tengut un tractament “peculiar”, com a 
mínim. Per aquest motiu, diu que és partidària dels acords bilaterals que es puguin 
treure, s’han de treure, com és el cas del Conveni de carreteres, que s’ha aconseguit ara, 
durant els darrers sis mesos, amb un import de 685 milions d’euros, una xifra molt 
important per al Consell Insular de Mallorca.  

Assegura, però, que ella és partidària d’un funcionament federal de l’Estat i que totes 
les comunitats autònomes, petites o grans, puguin asseure’s a la mateixa taula, amb la 
mateixa capacitat de decisió, perquè si no és així, els acords bilaterals sempre són amb 
les grans comunitats autònomes i les petites queden fora: aquesta és la realitat de la 
desgràcia del finançament de les Illes Balears.  

Per tot el que ha explicat considera que com a persona clarament federalista, impulsa i 
creu que el que necessitam a Espanya és una mesa de negociació, de totes les 
comunitats autònomes, per poder decidir conjuntament. Comenta que les Illes Balears 
tenen la fama de comunitat rica, però en realitat té una mancança de polítiques socials i 
molta gent que ho passa malament, molta més del que pugui semblar des de fora.  

Assegura al Sr. Flaquer que es treballa en aquest sentit i li assegura que pot estar 
tranquil, perquè mai havia existit tanta connexió entre el PSIB i el partit socialista de 
l’Estat espanyol i això dóna els seus fruits, com ara els 2.800 milions d’euros que s’han 
acordat amb el Govern de les Illes Balears.  

Respecte a la qüestió de les subvencions, es podria tenir una discussió molt llarga, però 
no considera que el Sr. Flaquer tengui la raó.  

Diu que considera que allò que ha de marcar l’equip de govern són les polítiques que 
vol dur endavant. A partir d’aquestes polítiques, les associacions, les entitats diverses 
que les volen dur endavant s’han de poder presentar i concórrer en igualtat de 
condicions; la institució no ha de designar ningú a dit per endavant.  

Comenta que, si el temps dóna la raó al Sr. Flaquer, serà la primera a reconèixer el fet i 
a donar-li també la raó.  
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Sobre el Departament de Promoció Sociocultural li diu que intentaran millorar el seu 
finançament. Creu que tendrà el suport d’UM i del Bloc per Mallorca per intentar que el 
Govern de les Illes Balears ens doni més finançament per tal que aquest departament 
pugui tenir el finançament que li pertoca, igual que la resta dels departaments del 
Consell Insular de Mallorca.  

Refusa l’afirmació que actualment es fa menys del que es feia abans i li diu que creu 
que ara ho fan millor. Reconeix que tenen un problema de finançament i que l’han 
d’arreglar, però el mètode de feina del Departament de Promoció Sociocultural i el 
mètode anterior, que donava una quantitat concreta a una federació perquè gestionàs 
aquesta competència.  

Opina que el mètode, la concepció, els valors que es volen incorporar a la política, són 
millors. Considera que és fonamental, perquè en política una part fonamental són els 
doblers, però també ho és la forma concreta de fer política i en aquest sentit considera 
que s’ha millorat, i molt. Per tant, agraeix públicament aquesta millora, ben conscient 
que encara queden moltes coses per fer.  

Pel que fa als accessos a Palma, matisa que el que ha dit és que durant aquesta 
legislatura es resoldrà què s’ha de fer respecte als accessos a Palma i es començaran les 
obres, no cal que es preocupin.  

Observa que el que ha dit és el més difícil, perquè –recorda- aquí fa molts d’anys que 
discutim sobre el model de carreteres i com s’ha de fer; existeix el model “a la 
mallorquina”, tal com es va definir durant la passada legislatura, i el “model Cabrer” 
que es va escenificar també durant la passada legislatura, aquesta ha estat una discussió 
que hi ha hagut sobre quin tipus d’infrastructura s’ha de fer.  

Reitera la importància de definir, de forma prioritària, què s’ha de fer a Palma i posar-
s’hi d’acord, que es tracti d’un acord entre les forces polítiques que governen aquesta 
institució. Creu que amb l’altra força política no serà possible l’acord, perquè sempre ha 
pensat amb unes infrastructures molt sobredimensionades; aquest és almenys el parer 
tant del PSOE i del Bloc per Mallorca com també d’UM, que ho ha criticat públicament.  

Reitera també que el que ha expressat és que aquesta definició és la prioritat de l’equip 
de govern i que ha de ser una definició estratègica, que s’ha de fer conjuntament i 
sotmesa al Pla de mobilitat que s’ha acordat fer i que està a punt de ser contractat. Per 
dur-ho endavant, s’ha de comptar amb l’Ajuntament de Palma, que ha de poder definir, 
dins el seu terme municipal, aquelles polítiques en infrastructures que s’han de fer.  

Creu que cal tranquil·litat, perquè fa molts d’anys que sent dir que es farà un segon 
cinturó, però ha governat molta gent i no s’ha fet. Per tant, està segura que el segon 
cinturó que es va proposar seguint determinat model, aquest no es farà. A partir d’aquí, 
d’acord al Pla de mobilitat i amb la imaginació que hi poden posar totes les forces 
polítiques, aquelles solucions millors per la ciutadania de Palma i de la resta de 
Mallorca. 

Per acabar diu que no sap si perquè és utòpica o perquè és una persona molt optimista, 
està segura que aquest govern ho podrà decidir i que ho decidirà per bé de l’interès 
general. Recorda que és un govern que té tota una legislatura per endavant per fer feina, 
i espera que en tengui moltes més.  

Moltes gràcies.” 
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Tot seguit, el Sr. moderador recorda a tots els Grups polítics que el termini per presentar 
les propostes de resolució acaba el proper dia 25 de gener de 2008 a les 14.00 h. 

 

Atès que no hi ha més temes a tractar, el Sr. Pascual, vicepresident i conseller d’Obres 
Públiques, que ha actuat com a moderador d’aquesta sessió, l’aixeca a les 19.50 h. De 
tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 68 pàgines rubricades) que jo com a 
secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. presidenta del Consell Insular de 
Mallorca.  

   

        V. i  P.  

LA PRESIDENTA  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


