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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DEBAT DE 
POLÍTICA GENERAL  
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 3/2009 
Caràcter: extraordinària  
Data: 12 de febrer de 2009 
Horari matí: 11.10 a 12.10 
Horari tarda: 16.06 a 20.30 
Lloc: sala de plens  
 

Assistents matí:  

Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, Cosme Bonet 
Bonet, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus, Juan 
Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Maria José Frau Marí, Jaume Font 
Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, Bartomeu Martínez Oliver, 
Pere Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Cristina Moreno Mulet, 
Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Nadal Urrea, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria 
Perelló Jorquera, Andreu Prohens Vicens, 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. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Rafael Àngel Bosch Sans, Clara 
del Moral Torres i Maria Rosa Puig Oliver 

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

 

Assistents tarda:  

Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

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, Maria José 
Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, 
Bartomeu Martínez Oliver, Pere Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, 
Cristina Moreno Mulet, Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Nadal Urrea, 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. 
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També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey i Isabel Oliver Sagreras. 

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Clara del Moral Torres. 

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

 

Ordre del dia 

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 

 
El Sr. PASCUAL, vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, qui actua com a 
moderador d’aquesta sessió, dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, 
Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol Socias. 

La Sra. PRESIDENTA del Consell de Mallorca pronuncia el següent discurs: 

“Senyores conselleres, senyors consellers, 

Comparesc per segona vegada davant vostès, representants legítims dels ciutadans de 
Mallorca i davant els mallorquins i les mallorquines, per iniciar el debat de política 
general del Consell de Mallorca. Un debat que ens obliga per responsabilitat, i entenc 
que per vocació de servidors públics, a reflexionar sobre la política que fa aquesta 
institució i sobre les línies d’actuació que tenim marcades a curt i a mig termini. 

Avui, des d’aquesta sala de plens del Consell de Mallorca, des del lloc on es prenen les 
decisions democràtiques que afecten el govern de la nostra illa. Us oferesc un debat 
rigorós, seriós, compromès i constructiu en què siguem capaços de discutir i de tractar 
els temes que realment preocupen la ciutadania. Els temes que ens preocupen a tots. 

Serà el debat de les idees i els projectes el que ens permetrà avançar en el bon camí. 
L’únic que ens permetrà posar rumb cap al redreçament de la situació actual i ens 
permetrà consolidar els fonaments en què es recolzarà l’estructura del país, amb vistes 
als pròxims anys. 

Aquest és l’esforç que us deman. Aquesta és la resposta que espera de nosaltres la 
ciutadania. Un exercici de responsabilitat, amb visió de país, per evitar que la política 
continuï generat desencís i passivitat i encara menys en les circumstàncies actuals. 

Ens enfrontam al debat de política general en un moment en què la situació econòmica i 
política que vivim, a Mallorca, l’hauríem de qualificar d’excepcional.  

Tot fa pensar que el 2009 serà quan patirem els efectes més virulents de la crisi global. I 
això vol dir més persones que ho passaran malament, més persones a qui haurem de fer 
costat. I és imprescindible que aquestes persones sentin que ens tenen devora. 



 3 

Mallorca travessa moments complicats i per superar-los es requereix la participació de 
tothom. Ningú no sobra en aquesta tasca. Ningú no en pot quedar exclòs, però sobretot, 
ningú no se’n pot desentendre.  

Paral·lelament, la política no havia tengut mai un índex de confiança tan baix. Hi ha 
contribuït, i molt, la llarga llista de casos de corrupció, que han anat esclatant i que han 
generat alarma social, desconfiança generalitzada, i, diguem-ho clar; indignació entre la 
ciutadania... 

Vivim moments difícils que reclamen solucions concretes i polítics a l’alçada de les 
circumstàncies. Hem de fer pinya tots plegats i remar en la mateixa direcció, perquè 
Mallorca surti, com més aviat millor, de l’actual situació. 

Facem un esforç per oferir, des de la discrepància, des de la diversitat ideològica i de 
sensibilitats, el debat que es mereix i que necessita, el país. Enguany, que 
commemorarem el 30è aniversari de democràcia local, us convit a recuperar l’esperit de 
consens, d’entesa, de generositat i de tolerància: els valors que guiaren els nostres 
polítics, ara fa 30 anys. 

Ells, homes i dones, que tengueren la responsabilitat de posar les bases per iniciar una 
democràcia, que sortosament, ha esdevingut el període més pròsper de la nostra història. 
El període en què hem consolidat les llibertats i el període en què hem viscut el major 
procés de modernització de la nostra història. 

Fa trenta anys, el repte era enorme. Tot estava per fer. Veníem d’una tradició poc 
propícia per al nou sistema polític que s’havia d’implantar. 

Érem un autèntic anacronisme dins el context europeu que ens envoltava. Varen ser 
anys difícils i convulsos i també afrontàrem crisis econòmiques molt complicades. 

La crisi global, que ens ha sobrevingut, té responsables amb noms i llinatges. És una 
crisi provocada per una golafreria d’enriquiment ràpid i fàcil. Per un fracàs de la gestió 
política que ha cedit terreny de poder a les grans corporacions econòmiques. Per un 
fracàs de gestió dels responsables financers i també per una aposta de creixement 
econòmic, basat en l’economia especulativa i centrat, gairebé en exclusiva, en el 
monocultiu immobiliari. Hem estirat més el braç que la màniga i ara en pagam les 
conseqüències. Uns més que els altres. 

Compartesc la idea dels que defensen, com el Nobel d’Economia Paul Krugman, que 
hem arribat al final d’un cicle econòmic i en comença un de nou. La crisi actual és 
clarament estructural, no és una crisi conjuntural que passarà com si no res. 

I que per capgirar aquesta situació s’imposa una nova correlació de forces en què el 
poder polític ha de recuperar el paper que li correspon. Un poder polític en el qual, no 
ho oblidem, es recolza la democràcia i ha de vetlar pel bé comú, pels drets socials i les 
llibertats. Un poder polític que ara ha d’intervenir per corregir els desequilibris que ha 
generat aquest model econòmic.  

S’imposa la regeneració d’un model econòmic que ha generat enriquiments desmesurats 
per a uns pocs, enormes desequilibris socials i un consum de recursos naturals i 
energètics que avui ens passen factura. 

Ara, la necessitat de reconduir aquest model sembla un clam majoritari, dins i fora de 
les nostres fronteres, i es proposa com una de les solucions globals que s’han de prendre 
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per a aquesta crisi mundial. Benvinguts sien tots els que s’hi afegeixin. Des  de fa anys, 
moltes veus d’aquest país qüestionàvem el model econòmic basat en un desenvolupisme 
descontrolat i el perill de deixar-ho tot en mans del mercat. 

Però ara, de res no val plànyer-se. Ara només val fer feina per superar aquesta crisi, 
recuperar la confiança i prendre bona nota de la lliçó, per no cometre els mateixos errors 
en el futur.  

Sense cap intenció d’obviar les dificultats del moment que travessam, m’agradaria 
traslladar avui un missatge d’esperança i d’optimisme moderat.  

D’esperança perquè malgrat no tenim fórmules màgiques per resoldre tots els problemes 
i els principals indicadors econòmics, atur, creixement, consum…enguany encara poden 
empitjorar, no hem de perdre la confiança en la capacitat i l’empenta dels mallorquins, 
per reaccionar davant aquesta situació adversa. I ho dic des del convenciment absolut 
que disposam d’un potencial, d’uns valors, que ben utilitzats, poden contribuir a fer-nos 
superar aquesta crisi més aviat que a altres indrets i podem sortir-ne reforçats.  

Ho haurem de fer amb apostes imaginatives, innovadores, fins i tot, arriscades…Serà un 
gran esforç. El camí no serà planer i, tots ens hi hem d’implicar. Empresaris, grans i 
petits, treballadors, assalariats i autònoms, institucions… De tots és feina i 
responsabilitat. Ara, Mallorca ens necessita a tots.  

Les anàlisis i els diagnòstics sobre la situació que tenim, han de ser objectius i realistes 
però de res no serveix estar permanentment instal·lats en el discurs del catastrofisme. 
Un discurs que accentua la desconfiança i alenteix el procés de recuperació. 

M’ho comentava fa cosa d’un mes una empresària del sector sabater d’Inca. 
M’explicava que les vendes havien baixat però que la situació no era crítica i que allò 
que els feia més mal era la manca de confiança, la sensació de por i d’incertesa que s’ha 
instal·lat dins col·lectius que pateixen menys els efectes de la crisi. 

Per tant, rigor, seriositat, valentia i feina, molta de feina, per treure el carro endavant. 

Pel que fa al Consell de Mallorca, des de fa mesos, ens preparam per actuar en dos 
àmbits fonamentals: en l’àmbit dels serveis socials, això vol dir atendre les persones 
més vulnerables, per impedir que es creïn borses de pobresa i evitar que augmenti el risc 
d’exclusió social i en l’àmbit de les infraestructures, això vol dir promoure obra pública, 
obra destinada a millorar serveis i equipaments socials. 

Aquests dos tipus d’actuacions, en l’àmbit de les infraestructures públiques i en l’àmbit 
social, tenen l’objectiu de posar en circulació recursos econòmics importants, per 
reactivar la nostra economia i crear llocs de feina.  

Seran uns doblers que dedicarem a serveis públics com, residències per a gent gran, 
xarxa viària, llars de menors, suport als ajuntaments, amb el Pla d’Obres i Serveis, que 
hem incrementat un 16%…i tot el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, un 
pressupost destinat al 100% a atendre les persones que més ho necessiten.  

Però si volem superar aquesta crisi amb garanties, sense posar-hi pegats a curt termini, 
és imprescindible que també facem actuacions de més llarg recorregut. Actuacions que 
contribuiran a dinamitzar l’economia però, sobretot, a modernitzar el país: d’una banda, 
el suport a l’economia productiva, hem de fer costat al nostre teixit industrial i 
empresarial i, de l’altra, fer un esforç inversor en innovació, especialment, en sectors 
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estratègics per a la nostra illa, com ha de ser, per exemple, optimitzar la gestió dels 
residus. 

Hem de recordar que en aquest sentit van les recomanacions del Centre de Recerca 
Econòmica. L’objectiu és superar la crisi però també, sortir-ne reforçats.  

De problemes en tenim i de recursos en necessitam encara més. Uns recursos que ens 
arribaran amb la millora del sistema de finançament autonòmic, un sistema que està en 
fase de negociació, però que ha d’assumir i superar el dèficit històric que han patit les 
nostres illes en matèria de finançament. Una reivindicació en la qual el Consell de 
Mallorca, com ja he dit en altres ocasions, sempre farà costat, al Govern de les Illes 
Balears. 

La millora dels recursos dels Consells, que ja iniciàrem l’any passat, esdevé la prova 
més objectiva que quan hi ha governs amb interessos i sensibilitats convergents i que 
actuen des de la lleialtat institucional, els grans beneficiats en són, sempre, els 
ciutadans. 

Una millora que en el pressupost d’aquesta institució per al 2009 s’ha traduït en un 
increment d’un 24%, arribant a prop de 363 milions d’euros. Un increment que en dos 
anys ha estat d’un 34 %. 

En aquests moments difícils, el Govern d’Espanya també ha fet una injecció 
excepcional de recursos. 144 milions d’euros per als 53 ajuntaments de Mallorca, dins 
el Fons d’Inversió Local, per posar obres en marxa de forma immediata, al qual s’han 
presentat 469 projectes, molts dels quals han rebut el suport tècnic del Departament de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca.  

Obres que han de repercutir directament en la creació de llocs de feina i en el 
manteniment de l’activitat de moltes empreses. 

I no seran aquests els únics doblers que arribaran enguany, a Mallorca. Tendrem una 
aportació de recursos extraordinària per a inversions, prevista a l’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears, que servirà per invertir en millora de carreteres i d’infraestructures 
turístiques, en recuperació mediambiental i en innovació. Precisament, alguns dels 
projectes, que hem presentat al Govern de les Illes Balears i als quals destinarem 
aquestes inversions, els anunciaré al llarg del meu discurs. 

He de dir que totes aquestes inversions extraordinàries són molt benvingudes, 
especialment en un moment de dificultat econòmica. Però allò que necessita el Consell 
de Mallorca és un sistema de finançament estable, adequat i suficient. Un sistema que 
ens permeti complir amb les nostres competències, complir amb els serveis que hem de 
donar als ciutadans, amb total garantia. 

Hem de poder fer les polítiques que en cada moment considerem millors per a la gent de 
Mallorca i aquestes polítiques no poden dependre de la bona voluntat de les altres 
institucions. La capacitat d’entesa amb els governs actuals d’Espanya i de les Illes 
Balears és bona, però només a partir d’un bon finançament just i estable, tendrem les 
mans lliures per dissenyar les millors polítiques que ha de menester la nostra illa.  

És per això que deman el suport de tots els grups de la corporació per defensar un nou 
model de finançament del Consell de Mallorca, que tengui en compte els paràmetres de 
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població. El mateix paràmetre que defensa el Govern de les Illes Balears per al nou 
model de finançament autonòmic. Desig, senyores i senyors consellers, que defensem, 
tots plegats, els interessos d’aquesta institució i que tots plegats compartim l’èxit d’una 
reivindicació que sé cert que arribarà a bon port.  

Tenc la confiança que en acabar les negociacions del nou model de finançament 
autonòmic, els consells no quedarem enrere.  

Com no hem de quedar enrere en l’assumpció i dotació de les competències que preveu 
l’Estatut d’Autonomia. Aquesta legislatura serà definitiva per a la consolidació de les 
institucions insulars. Unes institucions que reflecteixen la complexitat de la nostra 
Comunitat Autònoma, organitzada amb visió descentralitzadora, perquè cada realitat 
insular és diferent i requereix polítiques diferents.  

Polítiques que han de servir per garantir la igualtat de serveis i d’oportunitats de les 
persones, independentment, del municipi on visquin. Aquesta és la vocació i la raó de 
ser d’uns consells insulars que, a més a més, sumen el valor de ser unes institucions 
pròximes i accessibles per als ciutadans. 

Per acostar serveis als ciutadans, enguany ja començarem amb aquest procés de traspàs 
de les noves competències. A la darrera comissió mixta de transferències, ja quedà fixat 
el calendari dels traspassos competencials. Enguany, ja rebrem caça, espectacles públics 
i activitats reacreatives, joventut, oci i artesania.  

A principis del 2010, rebrem les polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i 
laboral i dona. També les polítiques d’atenció a les persones en situació de pobresa i les 
polítiques d’atenció a les persones dependents. I d’una forma prioritària començarem 
les negociacions per rebre també enguany les competències d’agricultura, ramaderia i 
pesca. Competències que han d’anar acompanyades de la dotació econòmica adequada. 

Fa dos mesos, aprovàrem els pressuposts del 2009 i és en el pressupost d’una institució 
on es demostra quines són les seves prioritats. Els pressuposts d’enguany no són uns 
pressuposts qualssevol. El context econòmic actual ens ha obligat a ser encara més 
primmirats i estrictes a l’hora de prioritzar les polítiques del Consell de Mallorca.  

Per al 2009 hem incrementat la despesa en serveis socials més d’un 25%. I vull agrair la 
generositat i la solidaritat de tots els departaments del Consell de Mallorca, de tots els 
consellers i les conselleres, que han entès quina havia de ser la prioritat pressupostària 
d’aquesta institució en temps difícils.  

Per avançar en el canvi de model econòmic, la nostra proposta, i una de les nostres 
receptes per als temps de crisi, és reforçar els serveis socials. Així donam millor servei, 
cream llocs de feina, milloram la qualitat de vida de les persones i contribuïm a evitar la 
fractura social. 

L’augment de persones que demanden els serveis de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
és una de les conseqüències directes de la crisi i que ha estat molt ben analitzada i 
documentada per l’Observatori Social de la Crisi Econòmica, impulsat pel Consell de 
Mallorca.  

Els serveis socials d’atenció primària, les sol·licituds de renda mínima d’inserció, les 
places per a discapacitats, els menjadors per a transeünts, els centres d’acollida i 
l’atenció a la drogodependència s’han incrementat. Hem fet els esforços necessaris 
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perquè totes les persones que demandin un d’aquests serveis, puguin ser ateses. Les 
actuacions han estat immediates. 

La bona gestió al capdavant de benestar social ens ha permès eixugar el dèficit que 
arrossegava l’IMAS, de 22 milions d’euros. Per primera vegada aquest institut disposa 
d’uns comptes sanejats. Però, a més a més, treballam amb l’objectiu de liderar els 
serveis socials de Mallorca d’una manera democràtica i   participativa.  

Hem establert relacions estables  amb les entitats concertades,  amb els serveis socials 
municipals i amb les entitats sindicals, entre d’altres. Ja feim feina amb els ajuntaments 
per crear els primers Plans Municipals de Serveis Socials i el 2009 ja seran 35 els 
municipis que els tendran enllestits.   

El Consell de Mallorca, en la línia de millorar els serveis públics i dinamitzar 
l’economia, ha elaborat el pla d’inversions per modernitzar les residències, especialment 
la Llar d’Ancians i la Bonanova. Un pla que vull recordar que ens permetrà crear més 
de 100 places per a persones dependents.  

Sabem que l’atenció als nostres majors ha d’estar garantida. Els ho devem per dignitat i 
responsabilitat i també perquè sabem del patiment de moltes famílies perquè no poden 
encarregar-se’n de forma adequada.  

Fa mig any, vaig dir que el compromís d’aquest govern era acabar el mandat 2008-2011 
garantint els nous drets socials que la llei de Dependència reconeix, eliminar el dèficit 
històric dels serveis socials de Mallorca, implantar plans municipals i implicar la 
participació del sector privat i de les entitats del tercer sector. Crec que anam pel bon 
camí. 

Un altre dels pilars importantíssims en serveis socials de què s’ocupa el Consell de 
Mallorca són els menors desprotegits. En aquest sentit, hem fet un esforç encara més 
gran per augmentar els programes d’acolliment temporal i permanent, amb l’objectiu 
d’habilitar-los un entorn familiar i afectiu adequats. 

Enguany, per a l’àrea de menors, també serà l’any de les infraestructures. A les obres de 
millora del centre de primera acollida d’infants petits de Puig des Bous, s’afegirà la 
compra d’un centre nou, que destinarem a centre de primera acollida per a adolescents, 
on es traslladaran els infants del centre de Muro. Actuacions encaminades a atendre 
millor aquests infants i joves que estan sota la tutela del Consell.  

Massa vegades hem quedat horroritzats davant l’aparició de casos d’abusos i de 
maltractament infantil. Per ser més eficaços a l’hora de detectar-los, treballam 
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i per primera vegada, tendrem un equip 
especialitzat de valoració d’abusos sexuals a menors que treballarà a l’IMAS. 

Per tant, senyores i senyors consellers, el Consell de Mallorca té l’engranatge preparat i 
actua.  

Ara la crisi global és el context en què ens toca viure i és la nostra principal preocupació 
perquè afecta la qualitat de vida de moltes de persones, però el Consell de Mallorca té 
un marge d’actuació que arriba a totes les franges de la nostra població.  M’he referit 
molt especialment a les persones dependents, als discapacitats, als menors desprotegits, 
a les persones en perill d’exclusió... 
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Però el Consell de Mallorca també fa polítiques destinades a garantir l’oci i el benestar 
de les persones majors, polítiques adreçades a la gent jove, polítiques que avancen en la 
igualtat entre homes i dones... 

Són línies d’actuació que contribueixen a construir una societat forta i cohesionada. 

Tenim una visió àmplia de la nostra societat i volem seguir el model que, des de fa anys, 
funciona als països més avançats d’Europa. La societat per a totes les edats. Una 
societat interelacionada i plenament integrada en tots els àmbits. Aquest és el camí i cap 
aquí volem avançar. 

Tenim molta de gent gran que per sort gaudeix de bona salut i la volem activa i 
disposada a oferir-nos la seva experiència i els seus coneixements. En aquest sentit 
treballam per oferir-los programes i activitats de caràcter cultural, esportiu i lúdic... amb 
la finalitat de cobrir les seves inquietuds i perquè puguin tenir una bona xarxa de relació 
social que els defensi d’una de les pitjors amenaces, una malaltia contra la qual no hi ha 
medecines i que és una de les xacres de la societat actual, que hem de prevenir: la 
solitud. 

Treballam per garantir-nos un futur millor i el futur són els infants d’avui. Són milers 
les famílies que tenen infants que es beneficien de les activitats i dels programes 
d’esport base.  

Programes que van més enllà de promoure una pràctica esportiva continuada sinó que 
incideixen, especialment, en la millora dels hàbits quotidians. Hàbits que si comencen 
de ben petits, els beneficiaran quan siguin grans. Per això s’inclouen nous programes 
que potencien aspectes relacionats amb valors mediambientals, educatius o nutricionals.  

 Com són moltes les famílies que es beneficien i es beneficiaran de la construcció 
d’escoletes per a infants de 0 a 3 anys. Obres, que s’inclouen dins el Pla d’Obres i 
Serveis, donada la gran demanda d’aquest servei i el dèficit que en tenim a la major part 
de pobles de Mallorca. 

Els municipis que se’n beneficiaran enguany seran Búger, Deià, Estellencs, Fornalutx, 
Lloret, Mancor, Montuïri, Puigpunyent i Sóller. Això és avançar en cohesió social, en 
serveis i en igualtat d’oportunitats. Les famílies han de tenir garantits aquests serveis i 
els han de tenir a prop. 

Les polítiques de joventut també han guanyat pes dins el Consell de Mallorca, que 
desplega un gran ventall d’iniciatives lúdiques i formatives, donant suport a la tasca 
educativa en el tractament de temes transversals com són els mediambientals, de salut, 
d’educació sexual, de prevenció de drogodependències.... 

I amb un esforç importantíssim per donar resposta a les demandes dels joves i del sector 
del lleure que en aquests moments no es cobreixen des d'altres administracions i, 
sobretot, per donar suport a les àrees de joventut dels ajuntaments. 

Iniciatives d’èxit com el Circuit de Música jove, la recuperació del Casal d’Entitats de 
Mallorca, que aglutina i enforteix l’estructura associativa i cultural de la nostra illa, 
continuaran rebent el nostre suport. 

El Consell de Mallorca ha estat pioner en matèria d’igualtat de gènere.  

Molt hi té a veure el pla d’igualtat que hem posat en marxa dins la mateixa institució. I 
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dins la política d’igualtat i de gènere, vull destacar un projecte pioner a tot l’Estat 
espanyol i que va adreçat a les dones víctimes de la violència de gènere. Elles també 
veuen agreujada la seva situació en un moment de crisi econòmica. 

 Per això enguany, feim una convocatòria de subvencions per a dones víctimes de 
violència de gènere, per garantir-los unes ajudes socials que els permetin viure de forma 
independent, lluny dels seus agressors. És un gran repte i un gran compromís. 

La cohesió social passa també per vertebrar el nostre país, a partir de la recuperació i 
defensa dels nostres trets identitaris i culturals.  

L’any 2008 hem tengut una oportunitat immillorable per aprofundir i recuperar una part 
essencial de la nostra història, amb la commemoració dels 800 anys del naixement de 
Jaume I. El monarca que ens situà dins el context cultural i lingüístic català, al qual 
pertanyem des de fa 8 segles. 

La llengua catalana és el gran element vertebrador de la cohesió social de Mallorca. 
Llengua de trobada i d’entesa, especialment, entre la població mallorquina d’origen i la 
població nouvinguda durant aquests darrers anys. És fonamental que assumim el repte 
d’integrar-los en la llengua del país. Aquest és el gran objectiu de la nostra política 
lingüística, principalment, adreçada a les persones nouvingudes. 

El Consell de Mallorca fa anys que decidí crear uns premis per distingir el vessant més 
creatiu de la llengua. És la nostra voluntat que els Premis Mallorca esdevenguin el 
referent dels guardons literaris en llengua catalana. Ho són per dotació econòmica però 
hem d’aconseguir que ho siguin també per impacte i prestigi, dins i fora de Mallorca. 
Han de ser els grans premis de les lletres catalanes. 

Com és referent per a les arts escèniques el projecte del Teatre Principal. No només és 
la gran carta de presentació de la política cultural del Consell de Mallorca, sinó que és 
un element clau de dinamització de la cultura mallorquina. Així mateix, significa un 
revulsiu per a les nostres companyies, els nostres productors i els nostres autors.  

Enfortir la política cultural és també avançar en progrés i benestar. Les darreres 
aportacions del comitè de les regions de la Unió Europea destaquen la importància de la 
cultura com a factor de desenvolupament local. La cultura, i això ens interessa i molt en 
temps de crisi, ofereix nous jaciments de treball; noves formes d’indústria cultural, com 
poden ser el sector audiovisual i el turisme cultural.  

A més, la cultura s’entén com el gran element d’integració social i per tant cohesionador 
de la societat, al qual hem d’implicar el sector privat que amb una actitud de mecenatge 
hi aporti recursos. És la manera com moltes fortunes d’arreu del món es revesteixen de 
prestigi social. 

La nostra voluntat és avançar en aquest camí i ja us puc dir, que en aquesta línia 
preparam actuacions ben interessants que més endavant exposaré. 

Les polítiques socials, per a grans, joves, infants…com les polítiques culturals 
d’integració, de defensa de la nostra identitat… són fonamentals per construir una 
societat forta, cohesionada, dinàmica, orgullosa de sí mateixa, segura dels seus referents 
i per tant confiada en les seves possibilitats.  
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Mai tant com ara no hem necessitat aquesta confiança…facem passes tots plegats en 
aquesta direcció i sense cap dubte tendrem capacitat d’afrontar qualsevol situació 
adversa.  

Invertir en recursos socials, en cohesió social o en obres d’infraestructura pública, és 
molt important però no és l’única actuació que hem de fer, en aquests moments 
d’incertesa. Ho deia fa uns minuts,  si volem superar aquesta crisi amb garanties, és 
imprescindible que facem actuacions de més llarg recorregut.  

Hem de cercar la manera de dinamitzar l’economia productiva, recuperar el nostre teixit 
industrial i empresarial... I, hem de fer un gran esforç inversor en innovació, 
especialment, en sectors estratègics.  

L’estratègia passa per explorar vies que ja hem iniciat, a Mallorca, de forma pionera 
dins d’Europa com és la gestió dels residus.  

A Mallorca, fa anys que tenim un sistema públic integral de tractament de residus, 
avançat i pioner, amb unes instal·lacions modernes. En aquest sentit feim passes com la 
posada en marxa de la planta d’assecament de llots de depuradora, que funcionarà amb 
energia solar. Es tracta d’una instal·lació molt innovadora i la més gran de tot Europa. 

El nostre repte és arribar a l’abocament zero, una gran fita en la lluita contra la 
contaminació i el canvi climàtic. Tothom ha de saber que el cost de tona reciclada és 
zero per als ajuntaments i que el tractament de residus que pagam és el de rebuig, per 
tant a més reciclatge, menor tarifa. Simplement donam compliment al principi de qui 
contamina, paga.  

El nostre sistema premia aquells que reciclen i castiga els comportaments incívics. 
Serem més contundents a l’hora de sancionar aquestes actituds, que fan tant de mal al 
mediambient.  

Els nostres serveis de tractament de residus, no només ens permeten fer un tractament 
respectuós amb el medi ambient, sinó que tenen un gran component social i generen 
activitat econòmica. A l’aposta pel reciclatge i la reutilització, s’afegeix un fort 
component social.  

N’és bona mostra l’activitat que du a terme la Fundació Deixalles; una gran tasca a 
favor del reciclatge i la reutilització i la reinserció de moltes de persones que difícilment 
trobarien un lloc de feina.  

Però massa sovint oblidam que el nostre sistema públic de tractament de residus han 
creat al voltant de 1.000 llocs de feina estables, entre ocupació directa i indirecta.   

Es tracta en definitiva d’eliminar tota tensió entre la política econòmica i la política 
mediambiental. Tot el paquet forma part de l’economia productiva de Mallorca. 
Aquesta és la drecera per on volem caminar. 

Amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca recordava que Mallorca havia estat 
terra d’emprenedors, de bons comerciants, de bons industrials, disposàvem d’una 
indústria marcada per la qualitat dels nostres productes i disposàvem d’un teixit 
industrial prou sòlid.  

És ben hora de tornar a posar en valor aquest potencial. El Consell de Mallorca fa un 
esforç importantíssim per promocionar els empresaris joves i emprenedors, perquè ells 
són la millor garantia per al futur. Continuam amb la tasca de promocionar els nostres 
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principals productes agroalimentaris, de la mà dels consells reguladors i de les 
denominacions d’origen.  

Amb aquesta intenció, i simplement com a exemple, durant el darrer trimestre de l’any 
2008, hem promocionat 20 productes mallorquins a Alemanya, amb l’objectiu d’obrir-
los nous canals comercials i amb el compromís de mantenir-los a la venda durant un 
any.  

És una mostra que de vegades la bona gestió no s’ha de traduir necessàriament en grans 
actuacions, de vegades una bona idea, té uns efectes multiplicadors considerables. Així 
ha estat en el cas d’una acció tan senzilla com l’embalatge de botelles de vi que ara ja es 
pot facturar com a equipatge especial.  

Una idea que ajuda els bodeguers de Mallorca que amb la prohibició de dur líquids a 
bord dels avions, havien patit una davallada de vendes de prop d’un 20%. 

També tenim ben presents els nostres dissenyadors als quals continuarem donant suport. 
Passarel·la Mallorca, es defineix com una plataforma emergent que té l’objectiu 
d’impulsar el procés de la moda i les seves necessitats, donar suport als joves creadors i 
propiciar el contacte entre consolidats i novells i donar a conèixer a la nostra societat el 
producte de disseny.  

Així mateix entenem la promoció dels nostres productes manufacturats com un element 
més per millorar la nostra oferta turística i per mantenir un teixit industrial sòlid.  

Per això hem confeccionat rutes de turisme alternatiu, gastronòmiques, del vi, de l’oli o 
del calçat, a les quals enguany n’hi afegirem 10 més, instrumentades sobre tres eixos: 
territori, producte i cuina. Amb les rutes pretenem transmetre valors com el 
coneixement del territori, de l’activitat gastronòmica, dels nostres productes i de les 
activitats turístiques complementàries.  

He començat a introduir el turisme i tots sabem que aquest és el nostre principal motor 
econòmic.  

Som conscients del paper d’aquest sector i hi volem fer feina conjuntament. Per això, 
una de les darreres actuacions del Consell de Mallorca ha estat la posada en marxa de la 
Fundació Mallorca Turisme, a la qual, i per primera vegada en la nostra història, 
participa el sector privat. L’objectiu és ben clar: promocionar l’illa, crear producte 
diferenciat i consolidar la marca Mallorca.  

El turisme és la primera activitat econòmica de producció intensiva que s’ha fet 
històricament a les Illes Balears i no podem negar que n’hem tret bons resultats 
econòmics durant dècades, però els bons resultats obtinguts en el passat no tengueren en 
compte el preu col·lectiu que en pagàvem. 

Ara, ja és el sector turístic el que també cerca renovació i reclama alternatives. I 
l’alternativa passa per oferir un producte diferent que superi el dels nostres competidors 
més immediats. I això vol dir bons serveis, alternatives per captar nous clients i un 
paisatge protegit.  

I és aquí on em detendré a explicar-vos algunes actuacions que poden ajudar-nos a 
avançar en aquesta direcció. Al principi del meu discurs, he dit que us anunciaria alguns 
projectes que hem presentat al Govern de les Illes Balears. Projectes als quals 
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destinarem les inversions extraordinàries previstes a l’Estatut d’Autonomia i que tan bé 
ens aniran en un moment en què estam obligats a redefinir el nostre model econòmic. 

La primera actuació que preveim dur a terme és la compra i rehabilitació de Can 
Weyler, que ens permetrà convertir aquest casal magnífic en un centre d’interpretació 
de turisme cultural. Serà el gran punt de trobada de tota la informació turística de 
Mallorca.  

Serà una iniciativa de referència que situarà la nostra oferta cultural, patrimonial i 
artística al lloc que li correspon.  

Servirà per diversificar l’oferta turística però servirà, sobretot, per divulgar i difondre el 
riquíssim llegat de què disposam. Serà una obra que, a més a més, ens permetrà 
recuperar un edifici que constitueix un patrimoni emblemàtic del gòtic civil de la ciutat 
de Palma. No volem perdre ni un element més dels que conformen el nostre patrimoni. 
Ans al contrari, volem recuperar-lo per gaudir-ne, nosaltres i els que ens visiten. 

Dins aquest increment d’oferta cultural i de recuperació i conservació del nostre 
patrimoni, hi ha la creació del Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany, a 
Llucmajor. 

Una iniciativa que significarà promoure la cultura fotogràfica a nivell mundial, 
mitjançant la conservació, la investigació, la difusió i el suport a la creació relacionada 
amb la fotografia i conservar a Mallorca el llegat fotogràfic de Toni Catany. 

Sens dubte, posar en valor el nostre patrimoni cultural i natural és una bona mesura per 
millorar la nostra oferta turística, però la preservació del nostre paisatge continua essent 
la nostra millor inversió de present i de futur. 

Crec que el 2009 tenim una ocasió immillorable per promoure una gran mobilització 
ciutadana, liderada pel Consell de Mallorca, per intentar aconseguir que la Unesco 
declari la Serra de Tramuntana , Patrimoni de la Humanitat.  

Esper que siguem capaços de transmetre als mallorquins la importància de defensar 
aquesta candidatura i de contagiar-los l’entusiasme amb què el Consell la defensarà. La 
decisió final depèn en bona part de la mobilització social que siguem capaços de 
generar. I aquí convit tota la societat civil, entitats, fundacions, empreses...a col·laborar-
hi.  

Imaginau-vos què suposaria per Mallorca, per al nostre turisme, disposar d’un distintiu 
de qualitat com aquest, concedit per la UNESCO. L’objectiu és tornar a presentar la 
nostra candidatura al Consejo Nacional de Patrimonio i ser la candidatura espanyola per 
a l’any 2010.  

I un dels grans valors patrimonials de la Serra de Tramuntana és la finca de la Trapa, 
adquirida per subscripció popular. Un espai preservat perquè en puguem gaudir tots els 
mallorquins. Us anunciï que l’ús de la Trapa es veurà incrementat perquè el Consell de 
Mallorca en rehabilitarà les cases, a través de les inversions de l’Estatut d’Autonomia. 
Amb la intervenció a la Trapa, donam compliment al conveni firmat, per primera 
vegada l’any 1997, entre el Consell de Mallorca i el GOB, per recuperar un dels indrets 
més emblemàtics de la Serra de Tramuntana. 
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No em cansaré de repetir-ho. La nostra millor indústria, la millor garantia per mantenir 
la nostra economia i per assegurar-nos una bona qualitat de vida passa per la protecció 
del territori, per la preservació de l’entorn on vivim. 

Era indispensable que a Mallorca avançàssim en l’aplicació d’una autèntica política 
d’ordenació territorial. Ha estat la nostra prioritat l’ordenament legal en matèria 
d’urbanisme i la presa de decisions polítiques per aturar de forma urgent projectes 
urbanístics que amenaçaven el nostre territori.  

Hem protegit espais com Son Real, es Pujols i es Jonquet, als quals hem d’afegir tots els 
espais inclosos a la llei de mesures urgents que aprovà el Parlament de les Illes Balears i 
que sumen un total de 1.259 hectàrees d’indrets tan emblemàtics de Mallorca com: Cala 
Blanca, ses Fontanelles, el Caló d’en Marçal, Regana o Cala Carbó, per citar-ne alguns. 

I vull recordar la decisió de modificar puntualment el Pla Territorial de Mallorca, que 
ens ha permès aturar la urbanització d’es Guix.  

Però la nostra ambició en política territorial anirà més enllà i mantenc els meus 
compromisos perquè tots els ajuntaments s’adaptin al Pla Territorial i, sobretot, el 
compromís d’acabar el mandat amb la modificació definitiva del Pla Territorial de 
Mallorca.   

Per altra banda, ajuntaments, partits polítics i tota la societat mallorquina tenim ben 
assumit que la situació d’indisciplina urbanística que hi ha a Mallorca és insostenible. 
En aquest sentit, vull agrair a totes les forces polítiques d’aquesta corporació que 
haguem fet propostes per ser més contundents en el control i sanció de les infraccions 
urbanístiques.  

Propostes que s’han materialitzat amb la creació de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, constituïda amb el consens de tots els 
partits polítics aquí representats, i que obre una nova etapa en la gestió del territori. Ja és 
ben hora de ser més eficients per  resoldre els casos d’indisciplina i actuar amb més 
contundència per detectar i sancionar aquestes actuacions il·legals.  

El 2008 ja hem visualitzat un canvi però amb l’Agència avançarem més en aquest camí.  

L’any passat també prenguérem decisions importants i innovadores en matèria de 
territori i que ens permeten seguir línies d’actuació exitoses a diferents indrets del nostre 
continent. Ens hem adherit al conveni europeu del paisatge i a la xarxa europea del 
paisatge. 

L’adhesió al Conveni Europeu del Paisatge i a la Xarxa Europea, ens permet fer una 
política encaminada a gestionar el paisatge des de la participació ciutadana i amb una 
actitud activa per part del Consell en relació a la protecció del territori.  

La nostra voluntat és disposar d’unes directrius pròpies que ens permetin gestionar 
qualsevol intervenció sobre el territori des del punt de vista de la protecció del paisatge. 
Per això ja preparam un Pla d’Intervencions Paisatgístiques, que presentarem el mes que 
ve i que preveu realitzar 12 intervencions directes de millora del paisatge en espais 
degradats o sensibles.  

Senyores i senyors, assegurar-nos el futur passa per recuperar el seny i la mesura. Passa 
per no perdre mai de vista que vivim a una illa, un territori especialment fràgil i limitat 
en recursos. Passa per plantejar-nos infraestructures ajustades a les nostres dimensions.  
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Seguint el consell d’un bon amic i company d’aquest govern, que diu que en política dir 
la veritat és sempre el millor exercici, he d’expressar el malestar i la preocupació que 
ens ha provocat l’endarreriment de l’aplicació del conveni de carreteres. Finalment, el 
conveni serà aprovat pel Consell de Ministres de forma immediata i permetrà al Consell 
de Mallorca, adjudicar-ne les obres, directament.  

No oblidem que dins el conveni de carreteres hem aconseguit que el Govern de les Illes 
Balears aporti, 254 milions d'euros en deu anys i que inclou un total de 74 actuacions a 
la xarxa viària de Mallorca, moltes de les quals són les que feim actualment.  

Hem de tenir ben present que la major capacitat d’inversió del Consell de Mallorca en 
obra pública és la que podem destinar a les carreteres. Per això és imprescindible tenir la 
maquinària en marxa i disposar de recursos, especialment ara que la situació econòmica 
no travessa un bon moment. 

El Departament d’Obres Públiques, no s’ha aturat de fer intervencions encaminades a 
millorar l’estat i la seguretat de les nostres carreteres. Com ho demostren les obres que 
realitzam a l’autopista Palma–Inca per construir-hi una mitjana de formigó que la faci 
més segura. Una reivindicació històrica per eliminar un dels punts negres més perillosos 
de Mallorca. O com l’eliminació progressiva de les barreres de seguretat, tan perilloses 
per als motoristes, una actuació pionera a tot Espanya.  

A part de les obres enllestides durant el 2008, algunes de les quals suposen reformes 
integrals, com la carretera de Sta. Maria a Sencelles o la de Campos–sa Ràpita, en 
aquests moments en tenim 6 en fase de licitació.  

A més a més, les institucions tenim la responsabilitat d’actuar quan hi ha casos 
d’urgència. I el Consell de Mallorca actua. La setmana que ve, començarem les obres a 
la carretera Pollença–Lluc. La reconstruirem, després  dels danys que ha patit, per mor 
de les tempestes d’aquest hivern. Una carretera que ha d’estar llesta abans de Pasqua, 
coincidint amb l’inici de la temporada turística. 

Som ben conscient dels problemes que ha ocasionat el mal estat d’aquesta carretera, a 
moltes de persones que no poden arribar a les seves cases d’altra manera, així com els 
problemes que això ha provocat al santuari de Lluc. Com ja vaig anunciar després de la 
darrera conferència de presidents, aquesta és una actuació immediata del Consell de 
Mallorca, per a la qual ja hem demanat recursos al govern.  

Senyores i senyors, fa molts d’anys que a Mallorca parlam de la necessitat de donar 
solució al problema dels accessos a Palma. Hem de trobar alternatives per evitar els 
embossos, provocats per una altíssima densitat de vehicles i per una xarxa viària que 
necessita modificacions. 

Fa anys que discutim sobre aquest tema i ara, finalment, hem aconseguit un projecte, 
que té com a millor valor que disposa d’un consens amplíssim. Ha estat consensuat 
entre totes les forces polítiques de l’equip de govern i amb l’Ajuntament de Palma i el 
més important és que té el suport de les associacions de veïns de les zones afectades. 

Preserva l’entorn de zones com Son Sardina i sa Garriga, evita la possibilitat de futures 
operacions especulatives i limita el creixement de la ciutat de Palma. És un projecte que 
consumeix un 33% menys de territori i que aprofita traçat ja existent, per tant àrees ja 
desenvolupades urbanísticament. Una solució que haurà d’anar acompanyada d’un 
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impuls del transport públic i que s’inclou dins una concepció més àmplia de la 
mobilitat. 

Al cap i a la fi, es tracta d’un projecte alternatiu d’acord amb un model de creixement 
que vetli per la cohesió territorial i social de Mallorca. 

Ho deia al principi de la meva intervenció: per sortir reforçats de la situació en què ens 
trobam, hem de fer un esforç considerable en modernització i en innovació. I els primers 
que ens hem d’aplicar la medecina som les administracions. 
El Consell de Mallorca té com un dels seus objectius ser més accessible a la ciutadania i 
millorar la qualitat dels seus serveis. Els ciutadans ho han de tenir més fàcil per accedir 
a la informació de què disposam. Però sobretot, en el segle XXI, els ciutadans han de 
poder fer el màxim de tràmits possibles de forma telemàtica, des d’un ordinador i 
simplificant els processos administratius i burocràtics.  
Hem de guanyar temps i eliminar paperassa. Aquesta és una de les queixes que més em 
repeteixen les persones amb qui tenc ocasió de reunir-me durant les visites que faig als 
pobles de Mallorca.  
En aquests mesos hem iniciat un procés de qualitat intern per millorar la nostra gestió. 
Tenim gairebé a punt el catàleg de tots els serveis que dóna la nostra institució i tenim 
en marxa el procés per fer de forma electrònica tota una sèrie de tràmits administratius 
del Consell de Mallorca.  

Un procés llarg i que suposa una transformació profunda del nostre funcionament. I en 
aquest procés de modernització volem implicar-hi els ajuntaments i els ajudam perquè 
tots puguin avançar en l’administració electrònica. 

Avançar en modernització i millorar serveis. Aquesta és la clau.  

Un dels serveis que hem de millorar per ser més efectius és el de les emergències, 
perquè la seguretat de les persones és una de les nostres prioritats. Per això, hem iniciat 
les converses amb la Conselleria d’Interior i hem presentat una proposta per crear un 
consorci d’emergències de les Illes Balears. 

D’aquesta coordinació se’n beneficiarà el servei de bombers de Mallorca. Un servei que 
enguany compleix 25 anys i que es troba en fase de modernització. Als nous efectius 
que han consolidat el seu lloc de feina durant el 2008, hem d’afegir els nous 
equipaments de què disposa el servei i l’ampliació de les seves instal·lacions. 

Senyores i senyors, quan vaig prendre possessió del càrrec de presidenta del Consell de 
Mallorca, vaig dir que el meu mandat faria de la participació una de les banderes en la 
forma de governar aquesta institució. 

Mantenc intacte aquesta bandera i mantenc intacte la voluntat d’aprofundir-hi. Només 
entenc l’exercici del poder des de la responsabilitat compartida en la presa de decisions, 
que és com s’exerceix el poder de forma més democràtica i des del diàleg i el consens, 
que és d’on surten els acords més estables i sòlids.  

M’hi referia fa uns minuts quan parlava del projecte alternatiu al segon cinturó o en 
seria també un bon exemple la decisió que prenguérem, la setmana passada, per 
unanimitat de rescindir el contracte de Can Domenge, perquè torni a ser un solar públic. 
Això és defensar l’interès general i tenir sentit institucional. Crec que tots els partits, 
que integram aquesta corporació, en donàrem bona mostra. 
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D’aquest any i mig de mandat, l’actuació que millor visualitza el nostre compromís amb 
la participació institucional ha estat, la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses i la 
constitució de les diverses comissions de treball, que tracten temes tan importants com 
els serveis socials, la gestió mediambiental o el finançament municipal.  

Però altres fòrums de participació que hem posat en marxa i que ens permeten ser 
interactius amb la societat són el Consell de Majors, el Consell de Dones, constituït 
aquesta mateixa setmana, el Consell de la Cultura Popular, el Consell Escolar de 
Mallorca o l’Observatori Social de la Crisi Econòmica. 

Per avançar en participació i perquè en moments de dificultats és imprescindible 
escoltar totes les veus possibles, em compromet a crear enguany l’Assemblea Social de 
Mallorca, un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania mallorquina. Un punt de 
trobada i debat de tota la societat civil perquè pugui opinar i col·laborar en les polítiques 
que du a terme el Consell de Mallorca.  

Vull aprofitar aquesta debat de política general per parlar-vos d’un repte importantíssim 
que tendrà el Consell de Mallorca durant els pròxims dos anys. 

A partir de dia 20 de febrer, el Consell de Mallorca serà part ben activa en tot allò que fa 
referència a les consultes i participació de les polítiques de la Unió Europea, dirigides a 
les entitats locals. I això serà possible perquè ostentarem, durant dos anys, la 
presidència d’Arc Llatí. 

Arc Llatí és una associació que agrupa 70 entitats supramunicipals entre diputacions, 
consells insulars, departaments i províncies d’Espanya, Itàlia i França, i que s’ha 
convertit en un interlocutor preferent en el marc de la Unió Europea. 

Arc Llatí ens obre una gran oportunitat de relació i de comunicació amb Brussel·les, per 
fer front comú amb tots els territoris europeus de la ribera mediterrània. 

Des de la presidència d’Arc Llatí, intentaré, com he fet avui, posar en valor la necessitat 
de regenerar el model econòmic, social i mediambiental, com un eix estratègic per sortir 
de la crisi.  

Però, sobretot, assumirem aquesta presidència amb l’orgull i la responsabilitat de saber 
que, per primera vegada en la nostra història, Mallorca serà protagonista activa de la 
política europea.  

Des del nostre posicionament, que ens converteix en punt de trobada de cultures i 
civilitzacions, esper que puguem contribuir a l’acostament de les dues riberes de la 
Mediterrània, tan pròximes i alhora tan llunyanes.  També hem d’aprofitar aquesta 
oportunitat per anar de la mà amb altres territoris insulars europeus per reivindicar 
solucions comunes a problemes comuns. 

Senyores i senyors, com veuen Mallorca ha d’assumir grans reptes dins i fora del nostre 
territori. Reptes que superarem amb la implicació activa de tota la societat. Com deia al 
principi, redreçar el país requereix la participació de tothom. Tothom és necessari. 
Ningú no en pot quedar exclòs, però sobretot, ningú no se’n pot desentendre.  

Com m’he dedicat a explicar avui, el repte primer i més important que hem de superar 
és la crisi econòmica i de confiança i ja m’han sentit a dir que en aquesta tasca dedicam 
tots els esforços, que la nostra capacitat com a institució ens permet.  

I la nostra capacitat ens permet: 
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Fer més polítiques socials, perquè és la manera que tenim per pal·liar els afectes de la 
crisi a les persones més vulnerables i necessitades, perquè trobin empara en els nostres 
serveis socials.  

Contribuir a l’impuls de l’economia amb inversió pública, prioritzant els equipaments 
socials i les infraestructures. 

Replantejar el model econòmic que hem tengut fins ara per mor de la situació de crisi 
global en què ens trobam. I estam obligats a cercar la manera de sortir-ne més reforçats. 

Això implica actuar decididament en un nou model d’ordenació territorial, en l’impuls 
d’una oferta turística diversificada, que posi en valor el nostre patrimoni cultural i 
natural i una aposta pel nostre teixit empresarial i industrial. 

Així com l’impuls dels nous sectors productius que generaran llocs de feina com són la 
cultura, el medi ambient i els serveis socials. 

Per poder avançar en aquest camí, necessitam un Consell de Mallorca fort. Referent 
polític de la societat mallorquina. Que hagi assumit les competències que li atorga 
l’EAIB i amb un finançament estable, adequat i suficient. 

Un Consell que adapta la seva administració als nous temps i ha de ser un exemple de 
modernització i eficiència. 

I alhora, un Consell que fa de la participació una de les seves senyes d’identitat, donant 
un major protagonisme als ajuntaments, els nostres principals interlocutors, i a la 
societat mallorquina. 

La nostra tasca és aconseguir que Mallorca sigui un territori d’Europa on el progrés 
econòmic serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones. Com a Consell 
assumim la tasca de vetlar perquè totes les persones que viuen a Mallorca, siguin del 
municipi que siguin, tenguin els mateixos serveis i drets socials. 

Però com us deia, aquesta tasca ambiciosa no la podem fer sols. Tots ens hi hem 
d’abocar. 

Avui em present aquí amb la mà estesa, amb esperit d’entesa i col·laboració. I us deman 
un esforç perquè entre tots aportem el nostre granet d’arena per afrontar aquests reptes.  

Ara és hora d’estar disposats a donar,  a ser generosos...Mallorca, ens necessita a tots! 

Moltes gràcies” 

Quan són les 12:10 hores, el Sr. moderador anuncia que se suspèn la sessió fins a les 
16:00 hores. 

Es reprèn la sessió a les 16:06 hores i el Sr. moderador dóna la paraula al portaveu del 
Partit Popular, Sr. Font. 

El Sr. FONT (PP) pronuncia el següent discurs: 

“Senyora presidenta: 

Convendram amb mi i, especialment vostè Sra. Armengol, que vostès han dit durant 
molt de temps que la millor política és la social perquè d’aquesta manera s’ajuden les 
persones i que la seva acció de govern –i hi ha insistit moltes vegades i avui l’ha tornat 
a dir– se basarà en la seva acció en política social per als més necessitats. 
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Però la millor política social és aquella que és capaç que les dones i homes tenguin un 
lloc de feina i aquella que aquells majors que ja han passat la seva època de feina, si han 
de menester una assistència per són assistits o vàlids però la requereixen, també tenguin 
la nostra mà. 
Després hi ha un altre col·lectiu que és el col·lectiu de discapacitats que 
desgraciadament no poden gaudir –com gaudim els que no ho som– de la feina, del seu 
dia a dia al llarg de la seva vida.  
Són els tres grans pilars d’una societat: aquells que poden fer feina, aquells que 
desgraciadament no en poden fer o tenen limitada les seves feines i aquelles que ja no 
en tenen però necessiten unes prestacions especials. 
Estam d’acord amb això, però hi ha una qüestió que falla aquí i que és la primera: que 
tenim 74.000 persones a Balears i més de 54.000 a Mallorca que no tenen feina. Amb 
les dues d’enmig poden estar d’acord però amb aquesta primera hem d’estar d’acord 
que no funciona el que feim. 
La crisi podrà ser global i moltes coses però el que és evident és que altres països de la 
contrada, d’un nivell de desenvolupament com el nostre o inferior, que no tenen el 
mateix nivell de crisi que tenim nosaltres, especialment mesurat pel que és la feina per a 
les dones i els homes. 
I d’això els vull parlar jo avui tot sabent que Espanya –i ja és oficial– ha entrat en 
recessió. Ara ja no val dir que vénen aquests del PP a esglaiar-nos perquè ara són les 
mateixes institucions de l’Estat que ho diuen. 
Fa només un any, quan en aquesta mateixa sala de plens analitzàvem la situació de 
Mallorca i de la seva més important institució de govern, no imaginàvem ningú dels que  
estam aquí el terratrèmol que hauríem de viure els pròxims mesos, ni de quina manera 
una crisi que fins aleshores només intuíem –excepte el Sr. Zapatero, que la negava i 
titllava d’antipatriotes als qui la pronosticaven– afectaria, de la forma que afecta, a la 
societat mallorquina.  
En aquell llunyà mes de gener de 2008 no podíem imaginar que, només un any més 
tard, el benestar econòmic que durant les darreres quatre dècades havia convertit 
aquesta illa en un indret envejat arreu de tot l’Estat es faria bocins enmig de l’estupor 
general i una por creixent a un futur que ja no es pareix en res al que ha estat fins ara. 

En aquell debat de fa un any jo vaig avisar del cap de fibló que podia posar en perill el 
futur de Mallorca i vostè va respondre –en concordança amb el seu cap de Madrid– “en 
èpoques històriques el PP està amb aquesta cançoneta i quan arriba al govern la crisi 
econòmica s’acaba en sec”. Fins i tot va dir que empraven Prozac, que havia dit el Sr. 
Matas. 

Avui, als del PP, no ens pot contestar allò de demagògia, ni cançonetes. De fet, quan ara 
repassam aquelles intervencions, sembla increïble de quina manera tots prestàvem 
atenció a temes que sense cap dubte eren importants, però que a la llum del que ha 
vingut després semblen qüestions menors, que han estat arrossegades pels vents 
huracanats d’una crisi que està posant a prova la solidesa –no només econòmica, també 
anímica– d’una societat illenca que, de cop i volta, se’n recorda que no sempre ha viscut 
tan bé com els darrers quaranta anys, i que ara es demana, atemorida i desorientada, si 
tendrà forces per sortir d’aquest forat negre on una confluència de circumstàncies 
desfavorables l’han empesa. 
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La crisi, senyora presidenta, l’ha capgirat tot, ha marcat un abans i un després, ha 
destrossat les agendes polítiques de tots els partits i ha marcat noves regles del joc que 
ni esperàvem ni dominam.  

Aquesta crisi, senyora Armengol, ens ve molt grossa a tots, només que uns la 
reconeixem i altres no. 

Quan tot això passi, cap de nosaltres serem els mateixos perquè haurem vist de prop la 
por i la impotència que provoca veure com una societat pateix de valent, com uns 
ciutadans miren el futur dels seus fills amb angoixa, i tots ells ens miren a nosaltres 
esperant unes respostes que fins ara no tenim i reclamant una tranquil·litat que no els  
podem proporcionar. 

Aquestes respostes són el que nosaltres hem de trobar i en el discurs d’avui matí jo no 
les he trobades, no les he vistes, no les he sentides. 

I quan tot això hagi passat i el futur torni a ésser un horitzó d’esperança i no un escenari 
d’incertesa i de penúria, ens haurem de demanar què vàrem fer quan les coses venien 
mal donades, quan havíem de donar llum als ciutadans que ens elegiren per governar 
aquesta illa. 

Quan de nosaltres s’esperava altura de mires, capacitat de lideratge i sentit de la 
responsabilitat i jo crec que, en aquest moment, no en tenim ni n’hi ha.  

De tot això haurem de donar comptes, senyora Armengol, quan tot això passi. I ho 
haurem de fer tots. No hi haurà lloc per amagar-se cap de nosaltres. 

Però si bé és cert que tots els que estam aquí ens trobam davant un escenari que ens 
desborda, també és veritat que no tots tenim la mateixa quota de responsabilitat en 
aquest moment històric.  

Per exemple, la seva i la del seu equip de govern, senyora presidenta, és major que la 
del grup de consellers i conselleres del Partit Popular, perquè vostè encarna el poder, és 
a dir, la capacitat per actuar, per modificar els fets, per canviar la dinàmica de les coses. 
Això és el poder, senyora Armengol. I el té vostè, no nosaltres.  

Per tant és a vostè a qui cal demanar, amb tot el rigor, respecte i sentit de la 
responsabilitat:  

- Què ha fet per minimitzar els efectes d’una crisi que amenaça la societat 
mallorquina tal com l’hem entesa fins ara?  

- De quina manera ha exercit vostè les seves prerrogatives com a presidenta de la més 
important institució insular, a fi de pal·liar les conseqüències del terratrèmol social 
que sempre està associat a una recessió econòmica?  

- I el més important: quin ús ha fet dels recursos públics per tal de contribuir a que els 
efectes de la crisi no resultin tan lesius per a la societat mallorquina i, en especial, 
per als seus segments més vulnerables? 

La resposta a aquestes tres qüestions no pot ésser més decebedora, senyora Armengol.  

De fet, i quan només ha passat un any que l’acusàvem de voler convertir el Consell de 
Mallorca en una sucursal insular del Govern de les Illes Balears –amb la pèrdua de 
poder real que això implicava i la renúncia a exercir la tasca institucional que 
estatutàriament li pertoca– ara ens trobam que el Consell que vostè presideix ha 
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experimentat, en plena crisi, un salt qualitatiu cap al no-res, diluint les seves funcions i 
esquivant les seves responsabilitats darrere un enfilall d’accions irreflexives, 
contradictòries o simplement banals, que han conduït aquesta institució al seu nivell 
més baix, sota el nostre punt de vista, d’influència política des de la instauració de les 
institucions autonòmiques, ara fa 25 anys.  

No estam parlant debades, Sra. Armengol. Per exemple, la seva acció de govern en 
matèria de gestió territorial i infraestructures ha oscil·lat entre una demagògia irreflexiva 
i una ineficàcia altament preocupant.  

Però, sobretot, ha posat de relleu dues característiques que, com veurem més endavant, 
es repeteixen a molts d’altres àmbits del seu govern: la incongruència i la falta de rigor.  
Incongruència i manca de rigor com les que va demostrar amb la suspensió de la 
urbanització d’Es Guix, on estava previst i estaven negociant que se plurifamiliars se 
passàs a unifamiliars. N’havíem parlat amb vostè i amb la consellera i el batle d’Escorca 
i amb mi mateix i jo havia de convèncer el batle d’Escorca perquè de plurifamiliars 
passassin a unifamiliars i l’havíem convençut perquè ens sembla bé, com a vostè, que 
fossin unifamiliars, però no. Vostè els va suprimir trepitjant els més elementals principis 
de seguretat jurídica i condemnant uns legítims propietaris i tot un poble en un vertader 
exercici de cinisme verd per quedar bé amb els Verds. Dons jo no hi vull quedar bé, jo 
vull actuar bé i no quedar bé. 

O quan va optar per suspendre les Àrees de Reconversió Territorial directes i va 
congelar les diferides: amb quins objectius i, sobretot, amb quins resultats? On queda la 
modificació del Pla Territorial de Mallorca en termes reals de control del creixement 
que vostès predicaven durant la campanya electoral?  

I avui he hagut d’escoltar que el més important per al futur d’aquesta terra és el 
paisatge. Sense cap dubte però no s’oblidi que estam aprovant un decret perquè la 
vorera de la mar puguin créixer un 10%. Convendria que la política d’aquí s’avingués 
amb la d’allà.  

Coherència, jo deman. No dic que no sigui necessari el decret però en embetumin la 
cara a les persones. 

O el que hagués pogut fer? Ha suspès el camp de golf de Son Baco però no l’ha aturat 
perquè no té la conformitat dels seus socis de govern i encara falta resoldre mitjançant 
l’informe. O la moció aprovada sobre la cogestió aeroportuària, a proposta del Partit 
Popular, que fou aprovada per unanimitat al setembre de 2008 i que encara no sabem res 
de cap de les seves possibles gestions com a presidenta davant la ministra i la possible 
entrada d’aquest Consell en aquesta cogestió. 

Tot en conjunt de falta de rigor que també ha provocat un retard d’un any i dos mesos 
per a la posada en pràctica de l’única sortida jurídicament viable degut a l’incompliment 
del contracte de Can Domenge. Incompliment que la Sra. Antònia Perelló, amb dues 
preguntes, li posava damunt de la taula dia 3 de desembre de 2007. 

Una sortida que només ha estat possible gràcies al suport que el Grup Popular li ha 
donat –en exercici de la nostra responsabilitat institucional– per tal de trobar una 
resposta digna a un problema empantanat per la seva mala gestió i per no fer pagar als 
mallorquins la falta d’acord entre els partits del seu pacte.  
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Un problema igual que el famós Pla de Carreteres que no arriba però ha arribat; que s’ha 
publicat però l’esmenarem i com que el canviarem el que esmenaran els ciutadans no 
serà exactament el que s’aprovarà: una barreja.  

No ha estat capaç de consensuar un pla amb els partits que formen el seu equip de 
govern; o el conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment, un altre exemple clar 
que no ha tengut la influència oportuna amb Madrid per dur doblers cap a Mallorca, el 
que ha suposat que, entre 2007 i 2008 sense comptar les expropiacions, hagin deixat de 
circular 57 milions d’euros i no hi fic els d’enguany que segurament pot ser que se 
licitin però, tanmateix, no es gastaran fins 2010, però no hi fic aquests. 

Els 57 milions de 27 i 2008, potser ens estarien ocupant 700 o 800 persones. Aquests 
700 o 800 que no fan feina és una responsabilitat seva. Hi ha 700 o 800 persones que 
estan aturades per culpa seva; perquè vostè va dir que firmaria el conveni i que a vostè 
l’escoltarien i aquesta és la diferència. 

Haguessin pogut injectar aquests 57 milions a l’economia mallorquina; o, el segon 
cinturó que tant necessita Palma –se’n recorda, Sra. Armengol, d’aquell segon cinturó 
que mai no es faria si vostè arribava a la presidència del Consell?– i que cada dia que 
passa sense posar en marxa el projecte és una condemna per als milers de vehicles que 
diàriament queden atrapats dins una ratonera que provoca impotència i angoixa als 
ciutadans.  

Però és en l’àrea social on la seva incongruència i la seva falta de rigor, Sra. Armengol, 
ha arribat a uns nivells més alarmants, perquè en uns moments de preocupació social, 
quan milers de ciutadans d’aquesta illa esperen dels seus governants un suport que, com 
a mínim, els ajudi a passar la fase més difícil d’aquesta crisi, ens trobam que el Consell 
perd un 25% de les ajudes en convenis que rebia del Govern destinats a despesa social 
consolidada: de 24,5 milions a 18,6 milions, és a dir, fa exactament tot el contrari del 
que la lògica i el sentit comú aconsellen.  
Perquè sapiguem del que xerram, anem a veure la seva gestió en política social en grans 
números. A l’any 2009 vostè invertirà menys doblers que l’any passat perquè ni tan sols 
no ha pujat l’IPC.   

Basta veure que en el pressupost executat de 2008 fa una previsió de despesa de 
122.951.000 � i a data de 6 de febrer d’enguany encara té 6 milions sense gastar i per al 
pressupost d’enguany pressuposten 500.000 euros menys del total que han gastat l’any 
passat i això que deien que pujaven un 25%. És a dir, el pressupost de 2009 té mig milió 
menys que el que han gastat en 2008. En 2008 s’han gastat 122.951.000 euros i el 
pressupost de 2009 és de 122.541.000 euros però, de la xifra de l’any passat per a les 
persones més necessitades, no han estat capaços de gastar 6 milions que han quedat i els 
hauran d’incorporar com a romanent. 

És a dir, ja no és només que destinem menys doblers, sinó que a la vegada són 
incapaços de gastar el que havien dit que gastarien. 

Com es pot explicar aquesta aberració, Sra. Armengol? 

I com pot explicar vostè als ciutadans que aquesta absoluta falta de sensibilitat social 
sigui compatible amb un increment de la partida destinada a assessors, càrrecs de 
confiança, protocol o el manteniment de la televisió més cara i inútil de l’Estat?  
M’ho pot explicar, Sra. presidenta, perquè des d’aquest Grup no ho entenem: 
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Com és que baixa les rendes mínimes d’inversió als col·lectius socials més vulnerables 
en més d’un 29,93%? Com és que ha reduït el pla de prestacions bàsiques als 
ajuntaments en més d’un 22,79%? Per què baixa l’atenció primària pel que fa a les 
transferències en més d’un 22%? O per què programes d’accessibilitat baixen un 
31,50%; o per què en concerts i serveis discapacitats baixen un 12,37%; o en programes 
drogodependències un 20,81%. 

Queda molt bé quan vostès diuen que les persones són primers i que la despesa social és 
el més important però la veritat és una altra. Una altra cosa és que, segurament, vostès 
poden ser més i tenir més mitjans per explicar la mentida però aquesta veritat és treta 
dels seus números, de la seva intervenció en aquesta casa i no són inventats per mi. 

Quan vostès varen dir que gastarien un 25% més en benestar social al 2009 era fals i per 
tant jo ara li’n deman una rectificació pública. Vostè, enguany, no gastarà un 25% en 
despesa social respecte del que ha gastat en 2008. 

Aquest és el resum d’una gestió en l’àrea social marcada per la incoherència i la manca 
de qualsevol sentit de la responsabilitat davant la societat. El fruit d’una manera de 
governar totalment al marge del que pensa i necessita la gent. 

Vostè, senyora Armengol, tenia tantes ganes d’arribar a la Presidència del Consell que 
quan finalment ho ha aconseguit ja no té res a oferir a la societat illenca, s’ha quedat 
quieta, sense capacitat de reacció, gaudint del simple fet de tenir el poder com si fos un 
objectiu en si mateix i actuant d’esquena al clamor social en uns moments dramàtics per 
a aquesta terra.  

Una vertadera llàstima, sobretot per a la gent que, honradament, va creure en vostè quan 
s’omplia la boca afirmant que governarien per a la gent del carrer (les persones, primer, 
me pens que diu l’eslògan publicitari del seu germà major: el Govern). 

És a aquestes persones a qui ha fallat, Sra. Presidenta, no a nosaltres. 

És a aquesta gent a la que ha de mirar als ulls i dir-los perquè hi ha associacions de gent 
gran que hauran de tancar les portes perquè no disposen dels doblers que els deu el 
Consell i, per tant, no poden sostenir la seva activitat; o més de 285 subvencions sense 
pagar de 2008 entre esportistes individuals, clubs o entitats esportives mentre la 
televisió que no veu ni el 2% –bé, no sé quin percentatge perquè no ens donen els 
índexs d’audiència– de la població mallorquina absorbeix recursos econòmics tan 
necessaris per a altres finalitats a aquesta terra. 

Mentrestant, què fa vostè per lluitar, des d’aquesta institució, contra els efectes terribles 
de la crisi en el terreny de l’economia real, de les petites i mitjanes empreses que no 
troben finançament i acaben per tancar els seus negocis i enviar els seus treballadors a 
l’atur?  

De quina manera s’ha implicat el seu govern amb els agents socials a fi d’arribar a un 
diagnòstic concret sobre les causes, efectes i possibles sortides d’una crisi que mai no 
havíem vist a Balears ni a Mallorca?  

Fins ara, Sra. presidenta, tothom s’ha pronunciat sobre la recessió que vivim: sindicats, 
patronals, entitats cíviques, banca, fòrums alternatius, Govern... però on és el Consell a 
l’hora de fer sentir la seva veu sobre la conjuntura econòmica més greu que ha no viscut 
mai aquesta terra? 
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Que en pensa vostè de la crisi, Sra. Armengol? Encara és l’hora que hagi obert la boca 
sobre aquest tema. Avui ha dit “crisi” però “pla per crisi” no.  

És així com vostè entén que s’ha de governar? Esperar que escampi mentre vostè juga 
amb ministrils i gegants i es passa el temps parlant –dia sí i dia també– del vertader 
govern de Mallorca com si el Consell fos un ens virtual i no una institució de govern 
real i tangible, de la qual els ciutadans tenen dret a esperar mesures que afectin 
positivament les seves vides i no veure despeses innecessàries en els temps de crisi que 
està passant tothom. Quan tothom ja ha fet el cap viu i ha prioritzat i retallat coses, vostè 
segueix exactament igual i nosaltres hem de donar llum, Sra. presidenta. 

Però el més greu de tot això no és la seva falta d’acció a l’hora de prendre mesures en 
positiu per pal·liar les conseqüències de la crisi sinó que, quan ha actuat, ha aconseguit 
justament tot el contrari. 
Com, sinó, es pot explicar que vostè hagi augmentat la taxa de residus en més d’un 36% 
en aquests dos anys –va prometre el contrari en les eleccions– i, en canvi, no hagi fet res 
per ajudar les famílies i col·lectius més desfavorits en temes com per exemple la taxa de 
la Inspecció Tècnica de Vehicles o el recàrrec de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
mitjançant bonificacions o exempcions. 

O com pot explicar, la poca confiança que demostra cap als ajuntaments de Mallorca, 
donada la poca inversió en béns i serveis que destina cap a ells, perquè s’hi destina el 
mateix de fa vuit anys i això és ridícul i cap d’ells no ha vist que aquesta situació 
canviàs. No hem vist cap acció distinta de les que feia el Consell cap als batles i 
batlesses dels 53 ajuntaments. 

O com pot explicar davant la societat mallorquina que hagi fet ús de més de 20 milions 
en modificacions de crèdit extrajudicials, constatant la irrealitat del seu pressupost i les 
quotes de poder que cerca cada partit que conforma el seu equip de govern en els seus 
departaments, en detriment del l’interès general i la millora de serveis que puguem 
oferir als ciutadans de Mallorca. 

I què ens pot dir de l’augment de la despesa destinada a protocol i estudis, l’augment de 
les subvencions nominatives als de sempre –que vostè va dir que baixaria i, en canvi, ha 
pujat– o la concessió política de subvencions que tenen els informes contraris dels 
serveis tècnics del Consell però se donen com si fossin nominatives. 

És a dir, despeses no necessàries llunyanes a la realitat i necessitats actuals. 

Aquí, Sra. Armengol, estem xerrant d’economia real. Això és governar, incidir de forma 
directa sobre els aspectes de la realitat que perjudiquen els nostres ciutadans i saber 
donar-los la volta amb imaginació, audàcia i sentit de la responsabilitat, precisament tres 
conceptes que el seu govern ignora. 

Igualment, en aquest apartat per fomentar l’economia real, és necessari fer saber a tota 
la societat mallorquina que des que vostè és presidenta estam pagant 1.070.000 euros 
més en alts càrrecs i assessors. Si, l’han sentit bé, i li faré entrega del document quan 
acabi el torn d’intervenció perquè ho pugui comprovar.  

Vostè creu que en aquests moments de dificultat econòmica hem de gastar més d’un 
milió d’euros en assessors i càrrecs de confiança que en la legislatura passada? És 
normal? Són 19 persones més i tenc els noms i cognoms dels d’abans i dels d’ara i són 
càrrecs públics i poden sortir els noms. 
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Vostè té més d’un milió d’euros cada any per pagar de més a gent de confiança i posats 
a dit, però resulta que el personal que fa feina al Consell, n’hi ha que feien feina sense  
assegurar ni cobrar i encara dubt que no en quedi qualcun. O d’altres que fa més de 5 
mesos que no han cobrat les hores extres. És aquesta la seva política de personal del 
Consell?  

No m’estranya que els sindicats li enviïn cartes sobre treballadors, sobretot del Teatre 
Principal, en què es queixen que tot és irregular. Vostè no està pel que ha d’estar, 
presidenta.  

Si una persona no sofreix o ha sofert, difícilment pot sentir el sofriment o el patiment de 
qui sofreix i això és la veritat. Vostè no és capaç, amb el discurs d’avui matí, de 
demostrar a l’oposició ni als ciutadans que està passant pena. 

Com el Sr. Zapatero que diu que no dorm per cada persona que s’ha quedat sense feina 
quan era el que deia, fa un any, que havien controlat l’atur. Això, en tot cas, és 
innocència i irresponsabilitat, per no dir una altra cosa. 

Pla anticrisi, Sra. Armengol: fa aproximadament 9 mesos vostè va prometre posar en 
marxa un Pla anticrisi valorat en prop de 100 milions d’euros. On és aquest pla? Avui 
dematí no n’hem sentit ni mitja. Quines mesures concretes contemplava? De quina 
manera pot reactivar l’activitat econòmica dins uns determinats àmbits, presidenta?  

Com pot ajudar les nostres petites i mitjanes empreses si no agilita el pagament als 
proveïdors del Consell de Mallorca per tal de reduir el termini de pagament? Com pot 
fer més fluida la relació dels ciutadans amb el Consell, eliminant noses inútils i 
entrebancs burocràtics, perquè almanco l’emprenedor no hagi de fer front a més 
problemes absurds derivats d’una administració lenta i poc àgil?  

Què ha fet vostè i el seu govern, Sra. Armengol, en totes aquestes qüestions? En què ha 
invertit el seu temps més enllà de concedir audiències i veure-la riure tot el dia? Per què 
ha de confiar en vostè el ciutadà amb problemes que se sent abandonat per una 
institució en la qual no creu i en la qual, al cap i a la fi, no confia? 

Però una cosa li vull dir, Sra. Presidenta: cap de tots aquests punts que li he recordat –i 
que només són una petita part dels que ha acumulat el seu govern en el darrer any– no 
és el que més me preocupa, ni a mi, ni als consellers del Partit Popular, ni a la majoria 
de ciutadans. 

El que més ens preocupa és la seva falta d’impuls polític per dirigir una institució que 
corre el perill de diluir-se dins la seva pròpia ineficàcia. No té res més, no es pot dir 
d’una altra manera: més ineficaços que el Consell no n’hi ha. 

Li diré en paraules perquè ens puguin entendre tots els mallorquins: s’imagini que 
vostè, en lloc de ser presidenta del Consell i diputada al Parlament i tenir una paga 
assegurada cada mes –com tenc jo–, és una treballadora d’una empresa que ha fet 
suspensió de pagaments –com moltes ara a Mallorca–, o d’un d’aquells negocis que han 
reduït plantilla perquè la feina ha minvat, o el retard en el pagaments per als que han fet 
feina per al Consell i no paga. O un d’aquells empresaris que no sap si podrà obrir per a 
propera temporada turística o que, potser, haurà de reduir un 20% o un 30% el personal. 

S’imagini vostè que està en un d’aquests casos i que, a més a més, li han pujat la 
hipoteca o el lloguer, el rebut de l’aigua, el de la corrent, la contribució, l’impost de 
circulació i, com no, més d’un 36% els fems, etc. Si vostès fos un d’aquests, avui 



 25 

dematí no hagués fet el discurs que ha fet i per això li parlava de sentir i de sofrir perquè 
si hom posa en el lloc d’aquesta gent és impossible dir el que ha dit avui dematí. 

Jo estic d’acord que la serra de Tramuntana sigui patrimoni de la humanitat i estic 
d’acord en què hi hagi un fòrum on la gent pugui participar i amb que presidim l’Arc 
Llatí, clar que sí, però això és el que salvarà a aquesta persona per tal que demà tengui 
feina? No.  

A tot això és necessari que hi siguem com a institució però, en moments de crisi, és 
necessari fer altres coses i això li toca a vostè. 

Sra. Armengol, la seva manca de lideratge per afrontar, en la mesura de les possibilitats 
competencials d’aquest Consell, una situació que, com li he dit al principi, és totalment 
distinta i més greu que qualsevol altre escenari negatiu que haguem viscut al llarg de la 
nostra història recent.  
I el que realment m’alarma, Sra. Armengol, és la seva frivolitat quan converteix en 
objecte de debat polític temes anecdòtics i superficials, a vegades revestits de paraules 
grandiloqüents, però que no tenen res a veure amb allò que ocupa i preocupa als 
ciutadans d’aquesta illa, a la gent del carrer.  

A mi, per exemple, no em preocupa gaire que el seu conseller d’Interior perdi el temps 
en polèmiques absurdes sobre banderes cremades, insults als plenaris i altres coses per 
l’estil: van amb el personatge i no hi podem fer res més que sofrir en silenci.  

Però sí que em preocupa que, mentre passa això, els bombers de Mallorca pateixen unes 
mancances inadmissibles per a un grup de professionals que duen a terme una tasca 
exemplar i que necessiten els millors equipaments adients per exercir amb garanties la 
seva funció; o que s’assignin productivitats de forma arbitrària a personal d’aquesta 
casa; una conducta que si sempre és discutible i èticament dubtosa en circumstàncies 
normals, en situacions de crisi es pot qualificar d’actuació intolerable i inadmissible en 
un servidor públic. 

Com pot ser que una persona que guanya 20.000 euros cada any tengui una 
productivitat de 19.000 euros. O una persona que en guanya 22.000 tengui després una 
productivitat de 15.000 euros. I per què no tots els centenars de treballadors del 
Consell? I per què una persona ha de cobrar gairebé un doble sou i una persona del 
carrer no té feina? 

És aquest contrast el que em preocupa, Sra. Armengol; la seva capacitat innata per 
convertir les coses importants en supèrflues i les supèrflues en importants. 

M’agradaria recordar-li, Sra. Armengol, un petit extracte de la meva intervenció en el 
passat debat sobre l’estat del Consell, celebrat fa aproximadament un any i un mes.  

En aquella ocasió li vaig demanar quines eren les raons per les quals el Consell de 
Mallorca continuava essent el parent pobre en el nostre escenari institucional; les causes 
per les quals la instància de govern més propera al ciutadà després dels ajuntaments 
s’ofegava en la seva pròpia inacció, vigilat, condicionat i coartat per un Govern golafre 
que no deixava que el Consell assolís 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 arribarà mai.  

Avui se’ns ha demanat ajuda perquè estiguem d’acord perquè vingui un finançament 
adequat i la té però una vegada que hem dit això no hi ha res més. Hi ha alguna cosa  
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més enllà d’aquest recolzament que li brind, sense condicions, per aconseguir un millor 
finançament per a aquest Consell? 

Aquests són els titulars del diaris d’avui. Aquella persona que està en crisi i esperava 
sentir alguna cosa que li donàs un poc de llum no l’ha sentit. Cert és que hem de 
menester més doblers però i dels que tenim què feim? 

Aquest grup de consellers qualificàrem la institució de “sucursal del Govern” i vostè va 
protestar argumentant que en aquesta nova etapa, amb el “govern amic” del Sr. Zapatero 
i el compromís de l’executiu autonòmic del Sr. Francesc Antich, el Consell arribaria a 
ésser allò que l’Estatut contempla i que està en la base mateixa de l’esperit autonòmic: 
un vertader govern dels mallorquins i per als mallorquins. 

No queda res, Sra. Armengol, d’aquell escenari quasi idíl·lic per a aquesta casa que 
vostè va dibuixar fa un any.  

De fet, els darrers vint mesos són el testimoniatge d’una gran decepció, d’una 
extraordinària oportunitat perduda, la de dotar aquesta institució dels mecanismes 
necessaris per donar aquest salt qualitatiu en l’arquitectura institucional de la nostra 
autonomia –ja que vostè tenia el consens estatutari del PP i d’Unió Mallorquina– enlloc 
d’haver-se de resignar a seguir essent aquesta criatura dèbil i atemorida que es mou en 
un terreny ambigu i sense capacitat real per fer millor la vida dels nostres conciutadans. 

Si vostè avui tengués Indústria, Turisme, Agricultura i Transport terrestre, vostè podria 
fer política per tal d’incidir i poder ajudar a sortir de la crisi i, en canvi, s’ha de resignar 
a les competències que té i ser imaginativa per posar, del poc que té, un poquet –un gra 
d’arena– per millorar la vida del nostres ciutadans. 

Podria ser més influent vostè en aquesta terra però no l’ha volgut perquè no ha volgut 
les transferències. Aquí traiem molt de pit quan sortim aquí però en realitat no som res. 
Això és un ajuntament gros, tal com era. Podria ser molt més gros i avui ens anuncia 
que enguany arribarà Caça i l’any que ve dues competències més però no ha dit res de 
Turisme ni de Transport terrestre que ens agradaria sentir. 

Però ara el present i el futur d’aquesta institució no és el que importa. Ni si la Sra. 
Armengol passarà o no a la història com la presidenta més frívola que ha tingut mai 
aquest Consell.  

Jo entenc que és una frivolitat sortir aquí i dir unes coses i que passi un any i no 
complir. Dir que durà els doblers de Madrid (del Sr. Zapatero) i no fer-ho: que se’n 
rigui un ministre d’aquesta institució com se’n riu la ministra de Foment i jo això 
l’entenc com una frivolitat perquè quan surt la meva presidenta i diu “jo ho 
aconseguiré”, jo m’ho crec i més qui l’ha votada però ara me sent que m’han pres el pèl. 

Ara només importa la crisi, la de veres, no la nostra, ni les petites guerres entre polítics 
que tant de menyspreu provoquen dins una opinió pública que no està per espectacles.  

Ara ni vostè ni jo, ni cap dels que estam avui aquí, som importants, Sra. Presidenta, sinó 
els ciutadans angoixats que, com he dit al principi, miren cap als seus representants 
polítics esperant solucions, engrunats en un clima d’escepticisme, por i desconfiança 
cada vegada més gran. 



 27 

Per això li propòs una aturada preventiva, Sra. presidenta, una treva, un compromís. No 
se preocupi, no li vull proposar governar junts, ni que els consellers del PP deixin de fer 
la tasca d’oposició que ens pertoca, controlant la seva acció de govern.  

Li propòs, simplement, estar a l’altura del moment dramàticament històric que vivim i 
convertir la crisi en l’únic tema que ens ha de preocupar en el pròxim any. Aquí a un 
any, em voldria haver equivocat, voldria que les paraules que acab de dir fossin una 
equivocació i aquesta crisi dramàtica que veim no sigui així però, si és així, estarà 
segellat per sempre el que hem dit. 

Li propòs que deixi tot el que fa i es dediqui, amb caràcter exclusiu, a concretar un pla 
d’actuacions realista, operatiu i transversal, que impliqui els ajuntaments, els sectors 
productius i els agents socials, a fi de fixar de quina manera, amb quins recursos i amb 
quins límits pot actuar el Consell de Mallorca amb un únic objectiu: combatre els 
efectes de la crisi, afavorir-ne la sortida i millorar les condicions de vida de les persones 
que més pateixen els seus efectes.  
Com pot veure, no li parl d’ideologia, ni de grans principis programàtics, ni de crear 
comissions inoperants que es reuneixin cada quinze dies per arribar a la conclusió que 
estam en crisi.  

No vull res de tot això, perquè si això és tot el que podem oferir als ciutadans de 
Mallorca –més del mateix, paraules buides i conceptes estantissos– aleshores hem 
d’aplegar, Sra. Presidenta; vostè la primera i jo darrere vostè.  

Encara, li diré més, Sra. Armengol. Li propòs un Pla Integral de Lluita contra la Crisi 
que estigui enllestit amb consens entre els agents econòmics i socials i es pugui debatre 
en aquesta cambra abans de dia 31 de març, quan haurà passat el primer trimestre de 
2009 i, per tant, puguem estar en condicions de fer front a l’etapa més dura de la crisi 
que tornarà després de l’estiu.  

Li deman, Sra. presidenta, que es comprometi, avui i aquí, a dissenyar aquest pla, a 
dotar-lo dels recursos adients per fer-lo viable –recursos reals, no virtuals– i de 
sotmetre’l a l’aprovació dels representants dels ciutadans de Mallorca.  

Li deman que deixi de banda malgastar en assessors i alts càrrecs que no tenen 
competències, com ara tota la Conselleria d’Economia i Turisme. Incrementi l’obra 
pública immediatament cap als ajuntaments; ajudi la petita i mitjana empresa d’una 
forma decidida i que no dilapidi els doblers de tots en una Televisió de Mallorca i 
apliqui bonificacions i exempcions per ajudar els sectors i famílies més desfavorits. 
Li deman el seu compromís, Sra. Presidenta: oblidi el seu orgull; no escolti aquells que 
li diran que acceptar una proposta com aquesta equival a cedir el control de la seva 
agenda política al Partit Popular. No els escolti: ara aquestes mesquineses no hi caben 
en el debat polític, els ciutadans no ens ho perdonaran. 
Demostri altura de mires i nosaltres sabrem estar al seu costat. 
Per acabar, li vull fer una advertència: si vostè ens accepta això, nosaltres farem aquesta 
aturada preventiva però aquesta aturada preventiva no és una rendició, ni una renúncia 
al nostre paper fiscalitzador del seu govern, ni donar l’esquena o deixar desemparats la 
meitat de la societat illenca que ens ha atorgat la seva confiança.  

De fet, continua havent-hi moltes coses que no ens agraden de les que fa el seu govern; 
coses que, de segur, tampoc no agraden als ciutadans de Mallorca. No renunciam a 
denunciar-les ni a explicar les nostres propostes alternatives. Simplement el que feim és 
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ajornar-ho un any, perquè entenem que en moments d’emergència s’han de prendre 
accions d’emergència.  
Ja tindrem temps d’analitzar amb calma la seva presidència, Sra. Armengol. Fins l’any 
2011 queda molt de temps i ja ho farem quan l’escenari polític, social, econòmic i 
anímic de la societat mallorquina ho permeti.  

Com deim en bon mallorquí, Sra. Armengol, primer són unes que les altres, i ara toca, 
per damunt de tot, donar un exemple de responsabilitat.  

Per això li torn remarcar el gran pacte que li ofereix aquest grup de consellers: 

1. Elaborar un Pla Integral de Lluita contra la Crisi abans de final de març 

2. Aquest pla ha de comptar amb el suport i consens entre els agents econòmics i 
socials i, de qualque manera, s’haurà d’acabar d’aprovar en un debat a l’Assemblea 
de Batlles i Batllesses de Mallorca, perquè vostè necessitarà implicar-hi també els 
53 ajuntaments. 

Això és el que esperam que faci i que no ens defraudi i li dic que, si vostè no accepta el 
Pla, després en el torn de rèplica li’n presentaré el nostre. No som d’aquells partits 
polítics que diuen que “tu has de fer” i no duen els seus deures fets sinó que després li 
diré com jo ho faria però crec que el que he de fer és recolzar-la a vostè. 

Només el fet que vostè vulgui pactar amb el sindicats, empresaris i ajuntaments un Pla 
de lluita contra la crisi ha de fer que aquesta Partit hi estigui d’acord per demostrar –i 
per això li he dit que ens deixem d’ideologies perquè ara hi ha una emergència– que 
estam al seu costat i el que ha de fer és presentar un Pla de Crisi.  

Els doblers han d’estar col·locats allà on produeixen i què han de produir en aquests 
moments: que no hi hagi més destrucció de l’ocupació, que es creïn nous llocs de feina i 
que les empreses no hagin de tancar. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. PRESIDENTA li diu al Sr. Font que, evidentment, la seva responsabilitat és la 
presidenta del Consell de Mallorca i la Sr. Font la de cap de l’oposició i, per tant, com 
que la seva responsabilitat l’obliga a ser molt més acurada amb les seves paraules, 
afirma que fugirà de la demagògia i que no contestarà les qüestions personals que el Sr. 
Font ha anat citant en el seu discurs, tot i que hi hauria molt a parlar, però creu que 
aquest no és el debat perquè no interessa ni convé als ciutadans d’aquesta terra. 

En aquests moments s’està en una situació greu i, per tant, el que convé és el que ella ha 
ofert avui dematí: la mà estesa i el compromís d’entre tots i totes d’intentar –cadascú 
dins les seves possibilitats– ajudar, sobretot, a aquells que pitjor ho passen. 

Afirma que li sap greu que el Sr. Font no l’hagi escoltada avui dematí ni durant els seus 
darrers discursos. El dia de la Diada de Mallorca ja va fer un discurs en què explicava, 
clarament, que hi havia una situació de crisi econòmica i també quines eren les 
situacions que ella creia que havien duit a aquesta situació. També que necessitaven un 
canvi rumb en el model econòmic i que al Consell de Mallorca feien feina per aportar 
mesures immediates per sortir del forat de la crisi econòmica i mesures a mig i llarg 
termini perquè quan en surtin –que en sortiran– estiguin en millor posició que abans 
d’entrar-hi. 
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Remarca que fa molt de temps que parlen d’aquest tema al Consell de Mallorca i que 
n’han parlat públicament amb les seves propostes i que l’ha anat explicant avui dematí 
en el discurs que ha fet. 

El Sr. Font ha parlat de moltes qüestions que ella intentarà resumir per tal de donar 
resposta concreta a cadascuna de les qüestions plantejades. 

Al principi del seu discurs, ha dit que han de fer feina pels aturats, pels majors i pels 
discapacitats i afirma que li donarà dades concretes de la feina que ha fet el Consell de 
Mallorca en competències que li són pròpies com són els majors i els discapacitats i 
puntualitza que creu que hi han posat tot el que han pogut. 

Abans d’entrar en qüestions concretes, li assevera al Sr. Font que està convençuda –i el 
Partit Popular també hi està– que en aquests moments de dificultats econòmiques –i per 
donar resposta a la darrera qüestió que plantejava– creu que el país, els mallorquins i les 
mallorquines necessiten de propostes enginyoses, d’acords més que de desacords, 
d’empènyer tots junts en la mateixa direcció i ella vol ser positiva i agafar el llaç del 
Partit Popular i assegura que citarà el Sr. Font, al més aviat possible, per tal que li 
presenti les propostes que el Consell hauria de dur a terme com a propostes del Partit 
Popular perquè la seva obligació, responsabilitat i intenció és que tota aquesta institució 
estigui al servei del que ha d’estar: estar devora dels que pitjor estan, els que pitjor ho 
passen i assevera que aquesta és la seva preocupació des del principi –s’ho cregui o no 
el Sr. Font– i, per això, el cridarà per poder parlar tranquil·lament de les propostes que 
pugui aportar el Partit Popular diferents de les que ja fa el govern del Consell de 
Mallorca. 

Fa constar que, tot i això, ells no comencen a actuar a partir d’aquest debat de política 
general i aquest és, tal vegada, l’error. El seu equip de govern fa molt de temps que 
actua en aquesta línia i quan varen debatre una mica l’actual situació econòmica per tal 
de saber què hi podien fer i què havien de prioritzar per sumar-se a ajudar aquells que 
pitjor ho passaran en aquesta illa dins les competències del Consell, que és el que li 
pertoca fer a un responsable polític que vulgui actuar amb rigor i amb seriositat –i 
aquesta és la forma d’actuar del seu equip de govern–, varen analitzar les prioritats al 
pressupost que varen presentar per a 2009; un debat que ja han tengut en aquesta 
institució i que ja han aprovat. 

Prengueren una decisió envers com hi podria actuar el Consell de Mallorca: la decisió 
va ser congelar la despesa corrent, augmentar les inversions en Serveis Socials un 25% i 
augmentar les inversions en obra un 140%. Tot el Consell de Mallorca, tot l’equip de 
govern, va fer una feina de prioritzar perquè tenen molt present la situació que es viu a 
Mallorca i les dificultats de molta gent que, com deia el Sr. Font, ho passen molt 
malament i ho passaran pitjor a partir de 2009 segons totes les apreciacions. 

El pressupost –i li detallarà una mica les polítiques socials que és allà on creu que ell 
més errat ha anat en el seu discurs– puja un 25% i el Sr. Font ha tornat a obrir aquest 
debat demagògic entre pressupost i execució del pressupost i ha intentat confondre la 
ciutadania. Per ser clars, s’ha de comparar pressupost amb pressupost i execució amb 
execució i la realitat, mal que li pesi al Partit Popular, és la que és. 

L’evolució del pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials passa de 69 milions en 
2004 a 82 el 2007, que és la legislatura que el PP el va gestionar i amb només dos 
pressuposts –un any i mig de gestió– d’aquest govern ha passat de 82 milions d’euros en 
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2007 a 122,5 milions d’euros per a 2009. Aquesta és una realitat incontestable: els 
números són els números i aquest equip de govern –sense pes polític segons el Sr. Font– 
ha aconseguit una pujada d’un 19% el primer any i una pujada d’un 25% el segon any. 

Això l’han fet perquè ha fet valer la força d’aquesta institució davant el Govern de les 
Illes Balears i perquè han aconseguit una millora del finançament que el Partit Popular, 
quan governava, no va fer. La realitat és que el pressupost del Consell de Mallorca 
d’ençà que ella n’és la presidenta ha fet una pujada espectacular d’un 34%. 

Explica que ella entrà amb un pressupost de 260 milions d’euros i ara s’està en un 
pressupost de 360 milions i aquesta és la realitat objectiva: una pujada espectacular del 
finançament del Consell gràcies a una entesa entre el Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca; gràcies que hi ha institucions que se parlen i arriben a acords. 

Comenta que el Sr. Font dirà que això no és suficient i ella li dirà que hi està d’acord i 
per això ha dit que s’ha de fer feina per aconseguir un finançament estable conjuntament 
però no és possible que el Sr. Font digui que han quedat com estaven perquè no és cert. 
La pujada de finançament del Consell de Mallorca és espectacular: un 34% des que ella 
el presideix. 

Pel que fa al plantejament del Sr. Font relatiu a l’incompliment de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears en quant a competències, li assegura que no 
comparteix, en absolut, les seves afirmacions que aquesta institució ha perdut pes 
polític. Creu que va totalment equivocat però no li estranya que ho digui un representant 
d’un partit que mai no ha cregut en aquesta institució ni en els altres consells insulars. 

Opina que això se defineix amb les seves posicions però aquest és un debat en què 
tampoc no s’estendrà molt perquè ja el varen tenir l’any passat i l’han tengut en moltes 
ocasions. El Partit Popular ha governat molts d’anys a les Illes Balears i ha demostrat 
quina actitud té amb els consells insulars tant en finançament com en competències. 

Les dues vegades que s’hi han fet transferències i s’ha millorat el finançament del 
consells són les dues vegades que hi ha un pacte de progrés al govern de les Illes 
Balears i això és irrebatible per qualsevol costat. 

Reitera que no s’estendrà molt en aquesta situació però convé recordar al Sr. Font que 
l’Estatut d’Autonomia aprovat l’any 2007 és un Estatut d’Autonomia que suposà un 
gran acord i una visió molt insularista d’aquesta comunitat autònoma que és complexa i 
dificultosa i que el mateix Estatut d’Autonomia és difícil perquè significa moltes passes 
d’una complexitat gran en quant al fet que aquesta és una comunitat autònoma 
complexa. 

Ara bé, ella com a presidenta ni cap conseller de l’equip de govern no ha renunciat al 
que diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears però ho fan per la via per la qual 
creuen que s’han de fer les coses: amb el diàleg, amb les converses i amb els acords. 
Aquesta és la forma de governar que a ella li agrada, tot i entendre que no és la del Sr. 
Font, perquè a ella li agrada l’acord i el diàleg i, en aquest sentit, l’acord que tenen amb 
el Govern de les Illes Balears i amb els altres consells insulars és un calendari de 
transferències realistes que ella, fins i tot, considera accelerat atesa la capacitat posterior 
del Consell per tal de fer la feina d’apropament dels costos efectius de les competències 
i del que necessiten per poder-les exercir. 
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Explica que l’acord que hi ha entre les cinc institucions és que l’any que ve es 
transfereixin al Consell de Mallorca les competències en matèria de Caça, Espectacles, 
Joventut, Oci i Lleure, encara que el Sr. Font les ha volgut minimitzar amb Caça i li 
agradaria que li expliqui per què, quan ell era conseller de Medi Ambient, la 
competències de Joventut no la varen transferir al Consell de Mallorca perquè no la 
dotaven suficientment perquè el Consell de Mallorca la pogués exercir. Aquesta és 
l’herència del Sr. Font i contra aquesta herència ja hi poden posar pedres però aquesta és 
la realitat. 

Recapitula dient que aquestes són les competències que han d’arribar en 2009, que en 
2010 tenen pactat que a 1 de gener arribin les competències d’Igualtat, d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i algunes altres competències de Serveis Socials que encara estan en 
mans del Govern de les Illes Balears mentre que han deixat per a 2010 i 2011 les 
competències d’Ordenació Turística, Promoció Turística i Transport Terrestre. Aquest 
és un acord tàcit entre institucions, públic i notori, que volen fer complir i que 
consolidarà molt aquesta institució del Consell de Mallorca. 

Això sí, vol que se’n donin compte del que això significa per al Consell de Mallorca i 
del creixement que això implica per a aquest Consell –com per als altres consells 
insulars– i no li poden negar que això serà un salt quantitatiu i qualitatiu fonamental. 
Per tant, en aquesta línia estan fent feina des del rigor, la seriositat, els acords i les 
possibilitats que tenen de negociació i de feina prèvia a qualsevol competència. 

També vol dir clar –i ho ha dit en moltes ocasions– que el seu equip de govern lluitarà 
perquè arribin les competències però ben dotades. No acceptaran que els passin una 
competència mal dotada que després els crearà dificultats de gestió com va passar quan 
governava el Partit Popular a les Illes Balears i transferia competències mal dotades a 
aquesta casa de la qual cosa encara pateixen les repercussions. Aquesta és la posició 
clara de l’equip de govern envers aquesta línia: hi estan fent feina i no han de passar 
pena perquè està convençuda que, sens dubte, la tiraran endavant. 

Així doncs, millor finançament i més competències són necessaris però no minimitzaria 
el que ja fa el Consell de Mallorca. Ella no és com el Sr. Font que pensa que aquesta 
institució és pràcticament inútil sinó que pensa que els consells insulars són institucions 
que tenen raó d’ésser perquè responen a la complexitat d’aquesta comunitat autònoma: 
4 governs insulars perquè hi ha 4 illes, 4 pobles diferents, 4 formes diferents i polítiques 
diferents que també necessita cada illa.  

Els consells insulars són les administracions capaces de fer aquesta política d’illa, 
d’estar propera al ciutadà, de vetllar pel mateix servei per a tots els municipis i tots els 
ciutadans de cadascuna de les illes però ella considera que no ha de fer un discurs sobre 
la història de la comunitat autònoma i sobre la necessitat o no dels consells insulars, 
sinó fer un discurs de present i de futur encara que, evidentment, s’ha d’apuntalar 
aquesta institució en creixement econòmic i competencial però el que ja fa és molt 
important i no ho vol minimitzar ni que s’entengui de la seva intervenció. 

Pel que fa a qüestions concretes, el Sr. Font ha dit que en Ordenació del Territori i en 
Obres Públiques han estat incongruents i mancats de rigor i no sap on veu ell la 
incongruència ni la manca de rigor en aquests departaments perquè ella no l’ha vista per 
cap banda sinó que hi ha vist tot el contrari. 
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El seu equip de govern ha fet el que s’han compromès a fer i el no han pogut fer ella ha 
sortit i l’ha explicat perquè –tant si li agrada al Sr. Font com si no– a ella no li esglaia 
dir la veritat i la diu quan pot, l’explica i explica les decisions que pren i per què les 
pren i això ho ha fet amb totes les àrees d’aquesta institució. Incongruència i manca de 
rigor, cap ni una. 

En Ordenació del Territori es varen comprometre públicament –i l’han fet i així 
l’acordaren en el pacte signat entre les forces polítiques del govern– que el primer que 
farien seria ajudar els ajuntaments a poder-se adaptar al Pla Territorial de Mallorca i hi 
ha unes ajudes i subvencions –cosa que no havia passat mai abans– perquè els 
ajuntaments s’hi puguin adaptar i, en aquests moments, n’hi ha més de 30 que tenen 
avançades les feines d’adaptació al PTM. Reitera que s’havien compromès a dur a terme 
aquesta qüestió i l’estan complint. 

Una segona cosa a la qual es varen comprometre i que s’ha complit és aturar projectes 
urbanístics que estaven a punt de començar i que tenien un gran impacte contra, segons 
el seu parer, la millor força que té Mallorca que és el seu paisatge i el territori i els han 
aturat però ja havien dit que els aturarien. També han donat suport tècnic i polític al 
Govern a l’hora de decidir quins espais aturaven via la Llei de mesures urgents que va 
aprovar el Parlament de les Illes Balears. Al Sr. Font li pareixerà molt o poc però són 
més de 1.200 hectàrees de sòl que s’ha protegit amb aquest govern. 

Recorda que també han aturat la urbanització d’es Guix i no per caprici o per anar 
contra un batle –com insinua el Sr. Font– sinó tot el contrari. Qui havia embullat el 
Consell de Mallorca era el batle d’Escorca i això és el que ara està a un contenciós i 
intentaran demostrar. 

Tot seguit comenta que la urbanització d’es Guix –i no es cansarà de dir-ho– és un 
atemptat en plena serra de Tramuntana i el seu govern va en una altra línia que a ella li 
sembla fonamental: quan parlen de fer feina a mig i llarg recorregut i que el territori i el 
paisatge són la font de riquesa més important, han de prendre aquestes decisions i el que 
no és congruent és que el Sr. Font digui que està d’acord amb demanar la declaració de 
la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat però hi vulgui fer la 
urbanització d’es Guix. Una cosa i l’altra no són possibles. No poden tenir un patrimoni 
de la humanitat amb una urbanització com la d’es Guix i, per tant, voldria saber on està 
el Partit Popular, cosa que sempre li costa saber i endevinar. 

Per tant, varen aturar la urbanització d’es Guix perquè va amb la seva forma d’entendre 
el que ha de ser el creixement de Mallorca, perquè va amb la seva forma d’entendre 
com s’ha de protegir Mallorca i el Sr. Font diu que n’havien parlat i havien intentat 
arribar-hi a un acord i, encara que no li hauria de dir, li dirà: dins aquell acord el Partit 
Popular havia d’estar a favor de tirar endarrere totes les ART del Pla Territorial i el Sr. 
Font va dir que no hi estava d’acord. Aquesta és la realitat del Partit Popular. 

Tot seguit li retreu al Sr. Font que bravegi d’haver intentat arribar a aquest acord sobre 
es Guix perquè va ser ell qui el va rompre quan va dir que no estava d’acord amb tirar 
enrere les ART del Pla Territorial. 

Afirma que el seu compromís va ser públic en aquell moment i ho continua essent. És 
cert que varen tenir dificultats d’acord en el pacte de govern i ho varen plantejar així, 
sense cap problema, perquè no s’amaguen de la realitat: són un govern plural que té un 
acord de funcionament i que, de vegades, hi ha discrepàncies però això en política no és 
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dolent i, sobretot, el que és bo és que un polític surti, doni la cara i ho digui i ells ho 
feren així.  

Varen dir que en aquell moment no hi havia l’acord suficient però el seu acord és ser 
més ambiciosos en política territorial i acabar amb una modificació del Pla Territorial 
per eliminar algunes de les ART i en aquesta línia estan fent feina i el seu compromís 
segueix intacte i considera que, en aquest tema, han fet passes de gegant durant l’any i 
mig que duen governant amb una política territorial que no és gens incongruent. 

Pel que fa a l’asseveració –que creu que hauria de retirar– sobre que estan alterant el 
model territorial del Decret llei que ha aprovat el Govern de les Illes Balears, el Partit 
Popular no va bé si opina així. El Decret llei possibilita algunes operacions a coses molt 
concretes i no altera el model territorial de l’illa de Mallorca. 

D’altra banda, assegura haver quedat una mica espantada –perquè pensava que hi havia 
un gran acord– amb l’acusació del Sr. Font sobre la manca de rigor en el tema de Can 
Domenge “que és un problema que ella tenia empantanat per manca de gestió”.  

Explica que Can Domenge és una operació urbanística que es va fer la passada 
legislatura amb la qual estava d’acord el Partit Popular. Ella ha arribat a presidenta del 
Consell de Mallorca amb una qüestió tancada i aquesta és la realitat jurídica, tècnica i 
administrativa i –com ja ha explicat altres vegades– va succeir que l’empresa va 
demanar un augment dels terminis per començar a construir-hi i el Consell de Mallorca 
va demanar un informe sobre quina decisió havien de prendre davant aquesta demanda 
d’augment de terminis. 

Després, amb dos informes jurídics claríssim que hi havia un incompliment per part de 
l’empresa adjudicatària de l’operació urbanística de Can Domenge, varen decidir 
resoldre’n el contracte i ella pensava que el Partit Popular hi estava d’acord. 

Remarca que ella no ha tengut empantanat cap de tema de Can Domenge ni molt manco 
i no accepta que la hi acusi. En tot cas, convendria que el Sr. Font expliqui als ciutadans 
perquè hi estava acord i després, quan s’anuncià la resolució del contracte, li’n va donar 
l’enhorabona, després digué que hi votaria en contra i, al final, hi va votar a favor, cosa 
que ella li va agrair moltíssim i li segueix agraint perquè considera que és de sentit 
institucional actuar junts en qüestions importants per a aquesta casa. Malgrat que hagi 
intentat dir-li que ella ha fet retards –que no n’ha fets– en aquesta qüestió, sincerament 
li agraeix el seu posicionament. 

Per altra banda, ha comentat que els bombers de Mallorca estan en situació dificultosa i 
comenta que l’equip de govern és conscient de les necessitats del Cos de Bombers de 
Mallorca i hi han actuat. És fàcil venir aquí i, des de l’oposició, fer demagògia, però 
atesa l’experiència de govern del Partit Popular en aquesta casa que en 2007 varen 
retallar el pressupost dels bombers un 40% i qui els ha pujat, qui està fent les inversions 
i sumant amb el equipaments és aquest equip de govern. 

Accepta que la culpin d’allò que la puguin culpar perquè no té la veritat absoluta –ni ells 
ho fan tot bé i el PP tot malament, això no és així– però qui va decidir baixar el 
pressupost dels bombers un 40% ho va fer amb el suport del Partit Popular. 

En quant a polítiques en matèria d’Obres Públiques, li respon que amb aquest tema 
també han estat francs des de l’equip de govern. Han dit les dificultats que hi havia i han 
estat els primers que, si havien de criticar el Ministeri de Foment, l’han fet i no només 
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l’han criticat sinó que, a més a més, hi han anat i hi han fet feina de valent –el Consell 
de Mallorca i el Govern de les Illes Balears– per aconseguir el millor conveni de 
carreteres per a l’illa de Mallorca. 

I ella ha dit avui dematí públicament –i ho dirà les vegades que calguin– que no estan 
contents, evidentment, de l’execució d’enguany. No hi poden estar i és una realitat més 
que objectiva. Ara bé, també tenen en el seu haver com a equip de govern el fet d’haver 
pogut signar un conveni de carreteres que no estava signat i, per tant, no estaven 
assegurats aquests doblers per a Mallorca i els ha aconseguit aquest equip de govern i és 
el primer conveni de carreteres que han signat amb la ministra de Foment i tenen l’acord 
perquè aquest conveni es modifiqui per tal que l’execució de les obres es pugui fer 
directament des del Consell de Mallorca. 

Igualment tenen l’acord que aquest conveni de carreteres anirà immediatament al 
Consell de Ministres per poder començar a fer aquestes obres importants per a aquesta 
illa. I una de les obres fonamentals que van en aquest conveni de carreteres és, sense 
dubte, la via connectora de Palma que té una prioritat absoluta per part de l’equip de 
govern a més de consens polític, consens social i que és totalment necessària i la 
intenció és fer-hi feina de valent tot d’una que tenguin aprovat el conveni pel Consell de 
Ministres i ratificat pel Ple del Consell de Mallorca. 

Així doncs, ni hi ha manca de coherència, ni de rigor, ni de feina per part d’aquest equip 
de govern en qüestió d’Obres Públiques.  

També l’acusen que intenten plantejar el mateix projecte dels accessos a Palma i 
considera que no val la pena discutir-hi molt perquè creu que la gent ho sap ben bé i és 
evident, conegut i notori. 

Quan el Partit Popular va sortir amb el Pla de Carreteres –quan al Sra. Cabrer n’era la 
consellera– hi havia dos grans desastres: l’autopista Inca–Manacor i el segon cinturó de 
Palma i això provocà una mobilització ciutadana enorme, molta de gent s’hi va posar en 
contra i varen tenir un rebuig social i polític. 

En aquest moment s’està treballant en un Pla de Carreteres que ha eliminat l’autopista 
Inca–Manacor –que és un compromís electoral complert– i ha eliminat el segon cinturó 
del Sr. Matas i això ho han fet parlant, parlant i parlant. També assumint la ideologia 
que havien defensat envers els accessos a Palma que és reduir-ne l’impacte un 33% i, 
sobretot, que era necessari tancar el creixement urbanístic de la ciutat de Palma. Era 
necessari eliminar una zona de creixement especulatiu que estava prevista a l’entorn de 
La Real, de Son Sardina i de sa Garriga i això és el que ha fet aquest equip de govern i 
per fer això, han comptat amb el suport de les associacions de veïns de les zones 
afectades de Palma. 

El Partit Popular vol continuar dient que és el mateix projecte i a ella li és igual perquè 
està molt contenta de presidir un govern que ha estat capaç d’arribar a un acord per 
donar solució a un tema que duien anys i anys discutint. Hi podran fer tota la demagògia 
que vulguin però insisteix que està contenta en presidir aquest govern capaç de trobar-hi 
una solució i que, a més a més, el Partit Popular digui que hi està d’acord encara la fan 
més contenta i és, per tant, un èxit molt major. 

Pel que fa al comentari del Sr. Font qui li ha dit que fa demagògia en política social i 
que aquest tema és la gran decepció d’aquest equip de govern, li diu que aquest tema és 
la seva gran alegria. És la seva gran alegria poder presidir un govern que s’hagi decidit a 
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tenir clar que, en aquests moments de difícil situació econòmica, hagin estat capaços de 
fer esforços de tots els departaments per tal de prioritzar la política de Serveis Socials i 
se’n mostra molt contenta. 

Fa constar que vol agrair aquest fet públicament una vegada més perquè són l’únic 
govern de tot Espanya que ha pujat un 25% la política social per a l’any 2009. El Sr. 
Font podrà fer la demagògia que vulgui entre el pressupost i l’executat, ja li ha dit. 

També li ha retret que en 2009 gastaran manco que en 2008 i no és així perquè ara ja 
tenen dos acords signats la setmana passada. Un de 250.000 euros que vénen de la 
Conselleria d’Agricultura que, evidentment, no estan pressuposts però vendran i un altre 
de 900.000 amb la Conselleria d’Afers Socials que sumaran al final. No hi són al 
pressupost de 2009 però hi seran. 

Igualment s’han de tenir en compte les inversions que ha anunciat avui dematí relatives 
a La Trapa, a Toni Catany o a Can Weyler, inversions que també hi seran, és a dir, el 
pressupost creixerà enguany i, per això, no li pot comparar execució amb pressupost 
sinó pressupost amb pressupost i així veurà que han crescut un 25%. 

Hi han eixugat un dèficit de 22 milions d’euros que li agrairia al Partit Popular que 
explicàs. Quan li ha dit que el Consell ha de ser àgil amb els pagaments atès que no 
ajuden les empreses perquè no paguen i, en aquest sentit, li respon que quan ella entrà 
de presidenta al Consell trobaren 12 milions d’euros en factures sense pagar als 
ciutadans, just de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

Aquesta era la seva forma de gestió mentre que ells han aconseguit sanejar l’Institut així 
com una aportació extraordinària per fer política social gràcies a una bona gestió i 
perquè estan donant serveis públics de Serveis Socials i no altres coses. 

Tot seguit diu que en qüestió de concerts de discapacitats han passat de 16 milions 
d’euros a 22,8 en un any i mig. L’evolució del concerts de menors ha estat passar de 6 
milions d’euros a 10,1. Les inversions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials han passat 
de 0,7 milions d’euros a 6,2 milions en 2009. La realitat és que inverteixen a les 
residències públiques i als centres de menors que són tan i tan necessaris. 

Destaca que han incrementat 154 places per a persones amb discapacitat –cosa que no 
va fer el Partit Popular– a més de tot un seguit de mesures immediates per pal·liar els 
efectes de la crisi, sobretot amb les persones més vulnerables de la societat. 

Per concloure repeteix que és conscient que es viuen temps de dificultat; és conscient 
que se n’han de prendre les mesures adients des de tots els departaments i des de totes 
les institucions i reitera que, en aquests moments de dificultat, tothom ha d’aportar el 
seu gra d’arena. Ningú no se pot desentendre d’aportar el seu gra d’arena per resoldre 
els problemes de la gent, cosa que és la seva obsessió, la seva preocupació i de tots els 
consellers i conselleres de l’equip de govern. 

No s’han de pensar que l’equip de govern està aquí per seure a una cadira perquè això 
no val amb ella –i creu que la coneix prou bé per saber que amb això s’ha equivocat–. 
Aquest equip de govern fa feina des del rigor, la seriositat, la valentia, la imaginació en 
la presentació de propostes i, en definitiva, estan fent coses que denoten canvis 
importants. 

Puntualitza que estan parlant amb tots els ajuntaments i atès que el Sr. Font s’hi ha 
referit com una interlocució fallida, li confirma que no és així i que per comprovar-ho 
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pot parlar amb els 53 batles i batlesses de Mallorca que, com a mínim, ara tenen un 
òrgan de participació que mai no havien tengut. 

Remarca que per a ella té molta importància el fet d’obrir la institució, escoltar la gent i 
que tothom hi participi perquè és la forma de fer política que tenen com a forma 
d’identitat pròpia i que volen, a més a més, consolidar. 

Assevera que li estén la mà al Sr. Font i que el cridarà per parlar de les seves propostes 
però, ara bé, aquest Consell de Mallorca, aquest equip de govern està actuant des del 
primer moment i el pressupost que han aprovat no és un pressupost qualsevol sinó un 
pressupost que defineix, clarament, la feina que estan fent amb vista a la situació de 
crisi econòmica que s’està vivint. 

Això sí, per la seva responsabilitat com a presidenta del Consell, perquè en aquest 
moment Mallorca necessita tothom –també al Partit Popular– el cridarà per poder 
acordar allò que Partit Popular proposa. 

El Sr. FONT (PP) recorda que en el seu discurs deia que “ara només importa la crisi. La 
de veres, no la nostra ni les petites guerres entre polítics que tant de menyspreu 
provoquen en una opinió pública que està cansada d’espectacles”. 

I, en canvi, la presidenta ha vengut a aquestes bregues que sempre tenen els polítics i 
que precisament ell li havia dit que és el que els ciutadans no volen en aquest moment 
sinó que volen propostes concretes per sortir de la crisi. 

Assegura que ell no hi entrarà i que només li farà una apreciació envers els pressuposts 
tot i que la presidenta diu que no es pot comparar pressupost amb l’executat però la gent 
que els sent per ràdio i televisió vol saber una cosa: els doblers reals, els doblers que els 
poden afectar. 

En aquest sentit, en Benestar Social els doblers que han afectat les persones en 2008 han 
estat 122.951.000 euros i per a 2009 se n’han pressupostats 122.519.000. Amb una 
simple resta és veu que són 500.000 euros menys encara que la presidenta digui que al 
final seran més. 

Tot seguit fa referència a un document d’Intervenció on es diu que el Govern, l’any 
2008, va donar 24.367.236 euros en subvencions per a Benestar Social i enguany, el 
2009, només en donarà 18.234.335, és a dir, un 25,2% menys i això es reflecteix en els 
pressuposts. En tot cas haurien de dir que no elaborin aquest document però, en 
qualsevol cas, no és ell qui l’ha fet sinó que està en la memòria del pressupost que ha 
presentat l’equip de govern i assegura que no té per què dir mentides ni emprar 
demagògia, que no n’han emprada gens ni mica. 

Li retreu que no li hagi dit res sobre el 1.070.000 euros d’alts càrrecs o quines mesures 
concretes prendran sinó que li ha dit que el cridarà però encara l’espera per parlar de 
tema de la cogestió aeroportuària. 

En canvi, li ha parlat de les ART i, en aquest sentit, comenta que la presidenta del seu 
partit va tenir una reunió sobre la Llei de mesures urgents amb el Sr. Antich i s’hi varen 
pactar unes coses. S’hi va deixar defora, sense protegir, Cala Blanca i Cala Marçal i 
aquí la Sra. Armengol va veure l’oportunitat de menjar quelcom d’aquest pastís de la 
protecció que s’estaven apuntant el Sr. Antich i la Sra. Estaràs. 
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Llavors, el Partit Popular després d’un acord que la presidenta va tenir amb el president 
per tal que des del Consell es protegís, via modificació del Pla Territorial, Cala Blanca i 
Cala Marçal i dins aquesta discussió va néixer la qüestió d’es Guix i ell li digué que 
intentaria convèncer el batle d’Escorca per tornar enrere aquesta llicència per tal que 
fossin habitatges unifamiliars. 

En aquest moment, la Sra. Armengol li va dir –amb tot el dret de dir-ho– que li 
agradaria que també hi anassin les ART però ell només havia vengut per defensar Cala 
Blanca i Cala Marçal i si la presidenta trobava que ho havia de fer, ho hagués pogut fet. 
Remarca que ell no li ha fallat a la Sra. Armengol i que si ella troba que ha de llevar les 
ART, està legitimada per fer-ho encara que una altra cosa és que tengui desset vots per 
fer-ho. 

Reitera que la presidenta li ha dit que el cridarà per presentar-li les propostes però 
remarca que ell li ha fet una altra proposta: si és capaç de, amb els recursos que té, 
asseure’s amb els sindicats, la Pimem i la Caeb i dir-los amb quants de doblers compta i 
que vol presentar un pla, d’aquí al mes de març, per ajudar a afrontar la situació que està 
per venir –al marge de les actuacions que ja es fan– perquè la crisi és molt forta i han de 
prioritzar la despesa i actuar a llocs on no actuen quan les coses van bé. 

Observa que la presidenta ho pot fer lliurement, que ell la recolzarà, però l’ha de 
consensuar amb la societat civil (els sindicats, els empresaris i l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca) per dur a terme un grapat d’accions que ajudin a minorar la 
càrrega de la gent. 

Anuncia que ara ell li’n farà, públicament, una proposta però no té perquè fer-la si en 
pacta una altra amb els sindicats i amb els empresaris, cosa que recolzarà perquè vol que 
la societat vegi que el Partit Popular fa costat a la presidenta en aquests moments 
difícils. 

No obstant això, afirma que ell li ha parlat d’una altra cosa distinta a allò que ella ha dit 
avui dematí i li ha contestat una altra cosa. Insisteix a dir que ell se refereix a pactar 
amb els sindicats i amb els empresaris una reubicació dels doblers del Consell de 
Mallorca per col·locar-los allà on realment poden produir un benefici perquè les 
empreses no tanquin i perquè els treballadors no quedin sense feina. 

Diu que ell té un pla que es podria fer i que li pot donar a la presidenta: tenen ara –
aquest més de febrer– més de 73 milions d’euros que no s’han executat del pressupost 
de 2008. Entén que no tots podran anar a romanent perquè suposa que n’hi haurà una 
part que no hauran cobrat. 

D’aquests 73 milions d’euros, o perquè s’incorporin factures en els propers dies o 
perquè hagin estat de difícil cobrament, li proposa que n’agafi 21 milions. Després 
tanqui Televisió de Mallorca –cap dels seus treballadors se’n va al carrer sinó que tots, 
amb un conveni, passarien a IB3– i d’aquí pot treure 10,4 milions d’euros. Igualment 
llevaria la Conselleria d’Economia i Turisme –atès que n’existeix una altra– o bé que 
passat demà n’arribi la transferència al Consell.  

El problema que té Balears és la complexitat del seu Estatut. Els preautonòmics i els 
primers autonòmics dissenyaren un sistema excepcional que ara l’estan anquilosant per 
conveniències de partits polítics. 
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Pel que fa a despeses bancàries, la Sra. Armengol sap que s’ha estalviat més de 3 
milions d’euros amb no haver de pagar interessos que tenia pressupostats en 2008 més 1 
d’euros de propaganda –i li’n deixa 2–. Tot això fa un total de 40 milions euros 
(6.572.000.000 pessetes). 

D’aquests doblers proposar fer-ne quatre trossos. Un primer tros que anàs a promoció i 
a atenció social (10 milions d’euros); un segon tros que anàs a inversió en béns i serveis 
per a ajuntaments (10 milions d’euros); un tercer tros que anàs a promoció de petites i 
mitjanes empreses (10 milions d’euros) i un quart tros que anàs a exempcions i 
bonificacions (10 milions d’euros). 

El primer tram de promoció i atenció social faria que s’invertissin més doblers en rendes 
mínimes, immigració, Pla de Prestacions Bàsiques i per compensar la baixada en 
matèria de discapacitats i altres serveis i recursos. 

En quant a inversió en béns i serveis a ajuntaments, hauria de mirar de tancar un acord 
amb l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca en què també participassin els 
sindicats i els empresaris per al foment de l’ocupació per als aturats dels municipis tot 
exceptuant Palma que té Llei de capitalitat. Aquests 10 milions repartits per igual 
suposarien 190.000 euros per a cada ajuntament encara que, lògicament, el repartiment 
no podria ser a tots per igual perquè hi ha ajuntaments que tenen 1.000 habitants i 
d’altres en tenen 50.000. 

No obstant això, poden suposar una quantitat de 190.000 euros per ajuntament per a 
foment de l’ocupació per als aturats de cada municipi o per a formació o per a 
desenvolupament d’alternatives de negoci. Per dur a terme això han de comptar amb els 
ajuntaments i hi posaria un plus més a allò que ja fa el Govern. 

Pel que fa a la promoció de les petites i mitjanes empreses també hauria de comptar amb 
els ajuntaments, els sindicats i la Pimem i podria ajudar-les al desenvolupament de 
noves tecnologies, a la baixada dels imposts i taxes que paguen, a subvencionar nous 
llocs de feina o lloguers i també, com no, poder pagar part dels rètols que paguen 
imposts cada any. 

Les exempcions i les bonificacions ja anirien adreçades a les persones tot ajudant els 
ajuntaments per tal que no hagin de cobrar el 100% de segons quins rebuts –com 
incineració–; a ajudes per a famílies nombroses, discapacitats i persones amb mobilitat 
reduïda; als ajuntaments per bonificar les taxes d’aigua, impost de circulació o 
contribució. 

És d’emergència el problema existent i no en són conscients: hi ha gent que va al banc i 
els lliura les claus de ca seva i, davant aquesta situació, el Consell ha d’actuar. 

Li repeteix a la Sra. presidenta que té 40 milions d’euros que no té per què agafar-los 
com ell li ha dit encara que ell té clar que en faria. No obstant això, primer s’hauria de 
pactar amb els sindicats, amb els empresaris i amb els 53 batles de Mallorca per tal que 
la ciutadania els veiés units. Aquesta proposta la pot donar per bona o no. 

Com a exemple, li diu que un restaurant o un supermercat d’un municipi petit: 
Puigpunyent, que ara aproven l’ordenança i atès que el portaveu del PSOE és de 
Puigpunyent i que fa sis mesos estaven dient que allà la gent paga manco perquè fan 
recollida porta a porta i que n’és un exemple. Doncs a Puigpunyent un restaurant o 
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supermercat, cada tres mesos, pagarà 889 euros que s’han de multiplicar per 4 i són més 
de 3.000 euros a un poble que no té grans superfícies. 

Per tant, si hom veu que el que es vol cobrar a una petita o mitjana empresa són 3.000 
euros pels fems i no estan disposats, atès que no han estat capaços de gastar els 70 
milions que tenien de romanent, a donar-los als ajuntaments per ajudar-los a bonificar 
aquests pagaments. O si volen posar un doblers per fer cursos de formació per a gent 
aturada i així, almanco, cobrir 450 o 500 euros durant els 5 o 6 mesos que vendran 
després de l’estiu. 

Això seria una bona ajuda i li representaria al Consell un 11% del seu pressupost. El Sr. 
Zapatero sembla que ha fet “un ou de dos vermells” amb el que va anunciar ahir i, 
emperò, només representa un 2,8% del seu pressupost. En canvi, la Sra. Armengol amb 
el seu esforç de 40 milions –que no són paraules menors per a un consell com aquest– 
és un 11% del pressupost i hi estaria fent un gran esforç. 

Tot i això, ell està disposat que si la presidenta no vol aquesta proposta, doncs no 
l’agafi, i ell recolzarà aquella que ella faci sempre que sigui un plus a allò que fan 
normalment perquè no li val que li digui que fan tot el que ha dit que fan perquè això és 
el que feien l’any passat quan encara deien que no hi havia crisi. Per tant, li diu que no 
faci el mateix de l’any passat perquè ara que ja han reconegut la crisi han de fer 
quelcom distint i a això la convida perquè amb els ulls clucs la recolzarà si fa una cosa 
distinta, un plus, un esforç. 

No accepta que la presidenta digui que farà el mateix i no li val perquè hi ha 29.000 
aturats més, perquè hi ha por, perquè la gent no sap quants d’empleats agafaran per fer 
feina aquest estiu, etc. 

No ha volgut parlar de les xifres que vénen de Turisme: s’està dient que les visites 
d’anglesos davallaran un 15%, d’alemanys prop d’un 10%. I això pel que fa les 
persones perquè després hi ha també l’equiparació de la lliura, etc. Hi ha tantes coses 
que no vol que qui els senti pensi que no tenen solucions.  

Vol que tots junts hi donin una solució i a això l’ha convidada avui i no per fer 
demagògia. Li ha parlat del que pateix la gent i, per això, no es vol barallar amb ella ni 
discutir sinó que s’assegui amb els sindicats, empresaris i ajuntaments per tal d’arribar a 
un acord que recolzarà el grup de consellers de Partit Popular perquè, d’aquí a un any, si 
no ho ha fet, cap d’ells no en vol ser responsable. 

Comenta que podria parlar del segon cinturó, de quan traspassaren les competències de 
carreteres mal dotades, etc. però no en vol parlar perquè no li interessa al ciutadà. Als 
ciutadans els interessa, en aquests moments, que les institucions posin mesures per 
pal·liar la crisi i els han de veure a tots units. 

Si la Sra. Armengol no ho aconsegueix, haurà fracassat com a presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA comença la seva resposta tot dient al Sr. Font que potser no 
l’escolta quan parla tot i que s’intenta explicar el millor que sap. Afirma que ha fet un 
discurs avui dematí –i ha repetit el capvespre– que la seva principal preocupació, la de 
tot l’equip de govern, és sense cap mena de dubte la situació de crisi que es viu i pensar 
en les persones que pitjor ho passaran i intentar aportar el granet d’arena que, des del 
Consell de Mallorca, puguin aportar a la crisi mundial. Remarca que això ho ha dit, ho 
ha repetit i que ho fan. 
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El Sr. Font diu que no vol entrar en les bregues del polítics però ella ha fet un discurs 
que considera totalment institucional, de responsabilitat de govern, d’acceptació de la 
situació actual i d’intentar posar propostes immediates i a mig i llarg termini perquè 
això també és responsabilitat d’un equip de govern, cosa que no ha dit ell i amb la qual 
ella insistirà ara perquè és allò que no comparteixen. 

Pensa que aquesta situació crisi econòmica els ha de servir per saber on s’han equivocat 
i per no tornar a cometre els mateixos errors. D’això no en parla el Sr. Font i ella sí 
perquè li interessa molt i creu que al país li interessa molt i necessita que es pensi una 
mica a llarg termini, planificar les coses i saber cap a quin model volen anar. 

Diu que s’han fet moltes coses malament durant la història i que aquesta crisi mundial té 
noms i llinatges d’un model econòmic que ha estat, bàsicament, d’enriquiments molt 
fàcils i molt ràpids. Ara s’han de repensar tot el que han fet malament i apostar per una 
altra forma de créixer econòmicament a Mallorca. 

Evidentment, això no ho pot definir aquest Consell Insular tot sol. Sap les possibilitats i 
les realitats que té aquesta institució però dins les seves oportunitats estan fent allò que 
creuen que han de fer. 

Fa constar que vol escoltar, rebre i discutir les propostes del Sr. Font i remarca que no 
tenen cap problema per arribar a acords amb els sindicats, el sector empresarial, els 
agents socials, els batles, etc. per tal de posar en comú idees i ho faran. 

Tot i això, vol dir tot el que hi ha fet aquesta institució perquè sembla que l’obvia i 
intenta fer veure que no hi han fet res i segueixen amb la mateixa tònica de sempre i ella 
ja li ha dit que la tònica no és la de sempre, que han canviat radicalment i han apostat 
per prioritats diferents degudes a la situació existent. Aquesta és la realitat i el Sr. Font 
no la veu però ella sí. 

Aquesta institució primer s’assegué amb el Govern de les Illes Balears –perquè la forma 
d’actuar és anant-hi junts– que va cridar els quatre consells insulars per parlar de les 
polítiques comunes que podien fer juntament amb l’Amib i la Felib per així parlar 
també amb els ajuntaments directament i ella ha assistit a totes les reunions. 

S’ha convocat una Mesa de Seguiment de l’Economia Balear a la qual és present el 
Consell de Mallorca i hi aporta coses i on són presents tots els agents socials d’aquesta 
comunitat autònoma. Han decidit anar conjuntament totes les institucions i, 
sincerament, considera que és una bona decisió. 

Emperò, això no vol dir que no s’hagin d’asseure amb agents socials i parlar d’altres 
coses i, en aquest sentit, li assegura al Sr. Font que li agafa el guant i que ho faran però 
no s’ha de pensar que estan d’esquena a la realitat perquè no és així. Estan participant a 
la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear –a la Permanent i al Plenari– i hi estan 
aportant idees conjuntament amb el Govern, amb els altres tres consells insulars, amb 
els ajuntaments representats a la Felib i l’Amib, amb les entitats financeres, amb les 
entitats empresarials i amb les entitats sindicals. I aquesta és la realitat de la feina que 
estan fent i que s’estan posant mesures pactades amb tothom: les hi està posant el 
Govern i les hi està posant el Consell de Mallorca. 

El que Consell de Mallorca es va comprometre amb el president del Govern i davant els 
agents socials era el que han fet: que dins les seves competències i dins el que el Consell 
assumia que era intentar augmentar molt la política social perquè és la seva 
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responsabilitat. Ell li ha proposat fet bonificacions a petites i mitjanes empreses, cosa 
que li sembla fantàstica però no és competència del Consell de Mallorca. 

Han anat tot junts i cadascú ha de fer el que li pertoca perquè no és possible que, amb la 
capacitat econòmica que té la institució, prenguin mesures no relacionades amb les 
altres institucions, cosa que a la llarga aniria en detriment del que volen fer tots i que és 
reactivar l’economia. 

Per això, creu que els plantejaments s’han de fer amb molta més profunditat i s’ofereix a 
parlar-ne conjuntament i li explicarà les propostes que s’han acordat a la Mesa de 
Seguiment de l’Economia Balear, les que està tirant endavant el Govern les Illes Balears 
i les que convé complementar des del Consell de Mallorca dins les seves 
responsabilitats. 

Reitera l’oferiment però, això sí, cadascú ha d’actuar dins l’àmbit de les seves 
competències perquè és cert que hi ha una situació de dificultat però també és cert que 
hi estan actuant amb totes les forces i les possibilitats que té aquesta institució que són 
més de les que tenia quan ella la va començar a presidir. No són totes les que voldrien 
però en són més. Hi ha un 34% més de pressupost que han aconseguit i que l’han 
destinat a dues qüestions que varen decidir estratègicament en el pressupost de 2009. 

Varen decidir que el Consell havia de fer el que pogués per intentar incentivar 
l’economia i agilitar l’obra pública i han augmentat un 140% les inversions en obra 
pública per a 2009 –que no és poca cosa– i alhora varen dir que havien de garantir els 
drets socials –sobretot a aquells que pitjor ho passaran– i això han fet amb una pujada 
d’un 25% del pressupost per a polítiques socials. 

Reitera que aquestes són les xifres i que passar de 82 milions a 122 milions d’euros és 
una realitat objectiva i és el que fan i el que han aconseguit. Afirma, emperò, que encara 
no és suficient perquè, desgraciadament, les necessitats socials sempre són molt més 
que els doblers que hi ha per destinar-hi i aquest és el sentiment que té l’equip de 
govern. 

Li rectifica al Sr. Font el fet que la diferència encara va molt més a favor d’ella perquè 
quan parla dels 82 milions d’euros que trobà en 2007 eren a l’ISSEM que incloïa també 
la política esportiva, la política d’atenció a persones majors i la política d’igualtat atès 
que totes es duien des de l’ISSEM, gestionat pel Partit Popular. 

Pel contrari, quan parla dels 122 milions d’euros, es refereix només al pressupost de 
l’IMAS, sense incloure-hi la Conselleria de Joventut i Igualtat i la Conselleria d’Esports 
i Promoció Sociocultural. Així doncs, l’esforç és encara molt més superior del que 
plantejava el Sr. Font. 

Igualment li retreu que digui que no parla de demagògia perquè demagògia és dir-li que 
agafi 73 milions d’euros d’un lloc per posar-los a un altre lloc. Ha dit que hi ha 73 
milions d’euros sense executar i aquesta és la primera xifra que no és correcta perquè, 
com sap el Sr. Font, la liquidació no està feta i que acaba dia 31 de març. Reitera que 
aquesta és la primera qüestió que planteja que no és certa i, per tant, no poden partir 
d’aquí. 

Després ha dit que tanqui la Televisió de Mallorca i que contractin el seu personal a IB3 
i no sap que hi pot dir, només que Ràdio i Televisió de Mallorca és una ràdio i televisió 
amb 111 persones contractades –i considera que la mesura anticrisi no és acomiadar 
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gent– i 19 productores que hi han fet feina durant 2008 cosa que també suposa molta de 
gent que també deixaria de tenir un suport econòmic, segons la proposta del Partit 
Popular. 

Assegura que és fàcil per al Sr. Font poder dir això des de la irresponsabilitat que, de 
vegades, propicia l’oposició però, des de la responsabilitat d’un equip de govern que té 
una televisió muntada que sorgí d’una necessitat tal vegada creada per una manca de 
forma de fer bé les coses des del govern del Partit Popular atès que nasqué per tal 
d’intentar salvar la situació de moltes televisions locals de Mallorca que quedaven 
penjades amb la forma que tengué el Partit Popular de fer la ràdio i televisió públiques 
de les Illes Balears. 

En aquest sentit, aplaudeix la decisió de la presidenta Munar d’haver tirat endavant 
aquest projecte perquè salvava una forma de voluntarietat en periodisme que havia 
assumit molta gent a molts de pobles de Mallorca i amb els quals no va pensar el 
president Matas i plantejà un model audiovisual públic a les Illes Balears sense consens 
polític ni social. 

El seu govern s’ha trobat aquesta Ràdio i Televisió de Mallorca que és un ens del qual 
el Partit Popular només vol mirar els índex d’audiència però afirma que fa un servei 
públic inqüestionable i anuncia, a més, que a partir del proper mes emetran els plens 
d’aquesta institució. 

Segons el Sr. Font aquesta televisió és la més cara i inútil de tot l’Estat però ella li ho 
retreu perquè és una televisió que acompleix el seu objectiu de servei públic, cosa que 
no poden dir de la IB3 del Sr. Matas en la qual invertiren i tudaren una fortuna i, a més 
a més, no era una televisió que fes de servei públic a les Illes Balears. D’altra banda, 
destaca que Televisió de Mallorca és l’única televisió de tot l’Estat que no té dèficit 
perquè té una magnífica gestió per part del seus responsables.  

Aquesta és la realitat i la demagògia és fàcil de fer quan no tenen la responsabilitat de 
governar però ella la té i està contenta del servei públic que presta aquesta televisió i, 
per tant, no pot compartir amb el Sr. Font aquesta opinió. 

Pel que fa a la proposta d’eliminació de la Conselleria de Turisme, comenta que suposa 
que s’ha referit a totes les conselleries que no tenen les transferències assumides i és una 
altra qüestió que no comparteix. Diu que aquesta institució ha de plantejar projectes 
immediats i projectes a mig termini tot sent conscient que és una institució que ha 
d’assumir tota una sèrie de competències i que, per tant, ha d’estar preparada per rebre-
les. 

Demana com poden estar preparats per rebre Agricultura en gener de 2010 sense 
conselleria en aquesta casa i qui ha de fer la feina de negociació amb el Govern de les 
Illes Balears per a la transferència. Si són seriosos i volen que aquesta institució creixi, 
tengui més competències i vagi endavant, necessita tenir conselleries que facin la feina 
per tal d’assumir les competències ben assumides perquè no passi –com ha passat 
històricament– que s’han assumit competències mal dotades i després tenir dificultats 
econòmiques importants. 

Fa constar que és molt fàcil de dir això però molt difícil d’aplicar i li recorda que el 
pressupost de l’esmentada conselleria gairebé és el sou de la consellera –que és el 
mateix que el dels portaveus– perquè tot el pressupost de la conselleria prové d’acords i 
de convenis amb el Govern de les Illes Balears. Insta el Sr. Font per tal que si aquesta és 
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la política que vol el Partit Popular l’apliquin als ajuntaments allà on governen que, per 
cert, fan tot el contrari. 

Reitera que aquestes qüestions són fàcils de dir però que la seva responsabilitat com a 
presidenta és una altra –que segur que entén i comparteix el Sr. Font– i, per tant, ha 
d’anar molt alerta a fer segons quines coses. 

En quant a la proposta de retallar un terç la publicitat, afirma que ja està retallada. Del 
pressupost de 2008 a 2009, l’equip de govern ha retallat un terç la partida de publicitat. I 
ho han fet però no ho han dit. 

Considera doncs que estan complint amb el que deien: han congelat la despesa corrent, 
han fet un esforç en inversió en obra pública i han fet un esforç en pressupost de serveis 
socials i estan complint els seus compromisos i estan creixent com institució.  

El seu govern ha proposat una sèrie de mesures immediates que són les que ha dit. Les 
inversions s’han de fer i no només a les àrees que diu el Sr. Font sinó que és molt 
important fer una nova llar de menors per als adolescents, fer les obres de la Llar dels 
Ancians i de la Residència de la Bonanova, és important fer totes les carreteres que són 
una forma de modernitzar el país i alhora millorar la seguretat i la mobilitat dels 
ciutadans. 

Igualment són importants les inversions que es fan en cultura perquè també és una 
forma de nous jaciments de treball i de cohesió social –fonamental a la institució– i 
també és molt important la política mediambiental que fan, polítiques que s’han de fer i 
no s’han de deixar pel fet d’estar en crisi sinó a l’inrevés. 

Reitera que aquesta és l’única discrepància que té amb el Sr. Font, que ensems que 
inverteixen en qüestions immediates, han de ser suficientment valents per intentar 
reinvertir la forma de créixer econòmicament. 

Per això han de ser valents a l’hora de protegir territori; a l’hora d’apostar per iniciatives 
de llarg i mig termini com la compra de Can Weyler per fer un centre d’informació de 
turisme cultural perquè és necessari si volen un turisme de qualitat; per intentar millorar 
els refugis de muntanya perquè també comporten un altre turisme necessari per a 
Mallorca però que no vendrà si no hi inverteixen i per això és important la inversió a La 
Trapa; també la inversió al centre Toni Catany. 

En aquest sentit, afirma que aquests són tres projectes que es desenvoluparan gràcies a 
la bona negociació amb el govern de l’Estat i no estan pressupostats. Vénen gràcies a les 
inversions estatutàries que s’han de complir i que estan acordades amb el Govern de les 
Illes Balears. 

Així doncs, considera bo un govern que té la mirada posada no només a davant sinó una 
mica a més llarg termini i això és el que han trobat a faltar moltes vegades a Mallorca i 
espera que ja no segueixi succeint. 

No obstant això i per acabar li agraeix al Sr. Font la seva predisposició a parlar, a 
discutir i a consensuar. Repeteix que escoltaran les seves propostes i, com ja deia, 
seguiran escoltant els agents socials d’aquesta terra i intentaran acordar, entre tots, 
aquelles polítiques necessàries per als ciutadans i les ciutadanes de Mallorca. 

El Sr. PASCUAL, moderador del debat, anuncia un recés de cinc minuts. 
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Quan són les 18:13 hores es reprèn la sessió i el Sr. moderador dóna la paraula al Sr. 
Ramon, portaveu del PSOE. 

El Sr. RAMON (PSOE) manifesta que està molt content que sigui televisió de Mallorca 
que retransmeti aquest Ple perquè la gent, a ca seva, en podrà treure les seves 
conclusions sense necessitat de desplaçar-se aquí i veure qui és frívol i fa demagògia o 
veure qui és seriós i rigorós. 

Considera, amb perdó del Sr. Font, que la frivolitat és dir que els restaurants i 
supermercats a Puigpunyent pagaran enguany 800 euros trimestrals i no dir –el que més 
a baix diu– que s’aplicarà un benefici fiscal del 75% a tots aquells que facin bé les 
coses. 

Quan hi hagi un ajuntament que ha estat 5 anys sense pujar les taxes de residus i els 
gestioni com Puigpunyent estarà encantat de debatre’n. 

Tot seguit pronuncia el discurs següent: 

“Senyora presidenta, conselleres i consellers, senyores i senyors. 
El paper en aquest debat del Grup de consellers socialistes, com principal força política 
d’un govern plural, entenem que ha d’anar en dues direccions. Per una part analitzar que 
l’actuació del seu executiu no surti del programa que vàrem pactar les diferents 
formacions polítiques, sense renunciar a les línies mestres del nostre programa electoral, 
el programa electoral socialista; i en segon lloc fer una breu reflexió política, des del 
punt de vista del socialisme, del que hem viscut aquest darrer any, de les polítiques que 
s’han duit a terme i de quins han de ser, sota el nostre punt de vista, els criteris de futur. 
Hem de tenir en compte que al repte inicial que suposava un govern de pacte, s’ha 
d’afegir la crisi que ara vivim i que ningú a l’estiu de 2007 no s’imaginava.   
Respecte al programa electoral que ens va permetre incrementar el nombre de 
conselleres i consellers socialistes en aquesta cambra, i que es fonamentava en quatre 
grans eixos: política social, política territorial i ambiental, transparència i modernització 
i municipalisme, hem de dir, que tots quatre, van per bon camí, està vostè i el seu equip, 
complint els objectius fixats. 

En aquest sentit hem de reconèixer que durant aquest darrer any hi ha hagut avanços 
importants en tots els departaments del seu govern: En Obres Públiques, Cultura i 
Patrimoni, Esports i Promoció Sociocultural, Cooperació Local, Territori, Igualtat i 
Joventut, Economia i Turisme, Benestar Social, Interior, Medi Ambient, Hisenda i 
Innovació i Presidència.  

En polítiques socials, crec que simplement cal dir que no hi ha color. En aquest any i 
mig hem capgirat la situació que ens vàrem trobar. Ho hem fet amb recursos econòmics, 
evidentment, que s’han reflectit en increments pressupostaris molt importants, (respecte 
a l’inici de legislatura l’IMAS, per exemple, ha augmentat el seu pressupost en un 
46%), però també amb la millora de la gestió i de les infrastructures i equipaments, amb 
doblers i també amb treball ben fet. Professionalitat, eficiència, estratègia, millora de 
processos, informatització, plans municipals de serveis socials, vertaderes polítiques 
d’infància i igualtat, no són només paraules sinó fets. Fets, tal i com vostè ha destacat a 
les seves intervencions, que ja s’han produït aquest darrer any i també objectius i 
accions que s’estan duent a terme a l’actualitat. No cal parlar massa de l’evidència, i és 
evident que la prioritat socialista, que en els temps que corren encara ho és més, va per 
molt bon camí. Malgrat això, vostè sap perfectament que aquest tema a més de ser una 
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prioritat per als socialistes és una necessitat a la societat actual, i per tant, hem de seguir 
reforçant aquestes actuacions. 

De la defensa del territori i del medi ambient, vostè n’ha parlat, també s’han fet avanços 
importants, i sense entrar en el detall de cada un d’ells, sí que volia destacar-ne dos, a 
més de la magnífica notícia que per nosaltres, el grup de consellers socialistes, va 
representar la protecció d’es Guix. 

En primer lloc: La creació de l’Agència de Disciplina Urbanística. Jo no repetiré el que 
vostè ha dit, però sí diré el que no ha dit, i és el fet que els socialistes amb aquest tema 
hem estat molt coherents, el vàrem recolzar des del principi, no n’hem fet partidisme, i 
tenim un criteri clar com a Partit. No tothom pot dir el mateix. Hem assistit a 
intervencions i declaracions en aquesta mateixa sala i també a nivell mediàtic que ens 
han entristit i que han mostrat la falta de coherència que tenen alguns. El no però sí, a 
qui sí i allà no, no ho sé, no ho tenc clar, etc. Intervencions i declaracions però, a la 
vegada molt aclaridores: molta gent ha quedat ben retratada.  

Nosaltres, els socialistes ho hem tengut i ho tenim molt clar: ja està be d’especulació, 
d’indisciplina, de trampa i de destrucció de territori. Aquesta Agència era i és una eina 
imprescindible, sobretot, per la falta de recursos tant econòmics com tècnics dels nostres 
ajuntaments. Els i les socialistes pensam que el Consell està obligat a donar suport a tots 
aquells batles i batlesses que volen lluitar contra la indisciplina i que no tenen mitjans 
suficients per fer-ho. Si volem ser coherents amb el que deim s’ha de recolzar 
l’Agència, sí o sí. 

El segon que volia destacar és que veure assegudes a Valldemossa a vostè, senyora 
presidenta, amb les conselleres de Cultura, Medi Ambient i Territori presentant el 
projecte “Serra de Tramuntana Paisatge Cultural” amb motiu de la proposició de la serra 
de Tramuntana com a candidatura a la declaració de patrimoni mundial per part de la 
UNESCO, ens sembla un fet molt destacat i que hauria de significar un punt d’inflexió a 
l’hora de fer política, una altra política que defensi el territori, la cultura, el medi 
ambient, i també una altra manera d’entendre l’economia, molt diferent a la que estam 
acostumats en aquesta illa. Veure com el Consell de Mallorca posa en valor un bé que 
totes les persones d’aquesta illa, durant generacions, hem sabut preservar i exposar-lo a 
la comunitat internacional com una opció de futur, de vertader futur econòmic 
sostenible és, sincerament, un orgull. Enhorabona a vostè i a totes les conselleres. 

Per cert, vostè ha confirmat avui que modificarà el Pla Territorial de Mallorca. Compta 
amb el nostre total suport!  

Pel que fa a la modernització i transparència del Consell de Mallorca, i tal i com dèiem i 
visualitzàvem al nostre programa electoral, cal dir que és un repte que ha de servir per 
millorar la mateixa gestió interna, la qualitat en el lloc de feina dels treballadors i 
treballadores de la institució i sobretot la satisfacció ciutadana. Vostè ha enumerat molts 
dels avanços que en aquest any i mig el seu equip de govern ha duit a terme, jo no els 
repetiré però sí vull ressaltar el compromís que els socialistes vàrem adquirir a l’inici de 
la legislatura: el Consell de Mallorca és de totes les persones que viuen a aquesta illa i 
són elles les que han de tenir la informació, el coneixement de tot el que passa. La clau 
de tot plegat és la administració digital, i aquest any 2009 ha de ser –o hauria de ser– 
l’estrella de les actuacions realitzades. Des del Grup Socialista prioritzarem les 
inversions en modernització i noves tecnologies que el Consell ha de realitzar, és un 
dels sectors econòmics estratègics i claus. 
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És una gran noticia per aquest grup de consellers, que el municipalisme sigui una opció 
transversal i prioritària, sense perdre de vista la doble vocació autonòmica i local del 
Consell de Mallorca, a gairebé tots els departaments del seu govern. Crec sincerament, 
que mai el Consell no havia estat tan a prop dels ajuntaments mallorquins. Una de les 
constatacions del que estic dient és la consolidació de l’Assemblea de Batlles i 
Batllesses, assemblea que ens sembla un instrument imprescindible per una bona 
coordinació de les polítiques que ens interessen a tots. Són molts els consellers/es, 
directors/es insulars i fins i tot organismes com per exemple el Consorci d’Informàtica 
que estan fent un gran esforç per ajudar els distints equips de govern municipals a dur 
endavant la tasca de gestió política, des d’assessoraments tècnics fins a importants ajuts 
econòmics. I jo en som testimoni, com a regidor. 

Sempre que es parla de finançament es fa referència al finançament autonòmic, però la 
situació més difícil i complicada l’estam patint les entitats locals: consells i ajuntaments. 
L’observatori de polítiques locals ha fet ja diversos estudis al respecte que confirmen el 
que dic. És hora, més que mai, de ser l’ajuntament d’ajuntaments i de seguir augmentant 
el suport als pobles de Mallorca, tal i com per exemple ha fet el govern de l’Estat. Més 
de 82 milions d’euros, al marge de la inversió feta a Palma, és el que el govern del Sr.  
Zapatero ha posat a disposició dels ajuntaments de Mallorca per dur a terme obres de 
millores en infrastructures municipals. Això significa una injecció de diners sense 
precedents. És la mateixa quantitat de doblers que els municipis de Mallorca han rebut 
del Pla d’Obres i Serveis si sumam els darrers 9 anys! Uns recursos que ha coordinat el 
Consell i que han estat molt agraïts per tots els batles i batlesses de Mallorca, pel que 
aquestes obres signifiquen per a les persones i les empreses dels seus respectius pobles. 
Es crearan molts llocs de feina i a la vegada, pel tipus de projectes que es duran a terme, 
millorarà de forma substancial la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.  
Hem de seguir reivindicant un finançament just per a la nostra comunitat autònoma, per 
al Consell de Mallorca i per als nostres ajuntaments, hem de tenir una actitud ferma al 
respecte, sòlida i reivindicativa però també hem de reconèixer que la situació no és, ni 
de bon tros, comparable a la que havia abans, quan a Madrid havia governs molt menys 
sensibles amb aquest tema. Senyora presidenta, ens consta que la gran majoria 
d’ajuntaments estan satisfets amb el Consell, i per tant hem de mantenir, si no millorar, 
aquesta satisfacció. 

En conclusió, i pel que fa referència al compliment del programa socialista, dins aquest 
marc del Pacte de Govern, satisfacció i bona nota és el que posam al seu executiu des 
d’aquest Grup de consellers. 

En referència a l’anàlisi de la situació política viscuda aquest darrer any a Mallorca, no 
podem obviar que ha estat monopolitzada per dues coses: corrupció i crisi, crisi i 
corrupció. 

De la corrupció no cal parlar-ne gaire, la millor notícia al respecte és que els casos, 
almanco alguns d’ells, ja estan en mans de la justícia, que estam segurs que farà bé la 
seva feina. 

És fa necessari davant aquests tipus d’actuacions irresponsables i delictives que hem 
viscut i que tan mal han fet a la política, recuperar la confiança de la ciutadania. Al 
darrer Ple, el nostre company Pablo Martín es va acomiadar dient que estava mal 
acostumat. Que el millor del nostre grup era la gent, la qualitat humana, l’amistat, la 
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lleialtat i la confiança mútues que compartíem. Jo li dic, senyora presidenta, que aquest 
mal costum no estam disposats a perdre’l en cap cas. 

Per governar o realitzar qualsevol tipus d’activitat és imprescindible, senyora 
presidenta, tenir confiança en un mateix, tenir plena confiança amb qui t’envolta, amb el 
teu equip i tenir confiança en la gent. Això de “no posar la mà al foc pels teus”, que hem 
sentit dir a diferents dirigents polítics en públic i en privat, genera precisament 
desconfiança. No pots demanar confiança si tu i els teus no transmeteu confiança. 
Aquest no és un tema menor, la majoria de gent ho nota, ho sent i ho valora. Vostè i el 
seu govern transmeten confiança a la ciutadania, ha aconseguit un equip cohesionat i 
sòlid, malgrat que alguns en pensin el contrari però l’important és que això arriba a la 
gent. 

La confiança precisament ha de ser l’antídot en front de la corrupció i també de la crisi.  

Crisi significa situació dificultosa i complicada, però també mutació o canvi. Aquesta, 
la que estam vivint, tothom coincideix en qualificar de: global, estructural i que 
requereix un canvi de model econòmic. No es tracta, per tant, de superar o sortir de la 
crisi, es tracta de realitzar tots aquells canvis necessaris per tornar a un estat de benestar. 
I la paraula clau és sostenibilitat. És cert que la paraula sostenibilitat s’ha utilitzat de 
manera abusiva i moltes vegades buida de significat, però també és cert que és la 
paraula que millor expressa el que a partir d’ara estem obligats tots a fer, i el Consell de 
Mallorca no n’és l’excepció. Es fa necessari aplicar fórmules i accions per tenir un 
territori sostenible, un medi natural sostenible, una economia sostenible, en definitiva 
un món sostenible. Hem d’aplicar per tant, senyora presidenta, polítiques de canvi que 
apuntin cap a aquests objectius. 

No començam de zero, de fet el canvi a Mallorca ja ha començat. Els socialistes som la 
força política amb més responsabilitats en aquest sentit. Fa menys d’un any les 
ciutadanes i ciutadans d’aquesta illa ens varen donar un gran suport. Un suport històric i 
que suposa, sota el nostre criteri, un canvi, un punt d’inflexió que no hem de 
desaprofitar. 

El nostre partit està més unit, més fort que mai, vostè ho sap perfectament. I això ens 
dóna confiança a nosaltres mateixos i dóna confiança a la gent. Tenim la responsabilitat 
de liderar els canvis necessaris per fer, com he dit abans, un món, una Mallorca, més 
sostenible.  

Un destacat dirigent socialista fa poc va dir: “Estamos mal, pero menos mal que 
estamos”. Jo crec, sincerament, que té molta raó. 

Perquè, com poden canviar de model econòmic aquells que són amics i comparteixen 
gran part dels seus ideals polítics, amb els principals responsables de la crisi? 

Pot un lliberal o neoconservador solucionar allò que les seves pròpies ideologies han 
espanyat?  

Ens podem creure a aquells que quan les coses anaven teòricament bé deien que 
l’Administració pública no havia d’intervenir, i ara tot el contrari, que ha de sortir a 
l’auxili de tothom? 
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Encara recordam quan un alt càrrec de la dreta mallorquina va dir: “el que és comú és 
de ningú” expressant un profund menyspreu cap a la intervenció de les institucions 
públiques. Els mateixos demanen ara que l’Estat intervingui.  

La solució de privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues és una presa de pèl que els 
socialistes no hem de consentir. El premi Nobel de la Pau, professor Yunus, l’altre dia a 
Palma va dir: “Els responsables de l’actual crisi financera estan rebent un benefici 
d’aquesta i això és molt injust”. Som nosaltres els responsables d’evitar aquesta 
injustícia. 

És per tot plegat, senyora presidenta, que estam convençuts que som la força política 
amb més arguments, amb més capacitat, amb principis i valors vàlids per fer front a la 
situació econòmica actual i per canviar el model de desenvolupament existent per un 
nou model més sostenible. El polític amb més poder i més important d’aquest món, 
l’actual president dels Estats Units ho ha dit moltes vegades: A més d’un major i millor 
control del sistema financer, s’ha d’invertir, és cert, en primer lloc per crear nous llocs 
de feina, però aquestes inversions han de ser innovadores. Les inversions s’han de fer en 
sectors estratègics claus i de futur, i que de forma molt genèrica podríem dir que són 
tres: polítiques socials, sostenibilitat territorial, ambiental i cultural, i modernització i 
noves tecnologies. El Consell té un paper a jugar al respecte, serà més o menys 
important, però el té. I vostè i el seu equip de govern tenen l’obligació d’anar per aquest 
camí. Això implicarà segurament, senyora presidenta, prendre decisions valentes i en 
alguns casos fins i tot excepcionals. Significarà fer ús de la creativitat i trobar noves 
formes institucionals per aconseguir donar un cop de timó a la situació. Però s’ha de fer. 

Sempre des del consens, sempre des del pacte, sempre des del diàleg i mai per 
imposició ha de prendre les decisions i dur a terme les accions que vagin en la direcció 
de canviar el fons i les formes de fer política a la nostra terra, de posar rumb cap un 
model econòmic amb un únic objectiu: el bé comú. Ho està fent, aquest any i mig ho ha 
demostrat i ha de seguir igual. 

Segurament algunes vegades s’equivocarà, és humà i normal, però les equivocacions 
han de ser perquè no hem encertat a materialitzar o dur a terme aquelles polítiques 
basades en els principis i valors que com a socialistes compartim i que apunten cap 
aquest nou model econòmic que he esmentat, mai no s’ha d’equivocar per haver anat en 
contra d’ells. No hem de fer només el que nosaltres, els socialistes, vulguem; estam 
governant en pacte i hem de ser respectuosos amb ell, però hi ha uns límits que no 
podem traspassar, que no hem de traspassar! 

En aquest Govern de Pacte, seguirem sent el Grup més generós i sabem que això 
comporta renúncies. Les renúncies i les discrepàncies són normals en un govern plural, 
sempre que siguem capaços de no perdre de vista quin és l’interès general. Esperam que 
la capacitat de diàleg, la coherència, la seriositat i la lleialtat per part de tots, sigui el que 
guiï les nostres decisions. Tots els Grups compartim un projecte que ha de ser la nostra 
prioritat. 

Per altra part, de l’oposició, en aquests moments de dificultats, esperam seny, 
coherència i col·laboració i que amb els temes importants d’interès general que afecten a 
tota la ciutadania, anem tots junts. Sabem que això és possible i que som capaços de fer-
ho i ho hem de fer, ho hem demostrat en alguns temes importants. 
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Aquest grup de consellers i conselleres confia absolutament en la seva capacitat i en el 
seu criteri, el seu i del seu executiu, vostè ho sap; però també hi ha molta gent, moltes 
mallorquines, molts mallorquins, jo crec que la immensa majoria, que pensen igual. 
Sempre ho ha de tenir present, senyora presidenta. 

Moltes gràcies”      

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

“Sra. Presidenta, conselleres i consellers: 

Ens trobam immersos en el que hauria de ser un dels debats més importants d’un 
govern, en aquest cas del Govern de Mallorca, que hauria de servir per repassar allò que 
s’ha fet, però sobretot per analitzar el present i contribuir entre tots els grups polítics, 
entre Govern i oposició, a dissenyar el futur, si més no a decidir el model que volem per 
a Mallorca perquè pugui afrontar els reptes amb garanties i esperança per part, sobretot, 
de la ciutadania.  

I més ara enmig d’una crisi que afecta moltíssimes famílies. 

Enguany es compliran 30 anys de la creació del Consell de Mallorca.  

Al llarg d’aquestes tres dècades són moltes les persones, polítics i treballadors, que han 
passat per la institució i moltes les coses que s’han fet o s’han deixat de fer. 

Però, hi haguem estat totalment d’acord o diametralment en contra, totes aquestes 
persones d’una manera o d’una altra han fet història i han marcat el camí fins al moment 
actual; moment en què els consells insulars ja són reconeguts com a institucions 
autonòmiques, com a governs amb competències pròpies, com a administracions 
capaces i capacitades per a decidir en solitari quines actuacions s’han de fer en el 
present i com vol que sigui el futur.  

En teoria és així, la legalitat ens empara per a poder fer-ho. Tenim dret a marcar els 
objectius, a definir les polítiques a dur a terme, a planificar el futur.  

Però encara no tenim el dret a decidir quan es posaran en marxa totes les actuacions per 
a aconseguir els objectius marcats perquè no comptam amb els recursos adequats per 
dur-ho a terme.      

Enguany hi haurà actes per commemorar el 30è aniversari d’aquesta institució, actes  
d’agraïments a la tasca feta, però estam convençuts que el millor homenatge que es 
podria fer és consolidar definitivament la institució del Consell, amb una nova llei de 
consells insulars i amb un nou marc de finançament que ho faci possible. 

Una nova llei de consells insulars que faci possible convertir-los realment en el govern 
de cada una de les illes. 

Els consells insulars, i el nostre no és una excepció, encara pateixen una certa crisi 
d’identitat de no saber si són govern o entitat local.  

I per assumir les competències previstes a l’Estatut d’Autonomia, el Consell Insular de 
Mallorca no només s’ha d’organitzar com un govern sinó que ha de funcionar com un 
govern i, tot i que s’han fet passes en aquest sentit, encara no és així. 

I, Sra. presidenta, aquest nou marc normatiu és una de les dues necessitats més urgents 
que tenim per servir bé als ciutadans, per respondre amb agilitat a les seves demandes i 
per aportar les solucions que necessiten. 
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L’altra necessitat és un nou marc de finançament. S’ha d’haver acabat que els illencs 
siguin els qui més paguen i els qui menys reben. En temps de crisi és quan es fa més 
necessari que mai reivindicar allò que pertoca a Mallorca per resoldre, des de Mallorca, 
els nostres problemes, els de la societat, els de la gent que viu i treballa en aquesta terra. 

Un nou finançament que acabi amb l’espoli, i una nova llei de consells insulars que 
consolidi la institució com l’autèntic govern de Mallorca seria el millor homenatge a les 
persones que han passat per aquesta institució, però sobretot a la ciutadania que 
il·lusionada veia que amb la democràcia es creaven institucions properes dirigides per 
persones que ells mateixos triaven. 

Aquesta seria una bona manera de contribuir a incrementar la confiança dels 
mallorquins i de les mallorquines en el Consell i en la política, i d’animar-los a 
participar. 

No volem dir amb això que no s’hagi fet res per animar la participació ciutadana dins la 
vida política institucional; al contrari, s’han obert nous espais de participació. 

A més dels que ja existien, i de diferents comissions interdepartamentals, s’ha creat 
l’Assemblea de batles i batlesses, amb les comissions sectorials formades en el seu 
àmbit, el Consell de Majors, el Consell de la Dona, hem reimpulsat el Consell Escolar 
de Mallorca, i cada Departament ha articulat els espais que ha trobat oportuns, perquè 
els diferents col·lectius que representa o que atén puguin opinar i fer les aportacions que 
considerin sobre tot allò que els afecta. 

I hem de continuar així i ser capaços d’articular noves fórmules per involucrar la 
ciutadania, per saber què volen i què necessiten. 

Per tant, nosaltres, la gent del BLOC per Mallorca, estam convençuts que, pel que fa a 
la participació ciutadana, el govern del Consell Insular de Mallorca ha iniciat un bon 
camí, com també pel que fa a la cooperació i la col·laboració amb altres 
administracions. 

El fet de fer possible i compatibles les ajudes del Pla d’obres i serveis del Departament 
de Cooperació Local amb les de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes 
Balears per a la construcció d’escoletes ha contribuït a fer realitat que es puguin crear 
noves places i nous centres a municipis en els quals, sense aquesta compatibilitat, 
hagués estat impossible crear aquests  espais per a l’atenció educativa als infants de 0 a 
3 anys. 

 O l’Agència de Disciplina Urbanística, que tot i que encara necessitarà un major esforç, 
especialment de finançament per fer-la més atractiva pels municipis, pot suposar un 
alleugeriment de tasques que no sempre és fàcil d’assumir des dels ajuntaments, tant 
mancats també de recursos. 

O les col·laboracions en polítiques socials, amb l’acord per implementar el Pla de 
dependència conjuntament des de la Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes 
Balears, del Consell Insular de Mallorca i dels ajuntaments.  

O les actuacions en seguretat i prevenció que s’han fet des del Departament d’Interior 
apostant per la modernització del servei de bombers i la col·laboració amb els 
ajuntaments tant en seguretat i prevenció com també en formació. 
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A més de les ajudes, suports i programes que els diferents departaments ofereixen a 
ajuntaments i entitats. 

Per tant, es posen en marxa projectes, hi ha iniciatives i propostes, es prenen decisions; 
algunes de ben importants.  

Fa una setmana, per unanimitat, aprovàvem resoldre el contracte de Can Domenge, 
iniciant el procés pel retorn dels terrenys a la titularitat pública, obrint la possibilitat de 
destinar-los a usos on hi prevalgui l’interès general. 

L’any passat parlàvem d’intentar aconseguir que Es Guix no es convertís en una 
macrourbanització,  i ara ja podem dir amb contundència que ho hem aconseguit. 

No ha estat així amb Son Bosch, de moment, però sí amb es Guix i Son Real, i molts 
altres. 

Tenim també en tramitació la declaració de BIC d’es Jonquet i en alguns altres llocs ja 
s’han iniciat els tràmits per a aconseguir-ne la protecció.  

I això són fets que ens han d’encoratjar a continuar treballant per a la protecció del 
patrimoni. 

Tots parlam de protegir el nostre patrimoni,  el natural, el  cultural i l’etnològic de l’illa, 
també del patrimoni immaterial, dels nostres costums i de les nostres tradicions.  
I en relació al patrimoni, al principal patrimoni immaterial, la llengua, des del BLOC 
per Mallorca estam convençuts que el català ha de ser, en aquesta institució, la nostra 
principal eina de cohesió i de integració, a més del vehicle que ens connecta al món. En 
aquest sentit, les institucions han de ser un exemple en el seu ús i difusió.   
Tot aquest patrimoni que, no ho hem d’oblidar, ens identifica com a societat i com a 
poble, ens ha de cohesionar i ens ha de projectar al món.  
Des del Departament de Cultura i Patrimoni, i des de molts d’altres, es camina amb 
fermesa i decisió cap a un objectiu clar: protegir de la destrucció i també de la 
construcció incontrolada.  
Ara més que mai, hem de saber que el nostre patrimoni i també el nostre paisatge és un 
valor a l’alça, que ens servirà no només per continuar reconeixent aquesta illa que és la 
nostra, sinó també com un reclam per atreure un turisme de qualitat. 
Un turisme, el de qualitat, al qual hem d’oferir no només les nostres platges sinó també 
la bellesa dels paratges; les nostres festes i, Sra. Presidenta, si ens hi esforçam una mica, 
també poder gaudir d’una oferta cultural de qualitat.  

Hi ha projectes importants, que faran possible que Mallorca sigui un referent, com el de 
la Fundació Toni Catany - Centre Internacional de Fotografia, que suposarà un 
important esforç no només econòmic sinó també d’energia, però estam segurs de que 
s’ho pagarà amb escreix. 
Mallorca té grans creadors i és tasca d’aquesta institució valorar-los com es mereixen, 
donant suport a projectes com aquest. 
La cultura pot ser i ha de ser l’eix vertebrador de la societat ja que contribueix de forma 
decisiva en el creixement i desenvolupament, personal i social, i en la millora de la 
qualitat de vida. 

La música, el teatre, la literatura són també una oferta i un reclam pels de dins i pels de 
fora, com ho és el nostre patrimoni.  
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Apostar pel turisme de qualitat és apostar per tot el  patrimoni de Mallorca, per la seva 
protecció i per la seva conservació. I la protecció i la conservació duen associada la 
rehabilitació. Reconduir la construcció cap a la rehabilitació seria una bona mesura pel 
present, però especialment una bona aposta pel futur, especialment ara que ens trobam 
en un moment de crisi, aquesta seria una bona manera d’invertir doblers.  

L’actual situació de crisi, a més de conscienciar-nos de l’obligació d’haver de fer un 
esforç en cercar la fórmula per simplificar i agilitar els tràmits per resoldre i pagar 
contractes i subvencions, ja que la falta de liquiditat posa en perill molts de projectes 
d’entitats i d’empreses i ens obre la possibilitat per introduir un nou model de 
desenvolupament. 

Hauríem de saber aprofitar l’oportunitat  que ens ofereix la situació actual per definir un 
model de desenvolupament que doni resposta a les necessitats presents, però sobretot 
que afronti el futur de manera que la ciutadania sàpiga que el Consell, el Govern de 
Mallorca, treballa i continuarà fent-ho per a garantir l’interès general i una bona qualitat 
de vida, en tots els àmbits: territorial, social, ambiental, cultural, ... 

Un nou model que garanteixi la competitivitat amb la resta de competidors. Un model 
que garanteixi la justícia, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida. Un model 
que garanteixi el desenvolupament general sense abusar del territori. Un model que 
garanteixi la nostra identitat cohesionadora, singular i universal a la vegada. Un model 
consensuat amb les forces socials i econòmiques. 

En alguns aspectes tenim les competències, en altres arribaran més prest o més tard, 
però tenim els materials adequats per fer-ho: les iniciatives i els projectes dels diferents 
departaments, els plans sectorials i el Pla territorial de Mallorca. 

El Pla territorial de Mallorca, del qual encara hem d’afrontar la revisió, ha de fer 
compatible el desenvolupament socioeconòmic sense necessitat d’ocupar més territori. 

Hi ha noves lleis que s’han de transposar al PTM, i alguna altra encara no aprovada que 
pot implicar també modificacions, però la seva revisió en criteris de sostenibilitat, de 
futur,  està pendent. 

Abans us parlava, Presidenta, de reconduir la construcció cap a la rehabilitació; i això, 
en el Pla territorial de Mallorca, s’hi hauria de reflectir.   

Ara és un bon moment per redireccionar el creixement. No volem més espais 
pseudorurals ni noves urbanitzacions artificials en un territori que és limitat, com també 
ho són els seus recursos, però sí que volem dinamitzar els nostres barris, els nostres 
pobles, rehabilitant edificis antics i sovint deshabitats. I sí volem que els jovent i les 
famílies accedeixin a l’habitatge,  per què no oferir-los pisos rehabilitats sense cost de 
territori?. I això ho podem encaminar a través del Pla territorial de Mallorca. 

D’altres plans ja estan en la fase de revisió: com el Pla de carreteres, amb la voluntat de 
tots els partits integrants del Govern del Consell que sigui un pla sostenible: amb unes 
carreteres adaptades a un territori escàs com el nostre, però segures i amb la qualitat 
necessària perquè s’hi circuli amb tranquil·litat. 

Un Pla del qual ja ha desaparegut l’autovia Inca-Manacor i el segon cinturó, que ha estat 
substituït per una nova via, que resoldrà els problemes amb un menor cost territorial 
perquè aprofita vies ja existents, que limita l’especulació –i això és molt important- i 
permet també que els nuclis de Son Sardina i Sa Garriga conservin la seva identitat.  
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Un Pla que preveu millores en tota la xarxa de carreteres, perquè en carreteres, vós ho 
sabeu,  hi ha molt per fer i ens consta l’esforç del Departament d’Obres Públiques; ara 
bé, aquí qui falla no és el Consell Insular de Mallorca, és l’altra part signant d’un 
conveni que fa temps que s’incompleix: el Govern estatal, el Sr. Zapatero i sobretot la 
Sra. Álvarez que pareix que se’n riu, no ja dels membres del Consell Insular de 
Mallorca, sinó de la ciutadania de Mallorca. 

En algun moment s’haurà de solucionar aquest problema, vós Presidenta, ho sabeu bé. 

El Pla de Carreteres i el Pla Territorial de Mallorca són dues parts importants del nou 
model del que us parlava, que hem de definir. 

Com altres plans i projectes dels diferents departaments que tots junts configuren el 
model que pot suposar, a curt, però sobretot a llarg termini, nous focus de creació de 
llocs de treball: 

- el Pla d’escoletes  

- el desenvolupament de la Llei de dependència 

- l’increment i la millora dels serveis socials 

- el Pla d’obres i serveis 

- plans vinculats a l’esport i al medi ambient 

- projectes culturals, ... com podem explicar que la institució que té les competències 
exclusives en matèria de cultura no disposi de cap centre cultural on poder dur a 
terme activitats en les condicions que es mereix una societat del segle XXI?  

- plans d’igualtat 

- plans d’integració dels nouvinguts coordinant els projectes d’acollida lingüística 
amb els serveis socials i amb el món econòmic, ... 

... i tants d’altres, que a més de crear, ara, ocupació estable, significarien una millora 
important en la qualitat de vida i en la cohesió social, tant necessària en una societat 
dinàmica i diversa com la mallorquina en la qual es fa imprescindible integrar i acollir 
els nouvinguts sense perdre la identitat. 

Sra. presidenta, tenim les idees, tenim els projectes, tenim la voluntat, tenim els 
materials per a definir i construir el nou model. Tenim la imaginació, l’audàcia i el 
sentit de responsabilitat que ens reclamava el portaveu del Partit Popular, només ens 
manquen les eines: un nou sistema d’organització interna més potent i més àgil i, 
sobretot, el finançament. 

No pot ser que el Consell Insular de Mallorca, el Govern de Mallorca, estigui sempre 
pendent de la voluntat d’altres governs; vós mateixa ho heu dit avui matí. 

Al llarg d’aquests darrers 30 anys s’han fet passes importants, ara és l’hora de marcar 
clarament el camí, de definir el model que volem i d’exigir allò que Mallorca es mereix: 
un model de finançament que no condemni els habitants d’aquesta terra a ser ciutadans, 
no ja de segona, sinó de tercera categoria. 

S’han fet passes, en el Consell Insular de Mallorca i en els ajuntaments, que també 
esperen l’anhelat i promès nou model que els doni l’autonomia que necessiten com 
institucions més properes a la ciutadania. 
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Si volem que els ciutadans recuperin la confiança en els polítics i en les institucions els 
hem d’oferir solucions a les seves necessitats. 

Si volem homenatjar totes aquelles persones que al llarg de trenta anys han treballat en 
aquesta institució i per a aquesta institució i amb tots els ajuntaments, aquest, com 
dèiem al principi, seria el millor homenatge: saber que sigui quina sigui la conjuntura en 
què es troba la societat, sigui quin sigui el color del govern de cadascuna de les 
institucions, els consells insulars i els ajuntaments seran capaços d’articular polítiques 
que donin solucions als problemes presents i futurs i de fer-ho amb agilitat. 

El nostre país és petit, presidenta, però es mereix un gran futur. I entre tots ho hauríem 
de fer possible. 

Moltes gràcies!” 

El Sr. FLAQUER (UM) comença, tot seguit, la seva intervenció.  

En primer lloc, expressa el seu agraïment a tots els consellers i conselleres, públic 
assistent al debat i persones que l’escolten o el veuen per mitjà de l’emissora Ona 
Mallorca o de la Televisió de Mallorca, per la seva paciència per seguir-lo. 

Tot seguit, pronuncia el discurs següent: 

“Després d’un any i set mesos, des d’Unió Mallorquina, afrontam aquest segon debat de 
l’estat del Consell Insular de Mallorca conscients que estam a punt d’arribar a l’equador 
de la legislatura. Això vol dir que aquesta institució ja ha agafat la seva emprempta i 
que el tipus d’anàlisi ha de ser sensiblement diferent al de l’any passat per aquestes 
dates. 

Com ja és habitual, Unió Mallorquina parlarà amb claredat, exposant tant els aspectes 
positius com els aspectes negatius de la seva, però també nostra gestió, al front del 
Consell Insular de Mallorca durant el darrer any. Ho farem amb el màxim respecte i 
sempre amb l’objectiu de millorar i esperant que les nostres propostes s’entenguin  
positivament i no provoquin reaccions no desitjades. 
Sra. Presidenta, per començar volem reconèixer la dificultat que suposa dur endavant un 
Pacte com el que tenim firmat els tres partits que governam el Consell Insular de 
Mallorca. No és fàcil conjugar les voluntats, les idees, els objectius de tres formacions 
polítiques amb ideologies diferents. Hem de dir que sempre hem trobat en la seva 
persona i en la dels seus col·laboradors un tarannà dialogant i obert a afrontar les 
divergències que puguin sorgir. Ara bé, negociar i dialogar significa tenir clar que de 
vegades la solució final no és exactament la que un tenia pensada. I que aquesta 
dinàmica de pacte, de no fer al 100% “el que m’agradaria”, s’ha d’assumir amb 
naturalitat i, em permeti l’expressió, amb “esportivitat”. 

En primer lloc enumeraré els nombrosos aspectes positius de la seva gestió.  

A Unió Mallorquina, i ja ho vaig dir l’any passat, ens ha agradat la defensa que vostè ha 
fet d’alguns temes polèmics del passat. Creiem que ha estat una bona actitud, una 
actitud fidel i responsable, sobretot, per eliminar dubtes sobre aspectes que havien creat 
impaciència artificial sense cap raó de fons. I això, avui,  li volem tornar a agrair. 

També volem aplaudir el reforçament econòmic que ha fet a l’àrea de Serveis Socials, 
amb un increment del 25%. N’ha parlat molt, avui, durant el debat. Creiem que ha estat 
una bona decisió, a la qual UM va donar el seu suport, i que era molt necessària. Poder 
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aconseguir finançament extraordinari ha estat important, per la situació de precarietat 
que tenia aquest departament i també conscients de les incomptables necessitats en 
temes de residències (gran encert el fet de començar les reformes de les instal·lacions), 
menors, immigració, discapacitats, inserció social, menjadors de transeünts, gent gran 
en situació de dependència, drogodepèndencia, etc. Per tant vostè i el Sr. Garau, 
conseller executiu de Benestar Social, tendran el nostre suport per continuar amb 
aquesta línia tan encertada d’ajuda a la gent més necessitada. 

Així mateix pensam que ha estat positiva la creació de l’Assemblea de batles i batlesses, 
aquest fòrum on uns dies concrets cada any es reuneixen tots els màxims representants 
dels nostres pobles per analitzar i debatre sobre temes municipals. Tal vegada l’únic 
emperò és la manca de presa de decisions i d’executivitat pel fet de ser un òrgan 
merament consultiu. Però creiem que era necessari crear un lloc de trobada on els batles 
i batlesses poden expressar de manera conjunta les seves inquietuds. 

Igualment valorem positivament la creació de la Agència de Disciplina Urbanística. Ja 
vàrem dir l’any passat que la indisciplina urbanística era una gran xacra per la nostra 
societat i que hi havíem de prendre mesures. Efectivament, ha estat així amb la creació 
d’aquesta agència, que ja ha començat a caminar. Encara ens queden temes per tancar, 
com el seu finançament o el major o menor grau d’implicació dels ajuntaments, però el 
més important és que l’òrgan està creat i que ara podrem iniciar actuacions concretes 
per evitar que continuï el desgavell urbanístic, sobretot, en sòl rústic.  

També creiem encertada la creació de la Fundació Mallorca Turisme, entitat amb 
aportació pública i privada, que ha de ser en el futur una eina important per rebre les 
transferències en matèria de turisme al Consell Insular de Mallorca i per gestionar la 
promoció turística de la nostra illa amb agilitat i, sobretot, amb efectivitat. 

Com heu dit avui matí, és molt positiva l’actitud de diàleg amb la societat civil en temes 
de carreteres. Podem veure el gran esforç que s’ha fet en el manteniment i la 
senyalització, especialment amb la instal·lació de les noves barreres de seguretat per a 
motoristes. També és transcendental donar prioritat a la imminent posada en marxa de 
l’obra de la nova mitjana de la perillosa autopista Palma–Inca, que evitarà molts de 
morts i que ha estat  tan reclamada pels usuaris d’aquesta via. 

Així mateix volem destacar la seva tenacitat per obtenir les noves transferències del 
Govern de les Illes Balears. Sabem les dificultats que hi ha, però creiem que finalment 
les coses han començat a funcionar i vostè en té molt de mèrit. Té el nostre suport, i de 
fet ho demostram, ja que la primera matèria a transferir serà la caça, una competència 
gestionada per UM tant al Govern balear com al Consell Insular de Mallorca. Vos 
pregam que no accepteu cap transferència que vengui mal dotada econòmicament. 

També volem destacar alguns aspectes de la política informativa que han millorat aquest 
darrer any. En primer lloc, aplaudim els canvis que s’han fet a la pagina web. Una web 
més àgil, més adreçada al ciutadà i amb més informació. També consideram molt 
positiva l’obertura d’aquests Plens a la ciutadania, molt més ara que totes les sessions 
seran transmeses en directe per la Televisió de Mallorca. 

Un primer tema, més complicat, que volem exposar, que preocupa a Unió Mallorquina, 
com preocupa a tota la ciutadania, és el de la crisi econòmica. Les notícies que dia a dia 
ens arriben són tremendes: el mes de gener de 2009 58.455 persones han passat a l’atur 
a Mallorca, un 49% més que l’any passat, les fallides s’han triplicat a Balears (varen ser 
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127 l’any 2008), amb 826 treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació 
(ERES), l’ocupació hotelera, a Mallorca, caurà un 50% durant el mes de febrer, 
empreses emblemàtiques que tanquen (Buades, Futura, Calçats Coll, etc.), la confiança 
dels consumidors sota mínims... en definitiva, un panorama molt, molt preocupant.  

I així com al Govern de les Illes Balears es veu que, almanco, es prenen decisions per 
lluitar contra aquesta crisi i la recessió econòmica, la veritat és que a la nostra institució 
no percebem cap tipus d’iniciativa. Sabem que el Consell Insular de Mallorca té un 
marge d’actuació molt menor que el Govern balear, però sí que podem fer coses, Sra. 
Armengol. Podem prendre decisions internes i podem proposar idees a les altres 
institucions.  

Avui matí no ens ha proposat cap mesura concreta que sigui una novetat, que realment 
suposi un valor afegit. Ens ha enumerat coses que ja fa molts d’anys que el Consell 
Insular de Mallorca duu a terme i que sí, realment són bones per a la economia balear: 
inversió en carreteres, inversió en infraestructures municipals mitjançant el POS, 
important despesa en llocs de treball a l’àrea de serveis socials, suport econòmic al 
sector productiu (vi, oli, moda, etc.) i la moderna gestió que fem dels residus. És a dir, 
cap nova actuació prevista. Creiem que és vostè, com a presidenta, qui ha d’encapçalar 
des de la seva posició, l’adopció de mesures per a la reactivació de l’economia i la 
recuperació de la confiança empresarial i ciutadana. És per això que UM proposa, avui, 
ara i aquí, quatre mesures d’urgència. Poden ser moltes més, però són quatre que es 
poden fer en aquesta institució, quasi sense cap tipus de problemes. Són aquestes: 

1.-  La convocatòria urgent d’un Consell Executiu i d’un Ple extraordinari i monogràfic 
per tractar el tema de la crisi econòmica, per concretar les mesures que ha d’adoptar 
aquesta institució. 

2.- Una segona idea és la creació de nous llocs de treball temporals a curt termini en 
projectes concrets mediambientals, socials i de joventut. Aquests programes han de tenir 
una utilitat concreta i clara per a la millora dels sectors enunciats i per això podem 
utilitzar les nostres escoles-taller i també els tallers d’ocupació que actualment estan 
aconseguint el doble objectiu que tenen: donar feina, crear llocs de treball i també, ser 
realment productius.  

3.- Una tercera mesura seria concretar partides nominatives addicionals incrementant el 
pressupost per a l’ajuda als empresaris emprenedors d’activitats relacionades amb els 
productes mallorquins, tant als productors com als intermediaris i comerciants. Partides 
dirigides a augmentar la producció, la promoció i la venda final dels nostres productes i, 
consegüentment, l’increment de la mà d’obra dels diferents sectors. 

4.- Una quarta mesura seria la baixada de la taxa d’enderrocs. Actualment el 
Departament de Medi Ambient està fent feina en una reducció, al voltant del 20% 
d’aquesta tarifa. Això ajudaria sensiblement un sector molt afectat per la crisi com és el 
de la construcció. 

Són quatre mesures concretes i factibles; per tant, demanam que l’adopció de mesures 
contra la crisi sigui també el tema estrella a la nostra institució. 

A continuació, vull parlar-vos del tema del finançament autonòmic, i també del 
finançament del Consell Insular de Mallorca.  
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A Unió Mallorquina estam també molt preocupats per aquest tema. Al seu dia, i ho hem 
dit repetidament, un dels arguments pels quals vàrem pactar amb el PSOE va ser per la 
possibilitat de tenir el mateix color polític a Madrid i a Balears. Crèiem, fa un any i mig, 
que això significaria una millora del finançament i de les inversions per a les nostres 
illes i també la firma de convenis puntuals en matèries importants entre l’administració 
central i les administracions autonòmiques o insulars. Però, Sra. Armengol, les coses no 
són com ens havíem pensat. Totes les dades, les agafem com les agafem, demostren 
l’espoli fiscal al qual estam sotmesos els mallorquins.  

No faré avui, aquí, un repàs de totes les dades negatives sobre la balança fiscal que 
demostren que estem a la cua de tot, absolutament de tot. Tampoc no vos parlaré del 
Règim Especial per a les Balears (el congelat REB), ni del gran dèficit històric que 
arrossegam, ni tampoc de l’inexistent nou sistema de finançament per a les corporacions 
locals, però sí del nou finançament perquè aquests pròxims dies, el Govern central 
donarà les xifres de la millora que suposarà el nou model de finançament per a les Illes 
Balears. Les previsions no són gaire optimistes, però sorprenentment, pareix que els 
més pessimistes són vostès, els del seu partit. Les declaracions dels líders socialistes 
balears són molt, molt preocupants.  

La “tourné” d’última hora que avui i demà fan dirigents del seu partit per diferents 
ministeris de Madrid demostren que les coses no van bé. El seu tarannà derrotista i 
deprimit ens fa témer el pitjor. Avui matí, vós tampoc no ens heu pogut donar més 
informació. Mirau, tenim una gran ocasió. Coneixem la gran influència que persones 
com vós (que estau dins l’Executiva Federal del PSOE) o de la Sra. Calvo, tenen a 
Madrid, i l’han de fer valer. Balears ha d’aconseguir com a mínim, com a mínim 650 
milions de euros més cada any, és a dir, arribar a la mitjana de finançament per càpita 
de l’Estat a la resta de comunitats autònomes, que són 3.000 euros/habitant/any. Sap 
que significaria això per a les Illes? Quasi 2 milions de euros més cada dia, cada dia, per 
a les Illes Balears si aconseguíssim aquest objectiu: estar en la mateixa situació, entre 
650 i 750 milions d’euros, ser com la resta de la ciutadania de l’Estat espanyol. 

I per a UM aquest és un tema crucial, cabdal, tan important que ni els mallorquins, ni 
òbviament, el nostre partit podrien consentir que una altra vegada Madrid se’n rigués de 
nosaltres. UM no hi passarà per damunt mirant cap a una altra banda. No podem perdre 
aquesta ocasió i el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero, ha de 
complir el que va prometre davant vós al míting que es va fer a Palma abans de guanyar 
les darreres eleccions generals. Per cert, la promesa de millorar el finançament de les 
Illes Balears, el President del Govern central l’ha feta no una, sinó moltes vegades (la 
darrera ha estat aquest estiu a Marivent, durant l’audiència amb el Rei). Sense cap 
dubte, té tot, tot, tot el suport d’UM en aquest tema. 

I aquest tema del finançament autonòmic està directament relacionat amb el 
finançament de la nostra institució. No negarem l’interès seu, personal, per millorar 
econòmicament les arques del Consell Insular de Mallorca, aquest insuficient pressupost 
de 363 milions d’euros per al 2009. S’han aconseguit algunes coses positives com els 50 
milions d’euros per al Servei de Carreteres, el 50 milions d’euros per a Serveis Socials, 
els 2 o 3 milions d’euros per a Promoció Socioeconòmica i l’augment del conveni amb 
la Conselleria de Turisme per a promoció i altres convenis. Però vostè sap que això és 
del tot insuficient. Durant aquest any i mig no hem sentit parlar en cap moment de la 
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modificació de la Llei de finançament dels consells insulars, un camí important per 
augmentar les dotacions econòmiques.  

Però, Sra. presidenta, vós sabeu que l’única manera que tenim per aconseguir més 
ingressos és que el finançament autonòmic millori i poder participar de forma important 
dins aquesta borsa de 700 o 800 milions d’euros addicionals que arribaran de Madrid. 
L’altra via ja iniciada és la d’obtenir recursos dels fons extres que contemplava la 
millora del finançament via Estatut d’Autonomia. Ens alegra saber que el projecte de 
regeneració de La Trapa estigui admès dins aquesta nova línia de finançament. Vós ho 
sabeu: l’ideal seria tenir més ingressos propis, però serà difícil canviar aquesta 
excessiva dependència de les transferències d’altres institucions. UM espera que durant 
aquesta legislatura el Consell de Mallorca deixi de banda l’actitud sucursalista – durant 
la legislatura passada vàrem donar moltes passes en aquest sentit- i, realment, es puguin 
aconseguir uns nivells més alts d’autonomia. Avui matí demanava col·laboració: Sra. 
Armengol, també té tot el nostre suport per millorar el finançament del Consell Insular 
de Mallorca. 

Un altre aspecte, que no li agradarà, però ha de ser fidel al pensament d’UM, és més 
polític: la pèrdua de pes institucional del Consell Insular de Mallorca. Durant les 
legislatures passades, es varen fer moltes de passes per dotar al Consell Insular de 
Mallorca del protagonisme institucional que es mereixia com a govern de Mallorca. Es 
va aprovar una transcendental Llei de consells insulars, es va implantar aquest debat de 
l’estat del Consell Insular de Mallorca, es va crear un debat monogràfic per a 
l’aprovació dels pressuposts amb la implantació d’una Comissió Informativa específica, 
es va invertir molt en la reforma i condicionament d’aquesta seu de Palau Reial i en 
general de tots els edificis (la Misericòrdia, Llar de la Joventut, Llar de la Infància, Son 
Pardo), es va crear la Televisió de Mallorca, també es va reformar íntegrament el Teatre 
Principal i un conjunt més de decisions transcendentals que han marcat la història recent 
de la nostra institució.  

En definitiva, el Consell Insular de Mallorca va guanyar en coneixement i 
reconeixement extern, en respecte per part de la ciutadania, en protagonisme i sobretot 
en capacitat de gestió. Però creim que aquesta corba ascendent s’ha frenat. Pareixem 
cada dia més una sucursal del Govern balear, de vegades amb una imatge negativa 
d’enfrontament amb l’executiu autonòmic, i la nostra mateixa personalitat com a 
institució va baixant.  

Sincerament, creim que cada dia tornem més a ser un ajuntament gran i no un autèntic 
govern i que algunes passes essencials que es varen donar, ara les hem tornat enrere. Li 
enumeraré alguns temes que segons la nostra opinió explicarien el que s’ha exposat. La 
pèrdua de valor de la figura politicotècnica del secretari tècnic com a element bàsic de 
cada departament ha estat un error que hem comès tots.  

Trobam a faltar més il·lusió, idees noves i més imaginació en l’organització de la Diada 
de Mallorca. Creim que s’ha produït una pèrdua d’importància i de transcendència d’un 
òrgan essencial com és el Consell Executiu on els consellers prenen totes les decisions 
de govern. Ens hagués agradat una continuïtat en la tasca iniciada de donar a conèixer el 
nostre himne i la nostra bandera. Simplement són exemples que, tots sumats, ens fan 
tenir la impressió de la pèrdua d’identitat de la nostra institució. Tots hem de lluitar per 
mantenir el Consell Insular de Mallorca al lloc que es mereix, governi qui governi. 
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Un tema sagnant i vergonyós és el del Conveni de carreteres. Ja sé que vostès diran que 
també estan indignats, però no ens podem quedar aturats. Un conveni acordat el 
setembre de 2007 i encara, encara, pendent d’aprovació per part del Govern central. Fa 
dos dies, la Sra. Álvarez, ministra de Foment, va afegir un capítol més a aquesta història 
plena de despropòsits: va dir que el conveni amb el Consell Insular de Mallorca “se 
aprobarà en próximos Consejos de Ministros y se podrá proceder a la encomienda de 
gestión una vez resueltos los trámites administrativos”. Una altra provocació d’aquesta 
ministra que ens importuna i ens fa la guitza cada vegada que parla o ens irrita cada 
vegada que ens visita, encara que sigui per sortir en bikini a una platja de la nostra illa. 
Quan es firmarà el conveni, Sra. Armengol? Què està passant realment? Per què no 
l’aproven? 

Confiem en què se solucioni aquest problema esmentat anteriorment aviat, perquè 
continuem amb els embossos diaris als accessos de Palma. La ciutadania ens reclama 
solucions ja! Hem de passar a l’acció. No podem seguir comunicant promeses vanes. 
Hem d’actuar i el conveni planteja solucions concretes i factibles. En aquest sentit, UM 
creu essencial l’aprovació d’un Pla de Carreteres consensuat per tots els grups polítics, 
inclòs el Partit Popular. Creiem que el Pla Director presentat i aprovat al darrer Ple és 
un bon Pla. Susceptible de fer-hi modificacions, però pensant en el futur. És cert que no 
hem d’implantar mesures que potenciïn l’augment del transport privat, però hem de 
vetllar per la seguretat i el benestar dels conductors al volant.  

Tampoc veim, des del nostre partit polític, cap canvi de política a nivell autonòmic ni 
cap mesura espectacular per millorar el transport públic, que sens dubte és l’única 
alternativa al transport privat; si milloram el transport públic es podrà reduir el transport 
privat, però sense dubte, no veim moltes coses noves. Paraules i paraules sí, però a UM 
comencem a dubtar que el tren arribi aquesta legislatura a Artà i a Alcúdia. 

Un altre tema del que UM ha evitat parlar durant aquest exercici és del funcionament 
intern de la institució. Per respecte hem cregut que ho havíem de fer avui i no a cada 
reunió o a cada Comissió. En primer lloc, Sra. Armengol donam la impressió de  
“improvisació contínua” i crec que s’hauria de canviar, preparant millor les comissions i 
tota la documentació que es presenta als consellers i les conselleres. Això ha de canviar 
i crec que tots els membres de l’equip de govern tenen la intenció de fer-ho així.  

Un altre tema preocupant: el Consell paga tard i malament. Encara estem pagant coses 
de 2007. Això la ciutadania no ho entén i els empresaris menys. En aquests moments de 
crisi hem de fer un esforç per ser més àgils que mai, tramitar les coses al més aviat 
possible i pagar quan abans millor. Són temps difícils i la ciutadania agrairà qualsevol 
esforç en aquest sentit. Vós parlàveu, avui matí, d’eliminar burocràcia i paperassa, de 
modernitzar els serveis del Consell Insular de Mallorca. Ens queda molt, molt per fer i 
l’animam perquè aquest catàleg de serveis que s’està elaborant doni lloc a un canvi 
radical sobretot ara amb l’arribada de l’administració electrònica.  

Així mateix l’eliminació de subvencions nominatives i també la reducció de les 
convocatòries públiques ha fet que arribessin menys doblers als ajuntaments, a les 
associacions i als col·lectius, això és una realitat. Ja podem fer publicitat que la realitat 
sempre guanya i s’imposa. Al final hem de dur les partides nominatives via continues 
modificacions de crèdit, aspecte que el Sr. Alemany va criticar durant quatre anys des 
de l’oposició, però finalment la realitat s’imposa i ell ho aplaudeix i creu que es fa el 
que pertoca, però voldrien que ho diguin clar. Creim que l’eliminació de subvencions, 



 60 

com per exemple, la de la Societat de Caçadors han provocat enfrontaments del tot 
innecessaris amb col·lectius que anteriorment feien una bona feina conjuntament amb el 
Consell i n’estaven molt satisfets. Per tant, no s’entén la necessitat d’enfrontar-se amb la 
societat civil quan és tan fàcil tenir-la contenta. A la fi, s’ha de fer via modificacions de 
crèdit i si es fes directament seria molt més fàcil. 

Esperem que el compromís que va adquirir per canviar la composició de la Comissió 
Insular de Urbanisme i Patrimoni es faci en un termini curt de temps. La Comissió ha de 
reflectir la realitat del repartiment de forces polítiques amb igual proporció que la tenim 
en aquest Ple. Sabem que el Sr. Bonet, conseller executiu de Presidència, fa feina en 
aquest tema, però ens agradaria una solució, al més aviat possible. 

Tampoc no vull finalitzar la meva intervenció sense parlar breument de la realitat d’un 
poble de Mallorca, de Campos i, per tant, de Son Baco. UM creu que en el tema del golf 
de Son Baco s’ha actuat amb deslleialtat. Des del seu govern s’ha fet feina per 
aconseguir la caducitat de l’interès general del camp de golf. I això, Sra. presidenta, és 
anar en contra de la difícil realitat d’un poble, Campos, que necessita mesures urgents 
per reactivar la seva economia. El golf de Son Baco era el just pagament a un municipi 
que ha fet grans esforços per protegir el seu territori durant tota la seva història. Era un 
projecte emblemàtic, que creava nombrosos llocs de feina, que podia reactivar la 
malmesa economia de Campos i que ara vostès han aturat. Miri, Campos es mereix 
ajuda, no només paraules buides. I l’ajuda significa projectes, construcció 
d’instal·lacions turístiques o lúdiques i la creació de llocs de treball. L’activació 
encoberta de l’expedient de caducitat des del Departament de Territori ha estat una 
estocada difícil d’entendre pels campaners i les campaneres. 

També, a UM ens veim obligats a parlar avui de la Radio i Televisió de Mallorca. Vós 
sabeu que UM ha tengut una actitud crítica respecte de la nostra televisió. Un ens, un 
òrgan especialment estimat per la gent d’UM, perquè la vàrem crear amb moltes 
dificultats la passada legislatura. Malgrat tot, sempre hem fet costat, durant aquesta 
legislatura, en totes les decisions i votacions, al Consell Assessor, al Consell 
d’Administració, a la Comissió de Control, a la Junta General i al Ple.  

Però també avui i aquí li hem de dir que algunes coses, des del nostre punt de vista, es 
podrien millorar. La RTVM ha de ser plural, imparcial, equànime, neutral i no 
discriminatòria. I UM creu que això no sempre és així. És veritat que hi ha programes 
seriosos, realment bons, de molta qualitat on es dóna una informació totalment 
objectiva, veraç i professional. I nosaltres aplaudim aquests programes. Però també hem 
de dir que hi ha programes que donen una informació difosa, subjectiva i tendenciosa 
d’alguns temes (no només relacionats amb UM, sinó també amb altres partits). I això ni 
vós, ni nosaltres no ho podem consentir. Per tant li demanam que analitzi, amb la 
direcció de la TV, quins tipus de canvis s’hi han de fer per evitar aquestes situacions. 
Compti amb nosaltres, de forma constructiva, per fer una ràdio i televisió encara de més 
qualitat. 

A Unió Mallorquina tenim clar que aquest pacte de centre–esquerra a les institucions 
més importants de Balears es va fer gràcies a nosaltres. Vull recordar que el seu partit té 
les tres presidències més anhelades: Govern, Ajuntament de Palma i Consell de 
Mallorca, gràcies al nostre seny i responsabilitat. I també tenim clar que el mandat del 
nostre votant era propugnar un canvi polític (i es va fer) i mantenir la “centralitat” 
(evitant governs radicals i extremistes) del panorama polític balear. 
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Ara bé, això vol dir que UM ha de ser respectada pels seus socis com el partit que va 
possibilitar això. I ha de comprendre que UM, per l’aritmètica matemàtica, és 
imprescindible i que s’ha de tenir en compte sempre. Al Consell Insular de Mallorca el 
PSOE no governa tot sol i per tant no ens poden oblidar mai. Podem entendre que això 
sigui molest o complicat, però són les regles del joc. Vós, Sra. Armengol sou la 
presidenta i nosaltres la vàrem votar i la respectem com a tal, però no pot oblidar ni un 
segon que governa gràcies al suport d’UM i gràcies als votants d’UM. Tanmateix UM 
nos és igual a PSOE, com UM tampoc no és igual a BLOC per Mallorca i per tant les 
nostres ideologies són diferents per pròpia naturalesa, la qual cosa afortunadament 
enriqueix la institució. Entendre això fa més fàcil la convivència del dia a dia i millora 
la gestió global de cara a la ciutadania. Cada un ha de tenir el seu grau de protagonisme, 
ha de poder dur endavant les seves iniciatives polítiques d’acord amb el seu programa 
electoral i amb el pacte firmat.  

Supòs que tendré ocasió de continuar parlant d’altres temes, a la meva contrarèplica,  
però li vull dir que per a nosaltres el Pacte està viu i que continuarem fent feina amb el 
seu partit i amb el Bloc per a la ciutadania de Mallorca amb il·lusió i tenacitat. També 
ho farem amb lleialtat, que vol dir fer les coses contant amb la resta de formacions, fer 
les coses consensuant i negociant, fer les coses amb transparència i amb la millor 
intenció per la gent que ha confiat en nosaltres. Esper que l’exposició dels temes 
negatius siguin interpretats com un signe de sinceritat, franquesa i lleialtat i que no 
causin cap tipus de recel dins la seva persona, la seva formació o la resta de grups. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. PRESIDENTA expressa el seu agraïment a les tres formacions polítiques que 
conformen l’equip de govern el suport constant a l’hora de la presa de decisions, com 
també per la coherència amb el pacte signat i la consolidació d’aquelles polítiques amb 
les quals es varen comprometre tots.  

Assegura que en tot moment ha estat ben conscient que és presidenta d’aquesta 
institució gràcies al suport d’un pacte post-electoral, entre tres formacions polítiques 
que, gràcies al seu resultat electoral –11 consellers del PSOE, 3 del Bloc per Mallorca i 
3 d’UM– és a dir, amb el suport electoral majoritari de l’illa de Mallorca, va fer possible 
pactar un acord de govern i unes iniciatives per dur endavant durant aquesta legislatura  

Diu que, a més, és ben conscient que aquest Pacte de govern, que és el mateix a 
l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears, ha demostrat la lleialtat 
necessària i exigible per a dur-ho a terme i que ha tengut el seu suport en tot moment.  

Reconeix que ha estat complicat, difícil i que han existit a vegades discrepàncies entre 
les formacions polítiques que el varen signar, i a vegades no hi ha l’acord total i absolut, 
però es mostra convençuda que és bo per la democràcia, perquè és bo parlar, dialogar, 
acordar i consensuar, per tal de poder, finalment, complir els objectius promesos a la 
ciutadania.  

Assegura que, després d’un any i mig de govern, n’està molt satisfeta. Creu que és un 
Pacte que funciona, que dóna fruits i que dóna solucions diferents als problemes que té 
la ciutadania de les Illes Balears i la ciutadania de Mallorca. Aquesta és la seva 
percepció i la va consolidant dia a dia, la visió de molta gent contenta amb les decisions 
que es prenen, tot i les discrepàncies que puguin existir. 
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Afirma que no fa cap valoració pensant només en els interessos electorals del seu partit 
polític, sinó en totes i cadascuna de les persones d’aquesta illa, tant les que varen votar 
les tres formacions que actualment són corresponsables de totes les decisions que ha 
pres el govern d’aquesta institució, com també en els votants del PP o els que es varen 
decidir per l’abstenció. Diu que és aquesta, la responsabilitat d’una presidència i d’un 
equip de govern.   

Per aquesta raó, agraeix a totes les forces polítiques, i al PP, perquè així ho ha fet durant 
la seva intervenció, que hagin centrat el debat en les necessitats de la ciutadania, 
especialment pel que fa a la situació greu de crisi econòmica, perquè és aquest en 
realitat el tema bàsic. Assegura que no oferiran cap altre tipus de debat, perquè no és 
constructiu ni necessari per a la ciutadania, en les circumstàncies actuals. 

Diu que intentarà donar una resposta conjunta a les propostes dels diferents partits de 
l’equip de govern, perquè la major part de les idees que han aportat poden ser 
semblants, tot i que en el cas d’algunes no sigui així. 

Mostra el seu agraïment al Grup de consellers socialistes i al seu portaveu, el Sr. Miquel 
Ramon, pel suport que sempre han donat, amb valentia, fermesa i coherència amb la 
qual han defensat les postures que es varen pactar, tot i que no sempre ha estat fàcil. 
Precisament per aquesta raó valora el que significa tenir un partit unit, cohesionat, que 
l’ha defensada i li ha donat suport, pensant en el bé de la ciutadania i no en el rèdit 
electoral.  

Tot seguit parla del plantejament que li han fet les tres formacions polítiques sobre el 
finançament autonòmic i dels consells insulars. Opina que és important tractar-lo amb 
més extensió, perquè és una qüestió bàsica, un problema real per a les institucions, que 
necessita que s’adopti un acord important per tal que la solució afavoreixi la ciutadania. 
Assegura que ella ho entén així.  

Reconeix que estam en un moment importantíssim, des del punt de vista estatal, i que és 
ara quan s’ha de signar un altre acord de finançament autonòmic. Coincideix amb la 
Sra. Mascaró en la necessitat de superar d’una vegada aquest dèficit històric que tenen 
les Illes Balears i ho comparteix plenament.  

Destaca que s’ha de reconèixer que aquest nou model és el que ha de substituir 
l’anterior, de l’any 2001, una Llei de finançament autonòmic que va haver de ser 
acceptada per obligació, amb l’advertència que “a fora, hi feia molt de fred”. Per 
aquesta raó, fa notar que som hereus d’un finançament autonòmic que va imposar, 
aleshores, el Govern de l’Estat, de l’expresident del PP, el Sr. Aznar.  

Per tant, creu que val la pena dir que estam en un altre moment, i que potser el ritme és 
més lent del que seria desitjable, però es mostra convençuda del que fa. Diu que, al 
marge de la coincidència del govern del PSOE al Govern de les Illes Balears i al Govern 
de l’Estat, ella ha demostrat, per damunt de tot, el seu tarannà reivindicatiu.  

Reitera, per tant, que s’ha de valorar aquesta situació històrica, perquè ara, per primera 
vegada, un president espanyol reconeix que el sistema de finançament perjudica 
notablement les Illes Balears i que s’ha de millorar de forma que les Illes Balears han de 
sortir beneficiades. Observa que això no ho havia dit mai el president Felipe González –
que també és del PSOE–, ni tampoc el president Aznar. S’ha de reconèixer que ara, 
almenys, se’n pugui parlar d’aquesta qüestió, amb el Govern de l’Estat, perquè durant 
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altres èpoques anteriors era impossible, el president del Govern de les Illes Balears mai 
no era rebut pel president del Govern de l’Estat. 

Per tant, s’ha d’aprofitar aquesta oportunitat, fer-hi feina tots junts i assegura que ella 
està en aquesta línia: és el moment clau de negociació del nou sistema de finançament 
autonòmic i d’aquest nou sistema, evidentment, ha de sortir beneficiat no només el 
Govern de les Illes Balears sinó també el Consell de Mallorca. 

En aquest sentit es mostra d’acord amb la Sra. Mascaró pel que fa a la necessitat d’una 
nova Llei de finançament dels consells insulars i aprofitar per recordar que la primera 
Llei de finançament dels consells insulars es va fer durant la legislatura que hi havia un 
govern de Pacte de Progrés, encara que avui hagi quedat antiquada. 

Així doncs, s’ha de refer l’esmentada llei perquè cal tenir un sistema de finançament 
estable perquè no és bo per a una institució haver de dependre de la bona voluntat de les 
altres dues per poder tirar endavant aquelles polítiques que, democràticament, els 
ciutadans han elegit atès que ara ja voten en urnes separades, és a dir, els ciutadans 
voten un programa electoral i cal tenir els recursos econòmics per poder complir els 
compromisos electorals perquè això és la base de la democràcia. 

Reitera la importància d’un bon acord en quant a finançament autonòmic així com que 
és important un bon acord per a Llei de finançament dels consells insulars per tal de 
superar les dificultats econòmiques que té aquesta institució. 

Ara bé, a part de la necessitat d’aquest nou sistema de finançament autonòmic, cal dir 
que el Govern de les Illes Balears, des del primer dia, ha treballat intensament per 
complir l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i s’ha de recordar que gràcies a 
aquest treball intens i a la col·laboració entre el Govern d’Espanya i el de les Illes 
Balears s’ha aconseguit l’acord d’invertir 2.800 milions d’euros a les Illes Balears –
xifra històrica– en 7 anys fins que s’aprovi el nou règim especial per a les Illes Balears. 

Opina que aquestes són passes que van consolidant la bona voluntat del Govern de les 
Illes Balears, del Govern d’Espanya i del Consell de Mallorca per poder tirar endavant 
un bon sistema de finançament autonòmic. 

Igualment és important remarcar que s’ha aconseguit un conveni per fer més xarxa 
ferroviària a Mallorca per més de 400 milions d’euros, cosa que també és històrica 
perquè era inexistent a les Illes Balears fins ara. 

En conclusió, han de ser extremadament exigents per convèncer el Govern d’Espanya 
de la justícia que s’ha d’escometre amb les Illes Balears per tal de superar el dèficit 
històric que tenen i amb això ella sempre està al capdavant, igual que hi estarà el 
president Antich i tots els consellers d’aquesta institució. 

D’altra banda, vol posar la dosi de realisme en el fet que s’hi està avançant molt –encara  
que val la penar continuar avançant– i s’estan aconseguint fites importantíssimes per a 
aquesta comunitat autònoma. 

També els diferents portaveus ha fet tota una sèrie d’intervencions de suport a l’equip 
de govern a les quals ella no contestarà perquè ells també són part de l’equip de govern i 
perquè aquestes accions que serveixen per canviar el rumb de la política que es feia en 
la passada legislatura són gràcies a les tres formacions polítiques i, per tant, quan ha 
parlat avui dematí i avui capvespre ho fa com a presidenta de la institució i sempre en 
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nom de tots els consellers i conselleres tot i ser conscients que formen part de diferents 
partits polítics. 

Remarca que quan ella assumeix la tasca de govern no ho fa com a secretària general 
del PSOE sinó que parla en nom de l’equip de govern que està format per tres 
formacions polítiques i, per tant, els èxits d’aquesta gestió de govern són gràcies a 
l’entesa, la predisposició i els acords que hi ha hagut entre les tres formacions 
polítiques. 

En quant a la situació de la crisi econòmica i les mesures d’urgència que plantejava el 
Sr. Flaquer discrepa de l’afirmació que no s’hi prenen mesures concretes per part de 
l’equip de govern. Creu que això no és així i que no passa res per tenir una discrepància 
en públic atès el seu tarannà polític que fa que també digui el que pensa i xerri clar. 

Diu que és conscient de les negociacions que dugueren a terme durant l’elaboració del 
pressupost de 2009 i de la decisió de l’equip de govern de com havien d’afrontar una 
situació de crisi econòmica. Varen discutir molt sobre les prioritats que havien de tirar 
endavant en 2009 i varen acordar, entre tots, que el més important era intentar invertir 
molt en obra pública i invertir molt en serveis socials, a més de les polítiques que s’han 
de fer, evidentment, des de cada departament i que ara no explicarà. 

Així doncs, aquestes varen ser les seves dues prioritats i són coses concretes. Això no 
sempre s’ha fet així. El pressupost de l’IMAS –com reconeixia el Sr. Flaquer– ha pujat 
exponencialment moltíssim i és una decisió d’aquest equip de govern que hi ha destinat 
122 milions d’euros per gastar en política social. 

Enguany també invertiran en obra pública molt més del que hi invertirien gràcies al 
conveni de carreteres que amb el suport del Govern de les Illes Balears per pagar les 
obres que ha de fer el Consell de Mallorca i es mostra convençuda que el conveni que 
s’aprovarà per Consell de Ministre permetrà que les obres que havia de fer Foment les 
adjudiqui directament el Consell de Mallorca i suposaran una injecció de gairebé 50 
milions d’euros més enguany per executar a l’illa de Mallorca. 

Aquests fets són coses concretes que va la pena posar en valor perquè el tenen i molt. 
De totes formes li diu al Sr. Flaquer que, tal i com li ha dit al Partit Popular, li entén la 
mà per tal de parlar de totes aquelles propostes concretes que els grups tenguin per tirar 
endavant des del Consell atès que ella no hi està tancada: si no hi està amb el Partit 
Popular molt manco amb un partit que forma part del seu govern i que té molt de llocs 
per plantejar les propostes que vulgui en quant a les decisions que ha de prendre l’equip 
de govern. L’insta a presentar les propostes que tenguin per parlar-ne en el si del 
Consell Executiu que és allà on considera que s’han de prendre les decisions de l’equip 
de govern. 

Tot i això, pel que fa a la proposta que ha presentat avui d’oferir molt més possibilitats a 
la promoció, producció i venda del productes de Mallorca, s’ha aconseguit un conveni 
amb el Conselleria per import de 250.000 euros que va ser signat la setmana passada i 
que són per destinar a la producció, promoció i venda dels productes mallorquins i 
suposarà una injecció important de doblers i, a més, interessant en aquests moments de 
dificultats econòmiques. 

Referent a la proposta de baixada de la taxa d’enderrocs, com bé sap la consellera de 
Medi Ambient, el Departament ha fet una feina per tal d’aconseguir aquesta possibilitat 
que estan negociant des de fa molt de mesos –aprofita per reiterar el seu suport a la 
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consellera– i estan molt a prop de poder-ho dur a Ple i remarca que és una decisió 
totalment compartida dins l’equip de govern en la qual però que haurà d’anar amb uns 
plantejaments un poc més integrals que seria la modificació del Pla d’Enderrocs, qüestió 
que a mig termini també s’està plantejant el Departament de Medi Ambient. 

Reprèn el tema de finançament perquè vol puntualitzar que s’ha d’aconseguir un bon 
finançament autonòmic, un bon finançament dels consells i que ella no es vol descuidar 
d’una part molt important que és aconseguir un bon finançament municipal que, de 
vegades, és el que més lluny queda però el més proper al ciutadà i, per tant, hauria de 
ser prioritat absoluta. 

Des del Consell de Mallorca s’ha estudiat amb els batles per plantejar, des de 
l’Observatori de Polítiques Locals, aquelles necessitats reals que tenen els ajuntaments 
de Mallorca en quant a finançament perquè pateixen un dèficit històric i notablement 
perjudicial per als ciutadans de Mallorca. 

El Consell de Mallorca, des del seu pressupost, hi han fet un esforç notable: han 
augmentat un 16% el Pla d’Obres i Serveis però també cadascun dels Departaments 
amb relacions bilaterals amb els ajuntaments en quant a polítiques de tots tipus: 
joventut, cultura, medi ambient, etc. Des de cada àrea fa feina directa amb cada 
municipi de Mallorca però és cert que necessiten una millora del seu finançament. 

Ara per ara, no hi ha un acord de finançament local a nivell estatal i, per tant, s’hi haurà 
de seguir treballant però també s’ha de ressaltar que hi ha hagut una injecció de doblers 
reals que són els 8.000 milions d’euros per a tots els ajuntaments d’Espanya dels quals 
gairebé 150 milions han anat a l’illa de Mallorca per tal de fer obres d’urgència, etc., la 
qual cosa també considera una bona iniciativa que durà increment de l’economia a 
Mallorca i increment de llocs de treball que també és molt important. 

Tot seguit vol deixar clara una cosa perquè no en quedi cap dubte: ella és una persona 
optimista i no té tarannà derrotista ni està deprimida en absolut. Creu que les coses 
funcionen molt bé i creu que aconseguiran un bon finançament autonòmic que, amb el 
suport del Partit Socialista, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina, implicarà també una 
millora del finançament dels consells insulars. 

En definitiva, està contenta del govern que representa tot i reconèixer que hi ha 
mancances i dificultats i que, de vegades, no tot és possible però això significa pactar, 
consensuar i tirar endavant un mandat com el que tenen al davant. 

És conscient que el conveni de carreteres duu un retard enorme però també que l’han 
aconseguit signar perquè la passada legislatura no es va poder signar i, per tant, això és 
un avanç perquè el tenen compromès però encara falta un proper avanç que és el 
conveni aprovat per Consell de Ministres per tal poder fer les adjudicacions directament 
des del Consell de Mallorca. 

Pel que fa la percepció de Ràdio i Televisió de Mallorca, considera que aquesta és 
plural, imparcial, equànime, neutral, no és discriminatòria i no té direcció política. És 
una televisió pública dirigida per professionals i no té cap mandat polític sobre els que 
s’hi ha de fer o no cosa que ella defensà molt durant la passada legislatura i que manté 
des de la Presidència del govern del Consell de Mallorca perquè, en política, va la penar 
aplicar allò que s’ha defensat en l’oposició quan toca governar. 
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Tenint en compte l’actual situació de dificultat econòmica i tenint en compte que ara hi 
ha molta gent que ho passa malament, ella vol reforçar les mesures que està prenent el 
Consell de Mallorca a curt, mig i llarg termini i fer-ho amb la mà estesa a tothom: 
societat mallorquina i tots els grups polítics per tirar endavant aquest govern en la 
necessitat de prendre decisions immediates, com les que estan prenent per afrontar la 
crisi econòmica però també pensant que és una crisi donada per un model econòmic 
equivocat i que, per tant, s’ha de redreçar el futur tot redreçant polítiques que han estat 
errònia al llarg de la història. 

Així doncs, pensant en el present i en el futur han de fer feina tots junts tal i com ho 
estan fent durant aquest any i mig. 

La Sra. MASCARÓ (BLOC per Mallorca) inicia el seu torn de rèplica. 

A l’inici, fa una observació: suggereix la modernització per tal de facilitar les 
intervencions als consellers i conselleres i fer possible veure’s les cares quan parlen i no 
haver de parlar des del lloc del faristol, d’esquena a la presidenta. A més, demana més 
comoditat, per no haver d’estar amb el cap baix.  

Tot seguit, fa notar les divergències que existeixen entre els diferents partits del Pacte 
de govern actual, per raó de tan diferents bagatges polítics, que fan difícil la seva gestió. 

Diu que entén que per a UM, un partit amb una experiència de govern continuat, ha de 
ser difícil acostumar-se a la nova situació, però destaca que el seu partit, el Bloc per 
Mallorca, no li deu res a ningú i, a més, forma part d’un pacte de govern amb el qual 
s’hi sent còmode, procuren resoldre les discrepàncies i assenyala que tenen un pacte 
signat, amb uns acords. Per aquesta raó, mentre es moguin dins aquests acords, no hi ha 
d’haver cap problema especial. Pensa que, fins i tot si en algun moment algú vol 
modificar els termes del Pacte, no hi ha d’haver cap problema. 

Respecte a les actuacions que s’han fet, el seu Grup polític assumeix tot allò que s’ha 
fet. Recorda que ja ha esmentat una llista d’actuacions que considera que s’han fet de 
forma correcta i assenyala que, en alguns casos, ben segur que actuaria de forma 
diferent del que fa si tingués els recursos i els suports adequats, però les coses són com 
són i tampoc ens hem d’enganar; el finançament és el que és, i en aquest punt sí que 
destaca que no es cansaran d’exigir, independentment del color polític del Govern de 
l’Estat,  un finançament just però també real, perquè no en tenen prou amb la promesa 
de la presidenta del CIM ni del president del Govern balear, tot i el seu desplaçament a 
Madrid per manifestar aquesta exigència al president del Govern de l’Estat, Sr. 
Rodríguez Zapatero. En demanen un reconeixement més explícit. 

Assenyala la relació que té aquest fet amb els partits polítics que han governat des de 
sempre a Madrid, que curiosament mai han estat UM ni el Bloc per Mallorca i per tant 
els resulta mal d’entendre. Per tant, demana als dos partits majoritaris que els expliquin 
la raó d’aquesta situació, que els expliquin perquè sempre ens han maltractat, governi 
qui governi i fins i tot quan hi ha sintonia per coincidència de partit polític. Reitera que, 
en el cas del seu partit, a diferència d’UM, és evident que no han tengut cap ocasió 
anterior, perquè mai pactarien en determinats termes ni amb determinats partits, però 
certament, confiaven haver aconseguit més bons resultats en aquest sentit.  

Voldria ser optimista, com ho és la presidenta, en la qüestió del finançament, perquè ja 
és ben necessari. Diu que ja està bé de dir Madrid me mata, ja és hora de reconèixer que 
Madrid ens té mig morts i és ara el moment de fer entendre, no només al PSOE, sinó a 
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altres que també tenen responsabilitats, tots els que tenen vot dins el Congrés dels 
Diputats, que és en realitat on s’aprovarà o refusarà la petició.  

Considera que és obvi que, si tots els espanyols són iguals, tots han de tenir la mateixa 
mitjana de finançament i d’inversions, com a mínim. Si es pretén aquesta igualtat 
respecte a la ciutadania espanyola, el Govern central té el deure de tractar tothom per 
igual. Observa que, davant la situació real actual, no ha d’estranyar gens que hi hagi 
persones que no s’hi sentin, espanyoles. Fa notar que, si des del Govern de l’Estat es 
considera que s’ha d’incloure tothom en la consideració d’espanyols, el Bloc per 
Mallorca ho assumeix, però que a més, ens tractin de forma diferent, això ja no ho 
accepta. Pensa que, si volen que siguem iguals,  també ens hi han de tractar.  

Respecte a la gestió del govern del CIM, assegura que hi ha molta feina feta, ben feta, 
però encara en queda molta per fer.  

Finalment, destaca la importància de les lleialtats dins el Pacte de govern, però 
assenyala que també serà molt important aquesta lleialtat de les persones amb vot al 
Congrés dels Diputats, que són vuit com a mínim, elegides amb el vots de la ciutadania 
de les Illes Balears. Destaca que aquestes vuit persones són les que ens han d’explicar 
perquè votaran, arribat el moment, en un o altre sentit.  

El Sr. FLAQUER (UM) intervé tot seguit, en el seu torn de rèplica. 

En primer lloc, agraeix a la presidenta del CIM les seves respostes i el seu tarannà. 

Diu a la presidenta que és obvi que tots els partits polítics treballen a favor del conjunt 
de la ciutadania de Mallorca. Assegura que totes les intervencions d’UM tenen aquesta 
finalitat, però li diu que potser convendria reunir-se per posar-se d’acord respecte a allò 
que hauria de ser un debat de política general, un debat de l’estat del Consell Insular de 
Mallorca, perquè pot ser UM en té una idea diferent de la resta.  

Assegura que UM ha parlat amb franquesa, amb bones intencions i des de la lleialtat, 
però tenen clar que avui és un dia per parlar de tot, cada partit polític ha de dir el que 
pensa i aquest és el motiu pel qual es fa aquest debat. Observa que, si no és així, els 
portaveus es podrien citar qualsevol altre dia, al despatx de la presidenta o a qualsevol 
restaurant, per exemple, i aprofitar per dinar junts. Creu que si s’ha creat aquesta 
fórmula del debat, és perquè els consellers i conselleres puguin opinar des del punt de 
vista polític de cadascun dels seus partits. Tot i això, diu que no està segur que tothom 
en tengui la mateixa idea.  

Pel que fa a la crisi econòmica, reitera la seva petició de prendre mesures. Recorda que 
els pressupostos es varen elaborar fa sis mesos, i que el conseller d’Economia i 
Innovació va començar a fer els pressuposts els passats mesos de juliol i setembre, quan 
la situació encara no era tan dolenta com ara. Fa notar que l’escenari d’aleshores i 
l’actual són diferents: l’actual és terrible, però és que aleshores ningú no sabia que avui 
tendríem, a Mallorca, quasi 50.000 persones a l’atur. 

Recorda que no ha negat l’existència d’una inversió important en matèria de carreteres,  
que crea llocs de treball, com tampoc la inversió en qüestions de serveis socials, només 
ha dit que s’ha de fer alguna cosa. Tot i ser cert que no és només un problema per 
Espanya, sinó que és mundial, com també és cert que a Mallorca s’han fet moltes coses 
malament, fet que ha quedat molt ben reflectit a l’exposició que n’ha fet la presidenta 
anteriorment, diu que és evident que cadascú s’ha de demanar què pot fer per sortir 
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d’aquesta situació. Per aquesta raó, UM es planteja què pot fer la presidenta del CIM, 
ara i avui, per tal que la ciutadania que segueix aquest debat vegi que es fan actuacions a 
favor seu.  

També recorda a la presidenta que no li ha donat cap resposta en relació a una sèrie de 
temes, com ara la proposta de fer un Ple extraordinari i de nomenar un conseller 
executiu extraordinari, la creació de nous llocs de treball a les escoles-taller i als tallers 
d’ocupació, per la qual cosa li reitera les preguntes. 

Respecte a les ajudes econòmiques per a les persones emprenedores, retreu que el 
pressupost disponible sigui de 843.000,00 euros (inclosos els 250.000,00 destinats a 
Agricultura) perquè és del tot insuficient i és prou clar que no resoldrà la crisi 
econòmica d’un sector de la ciutadania. Aquesta és la prova que s’han de reunir i cercar 
alternatives, intentar canvis de quantitats d’una partida pressupostària a una altra. Per 
tant, reitera la petició de resposta a les quatre propostes del seu partit polític. 

Sobre el finançament del CIM, observa que s’ha de canviar la Llei de consells insulars, 
però demana a la presidenta quan es farà, perquè ja s’arriba a l’equador de la legislatura 
i si es descuiden, al ritme de du el Parlament de les Illes Balears, potser ja no hi 
arribaran a temps. Ho adverteix avui, perquè l’any que ve, quan li torni a recordar, ja 
serà tard. Reitera que és un tema important per a aquesta institució. Diu que, ni a la 
presidenta ni a ell mateix li agrada haver de dir que som una sucursal del Govern central 
i del Govern balear, però ell creu que és així i que s’ha d’admetre; és un fet que es 
demostraria si un dia ens tancassin el grifó, perquè el 78% dels ingressos del CIM 
correspon a transferències d’altres institucions.  

Tot seguit, en relació al finançament autonòmic, reconeix l’esforç que han fet el Govern 
balear i valora les gestions dels Srs. Antich i Manera, però recorda que segons 
l’experiència que ell en té, UM ha denunciat l’espoli fiscal almenys des de l’any 1995 i 
ara ho demanen potser amb més intensitat, perquè consideren que és el moment idoni 
per a insistir-hi, ara que el president del Govern de l’Estat ha obert la porta i hi ha més 
possibilitats. Tot i això, retreu que ara per ara encara no s’ha aconseguit res i el que UM 
vol és que compleixi la seva paraula, per aquesta raó seran molt exigents.  

Diu que no pot entendre la raó per la qual el Sr. Rodríguez Zapatero incompleix la seva 
paraula, com tampoc entén com és possible que no puguin tenir la mateixa idea sobre el 
que serà una bona xifra de finançament; per a UM, si no s’arriba a la xifra de 3.000,00 
euros/any per càpita, serà una mala xifra. Reitera a la presidenta que si no s’arriba als 
650 milions d’euros, serà una mala xifra perquè la ciutadania de les Illes Balears encara 
serà de tercera categoria.  

Tot seguit, qüestiona què fan els diputats del PP i del PSOE a Madrid, perquè no té 
sentit fer aquests retrets a la presidenta del CIM, que es troba en la mateixa situació que 
ell. Recorda que són diputats en virtut dels vots d’un sector important de la ciutadania, 
per la qual cosa s’hauria de poder saber què fan. Davant aquesta situació, creu que hi 
hauria motiu suficient per fer un acte de protesta davant la seu del Parlament de l’Estat.  

Tot seguit, puntualitza que quan ha pronunciat les paraules “derrotista” i “deprimida” no  
es referia a la presidenta; assegura que la veu vital i entusiasta, potser només un poc 
cansada. Assegura que és perquè ha llegit algun article de persones del PSOE i s’ha 
deprimit.  
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Assenyala tot seguit el comentari que ha fet el Sr. Ramon, sobre el 82 milions d’euros 
que el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero ha concedit, amb tota 
naturalitat, als municipis de Mallorca, perquè al seu parer defineix el que és el Govern 
de l’Estat i qui té realment els doblers.  

Observa que aquesta quantitat equival al que es destina durant vuit anys al Pla d’Obres i 
Serveis del Consell Insular de Mallorca i, tot seguit, fa una sèrie de consideracions per 
fer notar com és d’absurda la situació actual de gestió del POS, que obliga a ajornar 
obres municipals durant vuit anys, amb criteris del tot absurds, com ara restringir 
aportacions si l’any anterior ja s’han rebut. Com exemple del que ha explicat, destaca 
que la quantia de 840.000,00 euros, que és el que se reclama per al Departament 
d’Economia i Turisme del CIM, el Govern central s’ho gasta per sortir de copes.  

Diu que el Sr. Ramon, sense voler-ho, ha reconegut que el Govern central és qui té en 
realitat els doblers i veu la nostra autonomia com una cosa llunyana, perduda enmig de 
la Mediterrània.  

Respecte a la Ràdio i Televisió de Mallorca assegura que UM l’estima molt, perquè la 
varen crear; considera que aquest organisme, per a UM, és un fill seu. Tot i això, 
observa que hi ha coses que fa aquest fill que no agraden al seu partit polític, i és a 
aquestes coses que s’ha referit. Assegura que normalment fan de forma correcta el 90% 
dels programes, i a més la qualitat és molt bona, però d’altres necessiten millorar, 
perquè no són objectius ni plurals.  

Reconeix que la culpa de la manca d’equanimitat no és de la presidenta i està convençut 
que aquest organisme no rep cap directriu de caire polític, però fa notar que sempre són 
els mateixos partits els que reben un tracte desfavorable i en surten malparats: UM i el 
PP. Tot i això, reitera la defensa d’aquest organisme i adverteix al Sr. Font (PP) que 
UM, en contra del que demana el PP, no desitja que s’elimini, i amb més motiu avui que 
ha sabut que hi treballen 111 persones. Assegura que les queixes que ha expressat no 
tenen aquesta intenció, com ha quedat prou clar. 

Retreu a la presidenta no haver fet cap comentari sobre Son Baco, de Campos. 

També li retreu que no s’ha referit a la reducció d’ajudes econòmiques a determinats 
col·lectius. Expressa el seu desacord amb aquest criteri de no preveure inicialment 
subvencions nominatives –amb el pretext de ser molt transparents– però després, durant 
tot l’any, haver de cercar altres solucions, per acabar fent el mateix. Diu que és 
preferible admetre, ja des del començament, les subvencions nominatives i no tendran 
després la gent enfadada.  

Assegura que, per aquesta raó, molts de col·lectius han manifestat el seu desacord. Al 
seu parer, no hi ha cap necessitat de barallar-se amb els diferents col·lectius, perquè 
aquests doblers són per ajudar la gent que fa coses ben fetes i no té sentit crear aquest 
malestar. Pensa que s’ha de fer tot el contrari, que aquesta institució s’ha de fer estimar.  

Tot seguit, es refereix al Conveni de carreteres. Reitera les discrepàncies d’UM respecte 
a les actuacions en aquest sentit, que qualifica d’injustes, de la ministra de Foment, la 
Sra. Álvarez. Diu que tant de bo quedin resoltes al proper Consell de Ministres, i les 
obres puguin començar d’una vegada. Reitera la petició d’explicacions en aquest sentit, 
si més no per correspondre a l’esforç que ha fet UM durant dotze anys per aconseguir 
que el CIM, que a l’inici era semblant a un ajuntament petit, hagi assolit més 
importància de cada vegada.  
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Expressa el sentiment desagradable que provoca a UM el silenci de la presidenta davant 
aquesta situació.  

Finalment, agraeix a tothom haver seguit la seva intervenció. 

A continuació, intervé la Sra. PRESIDENTA, per tancar el debat. 

Diu que intentarà ser breu i expressar-se amb claredat. Agraeix les intervencions del 
Bloc per Mallorca i d’UM, com també el suport que ella sent que té per poder liderar 
aquest equip de govern i per poder dur endavant les polítiques que estan convençuts –
tots els seus membres– que són les que necessita la ciutadania de Mallorca. 

Assegura que si a la seva intervenció anterior ha deixat de donar alguna resposta no ho 
ha fet expressament, sinó simplement a causa d’un oblit a l’hora de prendre les notes 
oportunes. Per tant, no ho han d’interpretar com un rebuig a opinar, sinó tot el contrari, 
perquè li agrada molt opinar sobre totes les qüestions i més encara quan disposa de 
temps il·limitat, que permet fer-ho de forma més extensa. 

En primer lloc, parla del finançament autonòmic, atès que hi han incidit de forma 
reiterada, tant el Bloc per Mallorca com UM.  

Afirma que se suma a la reivindicació, com a presidenta del CIM, perquè creu que no 
pot ser d’altra manera. Pensa que ja ho ha dit prou clar, que s’ha de superar el dèficit 
històric que tenen les Illes Balears en matèria de finançament autonòmic.  

Reitera que creu que van per bon camí, perquè han aconseguit la xifra històrica de 2.800 
milions d’euros, que s’invertiran a les Illes Balears durant els propers set anys, d’acord 
a allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fins que s’aprovi el nou 
règim especial. Puntualitza que, d’aquesta quantitat, els 100 que corresponen a enguany 
per a inversions estatutàries, ja d’una forma clara poden revertir en nous convenis amb 
el CIM directament, cosa que abans no es podia ni somniar perquè de fet no ho rebia ni 
tan sols el president del Govern balear. Destaca, per tant, aquesta possibilitat d’establir 
acords bilaterals del Consell Insular de Mallorca amb el Govern de l’Estat per a fer 
aquestes inversions que ha explicat abans, com ara a la Fundació Toni Catany, a La 
Trapa, o la compra de Can Weyler.  

Tot i això, admet que no és suficient, que s’ha d’avançar i que s’ha de lluitar encara més 
i que s’ha de ser exigents i clars en les negociacions, però es mostra convençuda que 
això ja se fa així.  

Assenyala, tot seguit, l’únic matis de discrepància que ha observat i és que el Bloc per 
Mallorca i UM asseguren que governi qui governi a l’Estat central, sempre passa el 
mateix. Afirma, radicalment, que no és així; els diu que és, en tot cas, la seva percepció, 
però no la realitat que ella veu i viu. Assegura que, a Espanya, s’han aconseguit coses 
amb un govern socialista que no s’havien aconseguit mai, i són fets reals. Diu que, 
certament, no és tot el que voldrien, però no s’han de negar  aquestes conquestes, que 
abans, amb un govern del PP, no es tenien. 

Diu al Sr. Flaquer que ha fet molt bé de pactar amb els partits d’esquerra, per la facilitat 
que suposa l’afinitat amb el Govern de l’Estat. Li fa notar que, precisament l’altre 
alternativa, l’altre partit, el PP, defensa que no s’ha de modificar el sistema de 
finançament autonòmic; en conseqüència, el finançament seria 0. Li fa notar que, amb la 
opció que ha triat, el finançament no és tot el que seria desitjable, és cert, però almenys 
n’hi ha.  
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Observa que és entre tots, que s’ha d’aconseguir. Diu que els diputats de tots els partits 
polítics fan el que poden i que l’acord del finançament autonòmic s’ha de fer al Consell 
de Política Fiscal i Financera, han de votar els governs autonòmics i, en aquest moment, 
és clau la negociació que es dugui a terme.  

Reitera que la seva percepció és que anam per bon camí i s’aconseguirà superar el 
dèficit històric de finançament de les Illes Balears. 

Assegura que és la primera a desitjar una Llei de finançament de consells insulars, feta, 
aprovada i que millori la situació actual, però la realitat és la que és. Recorda que 
existeix un acord, entre les tres formacions polítiques que conformen el Govern balear i 
el CIM, que estableix que, mentre no hi hagi l’acord de finançament autonòmic no hi 
podria haver l’acord de finançament dels consells insulars, perquè la situació financera 
actual del Govern de les Illes Balears, després de tot el que ha passat, no és precisament 
la millor per millorar el finançament dels consells insulars.  

Destaca que, en un any i mig, han aconseguit constituir la Comissió de Finançament 
Interinsular i tenir adoptats els acords d’aquesta millora del finançament, com ara els 50 
milions d’euros per a carreteres, els 50 milions d’euros per a Serveis Socials, a les àrees 
de Promoció Sociocultural i de Joventut. Fa notar que s’ha pogut augmentar un 34% en 
dos pressuposts, que és una xifra històrica per al CIM. D’altra banda, observa que 
durant la passada legislatura l’esmentada comissió no es va convocar mai, no va fer cap 
reunió. 

Diu que, per les raons que ha explicat, no està d’acord amb l’afirmació de que aquesta 
institució perdi pes institucional, la seva percepció és totalment contrària. Observa que 
potser és una percepció subjectiva d’uns i altres, però assegura que no la comparteix.  

Destaca que ella sempre ha valorat la història d’aquesta institució i que ha agraït la feina 
que han fet totes les persones que l’han governada, perquè és considerable la feina feta 
durant molts d’anys, per molts de partits polítics, uns més que altres –s’ha de ser realista 
també en aquesta qüestió– feina que ha fet possible que el CIM sigui una institució 
autonòmica.   

Puntualitza que durant la presidència de la Sra. Maria Antònia Munar es va consolidar 
un procés, però gràcies a uns acords, dels quals ella no se’n sent exclosa. Recorda que 
ella va ser ponent de la Llei de consells insulars, de l’Estatut d’Autonomia i precisament 
el seu convenciment personal i el del PSOE varen fer possible l’existència d’aquests 
acords, durant la primera legislatura del Pacte de Progrés i aquesta és una realitat.  

Reitera el seu convenciment que el CIM no perd pes institucional, sinó que creix i que 
consolidarà moltes competències durant aquesta legislatura, fet que lògicament 
dependrà dels acords amb el Govern de les Illes Balears.  

Assegura que, abans d’aconseguir els reptes esmentats, també treballen en altres 
qüestions. Una d’elles, que és un exemple d’aquest creixement com a institució cap a 
altres coses, és el fet que el CIM ostenti, durant dos anys, la presidència d’Arc Llatí. 

Tot seguit, afirma que li agrada que la gent manifesti lliurement allò que en realitat 
pensa, al Consell Executiu, a les diferents comissions, o a qualsevol altre lloc, perquè 
l’important és debatre les idees. Diu que és una ferma defensora de la participació, de la 
transparència i de fer possible establir acords. Per aquesta raó, pensa que són molt 
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importants els debats com aquest; creu que ho ha demostrat i que potser no s’ha 
expressat correctament en algun moment si ha pogut semblar el contrari. 

Respecte a la crisi econòmica, opina que és un problema greu, perquè afecta el dia a dia 
de la ciutadania. Refusa el retret que li han fet de que el CIM no pren mesures 
concretes, perquè no és cert. Observa que aquestes mesures es prenen dia a dia, amb la 
gestió que fan tots els consellers i les conselleres de la institució, i que es discuteixen 
així com pertoca.  

Diu que no té cap problema per accedir a tenir un debat més ampli i que, de la mateixa 
manera que ha estès la mà al PP per tal de pactar amb aquest partit algunes de les 
propostes que fan, també ha manifestat que en parlaran amb els agents socials de 
Mallorca, per la qual cosa en poden parlar a un Consell Executiu extraordinari o 
convocar els Plens extraordinaris que es consideri oportú, però insisteix a dir que el 
CIM ja fa temps que en pren, de mesures.   

Fa notar que li han fet retrets incongruents perquè, si el CIM, com és el cas, no té 
ingressos propis, és obvi que fins que no es va tancar l’acord sobre el pressupost, al 
Govern de les Illes Balears, no es va poder tancar el pressupost del CIM.  

Recorda que el pressupost del CIM es va debatre moltíssim. Reconeix que les 
aportacions econòmiques de totes les intervencions extraordinàries que arribaran no hi 
consten, perquè s’han pactat posteriorment. Mostra que la gestió del dia a dia fa prendre 
mesures diferents, com és el cas del Sr. Garau, conseller executiu de Benestar Social, 
que actualment dóna més ajuts dels que inicialment s’havien previst, com ara les 
ampliacions de places de menjador escolar o les rendes mínimes d’inserció; assegura 
que se concedeixen totes les que s’han sol·licitat. El motiu és que es prenen decisions, 
d’acord a la realitat de la gestió diària.  

Respecte a la promoció dels joves empresaris o dels productes mallorquins, assenyala 
que el CIM té les possibilitats i la competència que té i que, al pressupost del CIM, 
només havien aprovat menys de 600.000,00 euros per aquesta funció, i ara n’hi han 
afegit 250.000,00 euros. Potser semblarà poc, però destaca que suposa un augment, que 
s’ha aconseguit durant aquesta darrera setmana i ho considera un avenç important per 
ajudar i estimular aquests col·lectius que necessiten tenir el suport d’una institució com 
el CIM. 

Pel que fa a les escoles-taller, diu que no té cap problema per estudiar la proposta 
concreta, però ara no li pot donar encara una resposta concreta, fins que no li expliquin 
de forma ben concreta; no dubta que la Sra. Julve, consellera executiva de Medi 
Ambient ho farà en el moment oportú. Creu que és una proposta que es pot dur 
endavant, tot i tenir clar que requereix un desplaçament de partides pressupostàries.  

Mostra la seva disponibilitat per escoltar totes les propostes, dins el propi equip de 
govern, com també les de l’oposició. Assegura que la prioritat actual és el sector de la 
ciutadania que té necessitats reals. 

Sobre la Ràdio i Televisió de Mallorca, diu al Sr. Flaquer que també comparteix la 
paternitat d’aquest organisme, perquè va ser una discussió important durant la passada 
legislatura. Assenyala que la diferència respecte al parer del Sr. Flaquer és que ella està 
satisfeta del que fa aquest fill.  
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Reitera que no veu la necessitat de decidir políticament l’actuació de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca, perquè són el Consell Assessor i el Consell Administrador els 
que la defineixen. Per tant, és evident que la presidenta no telefona, de cap manera, la 
directora, per dir què ha d’emetre o no ha d’emetre aquest organisme.  

Assegura que tots ens sentim en algun moment maltractats, en sortir per la televisió o en 
els mitjans de comunicació, però el que s’ha de fer és no tenir la pell tan fina, perquè és 
just que els mitjans de comunicació facin la feina que troben que han de fer.  

Tot seguit, tracta el tema de Son Baco, de Campos, davant la insistència del Sr. Flaquer. 
Li diu que considera que és una qüestió que ja està contestada ben a bastament per part 
de la presidenta del CIM, però si insisteix ho haurà de fer.  

Recorda que, durant el primer Pacte de Govern, les tres formacions polítiques tenien 
ben clar que no acceptarien projectes de camps de golf amb oferta complementària, que 
és el cas de Son Baco. Assenyala que aquest segon Pacte de Govern actua exactament 
igual, fidel al mateix compromís, per la qual cosa l’equip de govern ha iniciat la 
caducitat del Golf de Son Baco. D’altra banda, diu que discrepa de l’opinió que Campos 
necessiti aquesta oportunitat, perquè en té un plantejament del tot diferent sobre com 
necessita créixer el poble de Campos, des del punt de vista econòmic.  

Tot seguit, assenyala que la Llei de mesures urgents que ha aprovat el Parlament de les 
Illes Balears prohibeix aquests camps de golf i l’equip de govern, en conseqüència, en 
va executar la caducitat, entén que amb una discrepància pactada amb un dels socis de 
govern.  

Diu que així ho ha viscut i així ho manté. Afegeix que el seu interès, la seva intenció, la 
voluntat de l’equip de govern ha estat en tot moment –pel fet de ser una discrepància 
entre UM i els altres dos socis de govern, però clarament pactada– parlar amb el batle 
de Campos. Assegura que ja ho han fet i que continuaran parlant, per redefinir, 
conjuntament, allò que es pot fer des del Consell Insular de Mallorca amb l’Ajuntament 
de Campos. 

Per acabar, tracta la qüestió de les subvencions nominatives. Explica que el criteri de 
reduir les subvencions nominatives se va aplicar al començament d’aquesta legislatura, 
pel fet que existien informes molt durs de la Sindicatura de Comptes. És per aquesta 
raó, que l’equip de govern va proposar repensar de bell nou aquestes qüestions. 

Observa que els concursos públics es fan encara, a vegades, amb més dificultats uns que 
altres, perquè tothom coneix les dificultats que té aquesta administració. Tot i això, 
assegura que treballen per agilitar-ho i per ser més efectius a l’hora de complir els 
compromisos dels pagaments. Fa notar, però, que no som l’única institució que té 
problemes  a l’hora de pagar i considera que la ciutadania ha de saber que són moltes les 
institucions que tenen dificultats per fer una gestió ràpida i eficaç per tal de complir els 
terminis establerts a l’hora de fer els pagaments a la ciutadania. Diu que és una realitat 
que coneixen prou bé tots els membres de l’equip de govern, però que com a presidenta 
vol posar en valor tot allò que es fa des del Consell Insular de Mallorca en aquest sentit.   

Finalment, diu que voldria acabar aquesta intervenció fent una referència situació de 
dificultat greu que viu l’illa de Mallorca, considerant que hi ha molta gent que ho passa 
malament. Pensa que al Consell Insular de Mallorca estam obligats a treballar ben de 
valent, amb la mà estesa a tothom. Assegura que, en primer lloc, és al PP a qui estén la 
mà, per tal d’afavorir l’entesa, en un moment de dificultats econòmiques. 
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Reitera el seu convenciment que el CIM ha de prendre mesures immediates i assegura 
que ja les pren i les consolida, com també consolida polítiques de més llarga durada.  

També reitera la voluntat de fer extensiu aquest oferiment a totes les forces polítiques, 
com també a tota la societat mallorquina. Per aquesta raó, reafirma el compromís de la 
creació de l’Assemblea Social de Mallorca, perquè és necessari un fòrum ciutadà de 
debat, on hi participin agents socials però també una representació de la societat 
mallorquina, amb la presa de decisions, que ha de ser transparent i honesta. 

Afirma que vol continuar amb la política de protecció del territori, amb la defensa dels 
nostres trets d’identitat, la defensa ferma d’un millor finançament i de més 
competències pel Consell Insular de Mallorca, la modernització d’aquesta institució. 
També assegura que, l’any 2009, s’invertirà molt en obra pública, en carreteres, el que 
s’havia pressupostat, més el que s’ha aconseguit del Ministeri de Foment, començarà la 
reforma de la Llar dels Ancians, la reforma del Puig des Bous, les obres d’un nou centre 
de menors, s’adquirirà Can Weyler, el Centre Toni Catany, se rehabilitarà Sa Trapa.  

En definitiva, faran una aposta forta per inversió en obra pública, per millorar 
equipaments socials, pensant en el futur de la nostra illa i, evidentment, continuarà 
l’esforç d’atenció a les persones més vulnerables, per la qual cosa intentaran que el 
pressupost de l’IMAS vagi augmentant al llarg d’aquest any per tal de garantir a 
aquestes persones els seus drets socials.  

Assegura que és necessària la implicació de tots els partits polítics per sortir d’aquesta 
situació, per tal que un cop haver-ho aconseguit, la millora de les condicions sigui prou 
evident. 

Per acabar, agraeix a tothom l’atenció que han dispensat a la seva intervenció. 

Acabat el debat, el Sr. Pascual, com a moderador, aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta, (que consta de 74 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 


