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ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL  PLE 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DEBAT DE POLÍTICA 
GENERAL. 
 
Identificació de la sessió 
  
Núm.: 3/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 24 de febrer de 2011 
Horari matí: de 11:10 a 11:56  
Horari tarda: de 16:08 a 20:06  
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, Miquel Càneves Vanrell, Sílvia Cano Juan, 
Maria Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Maria José Frau Marí, Carmen 
Garzón Pelegrín, Miquel Angel Grimalt Verd, Joan Lladó Binimelis, Joana Lluïsa 
Mascaró Melià, Cristina Moreno Mulet, Antoni Nadal Urrea, Antoni Pascual Ribot, 
Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu Prohens Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, 
Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Antònia Riera Riutort, Damián Ripoll 
Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando Rubio 
Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster i Catalina Sureda Fons. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Isabel Oliver Sagreras i Maria Magdalena Tugores Bautista. 

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

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, Miquel Càneves 
Vanrell, Sílvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Maria 
José Frau Marí, Carmen Garzón Pelegrín, Miquel Àngel Grimalt Verd, Joan Lladó 
Binimelis, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Cristina Moreno Mulet, Antoni Nadal Urrea, 
Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu Prohens Vicens, Maria 
Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Antònia Riera Riutort, 
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Damián Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, 
Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster i Catalina Sureda Fons. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Isabel Oliver Sagreras i Maria Magdalena Tugores Bautista. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Bartomeu Martínez Oliver, 
Clara del Moral Torres i Maria Vanrell Nicolau. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 

Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CONSELLER ELECTE SR. MIQUEL 
CANEVES VANRELL. 

2. DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
PUNT 1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CONSELLER ELECTE SR. MIQUEL 
CÀNEVES VANRELL. 
 
El Sr. CÀNEVES (PP) pren possessió del seu càrrec com a conseller. 
 
El Sr. Càneves promet el càrrec, amb la següent intervenció: 
“Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller del Consell Insular de Mallorca amb lleialtat al Rei i servar i 
fer servar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears”. 
 
La PRESIDENTA li dóna la benvinguda a la institució.  
 
 
PUNT 2. DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 

El Sr. Antoni Alemany Cladera, vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres 
Públiques i Innovació, 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: 

“Honorables conselleres i consellers, digníssimes autoritats, distingits convidats, 
ciutadanes i ciutadans que ens seguiu per internet, ràdio i televisió de Mallorca.  

El debat de Política General, que celebram del 2002 ençà, té sempre una importància 
especial.  
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Una importància especial perquè és el moment anual que tenim per analitzar l’estat de 
situació global de Mallorca. Per passar comptes i per debatre amb perspectiva. Per 
imaginar el futur i per treballar el present, per contraposar visions i oferir propostes a 
la ciutadania. 

Es un moment de plena vida democràtica. 

Enguany té una doble significació: perquè s’emmarca en un període preelectoral, i 
perquè diverses veus, en aquesta terra i fora d’aquesta terra, aprofiten per qüestionar 
el rol del Consell Insular de Mallorca i de la construcció autonòmica.  

Veus que qüestionen el model de país que junts hem dissenyat, amb els seus alts i 
baixos, al llarg de més de 30 anys de democràcia.  

Una democràcia que acaba de commemorar els fets del 23-F, un moment dolorós que 
ens va reforçar i fer créixer en els nostres valors democràtics. 

Valors democràtics que un dia com avui tenen un caire encara més simbòlic. Va ser 
precisament un 24 de febrer de 1937 quan van ser assassinats a Palma un grup 
d’homes honests, íntegres, que defensaven la democràcia i els valors de la igualtat, la 
justícia i l’autogovern per aquesta terra.  

Alexandre Jaume, Antoni Maria Ques, Antoni Mateu i Emili Darder van morir per 
defensar unes conviccions que els han sobreviscut. Unes idees i uns valors que som 
molts els que els seguim defensant. 

Aquesta sala sempre ha estat un espai obert a la dialèctica i a la confrontació d’idees, 
a l’exercici democràtic. Per això crec necessari i oportú començar el debat amb el 
nostre model institucional i de convivència, per després fer un judici del moment 
actual en aquest període convuls, tan ple de reptes com d’oportunitats. 

Senyores i senyors, 

Davant el canvi d’època que afrontam, guanyar el futur que tenim per endavant 
exigeix treballar de manera col·lectiva, des dels fonaments, defensant sense 
ambigüitats ni dobles discursos el que tenim de més sòlid, els nostres valors i trets 
diferencials. 

Aquesta és la primera petició que faig a totes les forces polítiques. Deman que no 
s’utilitzin les nostres institucions com a hostatges d’interessos purament electoralistes. 
Que no es jugui de manera partidista amb els fonaments del nostre poble. 

Fonaments consagrats al nostre estatut d’autonomia, que proclama en el preàmbul la 
nacionalitat històrica de les illes de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, en les 
que la llengua pròpia és el català i en el que el territori insular mereix un tractament 
singular. 

És un fet indiscutible que Mallorca té una història, una llengua i una cultura 
mil·lenàries que ens defineixen com a poble. Ens caracteritza una excepcionalitat 
territorial innegable. Gaudim, indiscutiblement, d’institucions de govern que ens han 
situat al món, i que l’actual ordenament jurídic reconeix com els nostres instruments 
per afrontar el futur. 

La Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia són l’ordenament jurídic que 
reconeix la nostra història i la nostra identitat, reforcen el nostre autogovern i marquen 
el rumb de la Mallorca del segle XXI. 
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Qualsevol exercici fora d’aquest marc és una manca de respecte al nostre gruix 
institucional, social i cultural. És una cucavela frívola, demagògica, sense fonament ni 
base jurídica. 

Deman, per tant, fidelitat a la institució que presidesc; fidelitat als valors que ens han 
fet arribar fins aquí; fidelitat a l’ordenament jurídic autonòmic i a la Constitució de 
l’Estat. 

I la deman des dels fets objectius i positius de la convivència i experiència 
democràtica.  

Una convivència producte d’uns agents socials dinàmics, d’unes empreses i uns 
sindicats amb propostes innovadores, una societat civil crítica i activa socialment.  

Producte també de partits polítics que alimenten el debat, contrasten idees i projectes 
oposats des de la coherència i el sentit de país.  

Mirin, els donaré un exemple del que jo entenc per sentit de país, pel que aporten els 
partits polítics a la convivència democràtica.  

Quan era cap de l’oposició, vaig donar suport amb el meu vot a l’Estatut d’Autonomia 
del 2007. Jo mateixa el vaig defensar al Congrés dels Diputats. I ara, que tenc la 
responsabilitat de govern, mantenc el suport a un Estatut que és la base de la nostra 
convivència.  

Això és la immensa riquesa de la democràcia, això és la fidelitat al país i el sentit de 
la responsabilitat que deman a tots els adversaris polítics. Això és la coherència que 
ens pot fer recuperar la confiança de la ciutadania en la política i en els polítics. 

No m’apunt en definitiva a les modes d’involució autonòmica o municipal en funció 
dels temps. Al contrari, en moments com els actuals, feina, esforç, conviccions, idees 
i valors per sortir endavant. Col·laboració amb els ajuntaments, suport a la ciutadania, 
projectes innovadors i més audàcia que mai. 

Mirin, li pesi a qui li pesi, la descentralització progressiva del nostre país ha estat un 
pas decisiu pel progrés de la nostra societat. Ha suposat més proximitat en les 
decisions, més serveis, més qualitat en l’atenció, més benestar per a la ciutadania.  

Basta mencionar la Sanitat i l’Educació públiques, o les polítiques socials, que 
gestionam i prioritzam des de ca nostra en funció de les nostres preocupacions, de les 
nostres problemàtiques, de les solucions que volem donar a la nostra gent. 

L’estat de les autonomies ens ha permès un salt qualitatiu sense precedent en tota la 
història de l’Estat. Mai en un període tan curt de temps havíem estat testimonis d’un 
progrés tan evident.  

Tan important que ens ha posat en el primer nivell de renda per càpita dels països 
d’aquest continent, quan fa tot just 30 anys encara patíem la vergonya de veure les 
pistoles amenaçar un Congrés elegit democràticament. 

Qüestionar-ne ara els beneficis suposa negar un salt qualitatiu sinònim de riquesa i de 
progrés social. Jo estic plenament convençuda que hem d’avançar cap a un model a 
on les decisions es prenguin el més a prop possible del ciutadà, amb una estructura 
més federal, més adaptada a un món ple de canvis, que va a tota velocitat. 

La descentralització de l’Estat té encara efectes més obvis en els territoris insulars, i 
així ho reconeix l’article 41.4 de la Constitució. Cada illa té en els Consells els òrgans 
de proximitat encarregats del govern de cada una de les illes. Som per tant els garants 
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del progrés, de la qualitat de vida i del benestar de cada un dels territoris insulars de la 
nostra comunitat autònoma.  

Gràcies als Consells, per tant, tenim una xarxa de carreteres i uns serveis socials de 
qualitat. Residències per a la gent gran i centres d’acollida per als menors i els més 
fràgils. Una xarxa de proximitat i suport a l’esport base. Un cos de bombers que dóna 
seguretat al nostre territori.  

Un Pla d’Obres i Serveis que permet any rere any modernitzar les infrastructures dels 
municipis. Una oferta cultural, en definitiva, de qualitat i una veu pròpia que ens 
representa al món. 

La tasca del Consell és una mostra de l’èxit d’aquesta descentralització en els 
territoris insulars. Dels bons instruments que ens dóna l’actual arquitectura 
institucional per resoldre, amb polítiques d’aquí, les problemàtiques que tenim els 
ciutadans de Mallorca i de cada una de les illes. 

Que això sigui possible, que actuem des del nostre àmbit territorial per donar 
solucions als nostres problemes insulars, és una prova de l’èxit, la prova de que el 
model funciona. En el 2011, en un món que demana prendre accions des de la 
proximitat, no puc imaginar una involució del sistema actual, un sistema que ha 
funcionat. 

No puc imaginar negar la proximitat a la ciutadania. No puc imaginar que les 
decisions es prenguin lluny d’allà a on passen, d’allà a on es coneixen realment els 
problemes.  

No puc imaginar que les particularitats en matèria de Carreteres o de Benestar Social 
a Menorca o a Eivissa, es decideixin fora de Menorca o d’Eivissa, i per això tampoc 
puc imaginar que es prenguin fora del govern de Mallorca. 

Aquesta reflexió em condueix a fer-los una crida. Els deman autoestima pel que 
tenim, pel que som, per les nostres institucions. A Mallorca, l’únic govern que ens 
representa exclusivament en la nostra aspiració de més proximitat amb la ciutadania 
és el Consell Insular de Mallorca, institució hereva del Gran i General Consell.  

I per tant, deman el seu suport en el camí d’un autogovern que implica que una 
institució com aquesta tengui més competències i recursos, una veu pròpia, més 
pròxima dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

I ho hem de fer des de la contenció pressupostària, l’austeritat, la cooperació 
institucional i evitant duplicitats.  

Senyores i senyors, 

Les nostres institucions, la nostra arquitectura competencial, ha progressat al mateix 
temps que ho fan les aspiracions del nostre poble. Han estat i són moments delicats, 
però el meu judici és que tenim motius de sobra per creure en el futur. 

Mirin, com a servidora dels ciutadans i ciutadanes de Mallorca, és un honor treballar 
amb aquest equip de govern, amb homes i dones als que només puc agrair la seva 
tasca per Mallorca, la seva feina al servei del progrés d’una societat com la nostra en 
aquests quatre anys de temps difícils. 

Ha estat un honor treballar amb tots ells en temps de pactes, tant en els temps de les 
majories com en els actuals de minoria.  
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És el darrer debat de política general d’aquest mandat, un mandat marcat per una crisi 
mundial que ha provocat uns temps d’incertesa sense precedents. És per tant temps 
d’explicar els motius pels que val la pena creure en les possibilitats d’aquesta illa, de 
creure que hi ha motius per a la confiança. 

Aquest mandat és el mandat de la feina. De la feina ben feta, tant en majoria com en 
minoria. Davant els obstacles que hem trobat, més grans han estat els esforços per 
vèncer-los. 

Hem treballat de valent en millorar carreteres i en noves infrastructures viàries, en 
més polítiques socials, en donar suport als ajuntaments, en polítiques de preservació 
del territori. En la potenciació del paisatge i de la nostra riquesa patrimonial i cultural. 
Treballant allò que ens diferencia, allò que ens fa únics davant el món. 

Perquè estic convençuda de sortir endavant, hem orientat tot el pressupost dels darrers 
anys en mesures per afrontar la crisi. També en aquests darrers mesos hem pres altres 
decisions importants per moure economia: 13 milions per pagar liquidacions d’obres, 
4 milions per millorar el servei de bombers i 11 milions per pagar sentències 
d’expropiacions que estaven sense pagar. 

Perquè crec en les nostres possibilitats, estam executant el conveni de carreteres amb 
inversions de 685 milions d’euros en els pròxims 10 anys.  

Ja hem obert el tercer carril de la via de cintura, milloram els accessos a Palma i les 
carreteres de la Serra de Tramuntana. En total, una inversió de 265 milions d’euros 
per fer 96 actuacions a la xarxa viària en les que hem donat prioritat a la seguretat, 
especialment per als motoristes. 

Crec que Mallorca tendrà més possibilitat de sortir reforçada de la crisi si gestionam 
infrastructures i territori de forma conjunta, coordinada. Per això també comptam amb 
un Pla Director de Carreteres, que va ser aprovat sense oposició. 

I després d’anys de reivindicacions, hem iniciat el projecte de la via connectora que 
millorarà els accessos a Palma, però que a més suposa una inversió de 160 milions 
d’euros i donarà més de 5.000 llocs de feina.  

Som conscient de la necessitat de la via connectora perquè me pos en la pell d’un 
treballador de la part forana que sofreix els embossos diaris per entrar o sortir de 
Palma. Som conscient de la necessitat de la via perquè me pos en la pell d’un ciutadà 
de Marratxí que vol estar més connectat amb les barriades de Palma. 

Som conscient de la necessitat d’una infrastructura que uneix els dos polígons 
productius de Palma, que té una menor ocupació del territori i un 30% menys 
d’impacte que el projecte original, però que a més ha sofert un canvi de traçat que 
salva els barris de Sa Garriga i Son Sardina. 

I que assegura la connexió amb l’hospital de referència d’aquesta terra. Un centre 
sanitari tan necessari, no me cansaré de dir-ho mai, però a la vegada pèssimament 
ubicat. 

Som conscient de la necessitat de la via connectora, i per això l’hem projectada des de 
la transparència. I vull posar en valor que, des del canvi del traçat fins a l’elaboració 
dels projectes, hem treballat des del diàleg i la col·laboració, sempre amb la mà estesa.  

I així ho seguirem fent, integrant millores que suposin el màxim suport possible. Però 
al mateix temps vull reivindicar la necessitat de realitzar una obra en la que per 
damunt de tot, ha de primar l’interès general. 
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També vull recordar que sense unes polítiques de transport públic i de mobilitat més 
actives, la via connectora no serà la solució a tots el problemes actuals.    

Crec en el nostre territori, en el nostre paisatge com a principal valor de Mallorca. I 
per això hem aconseguit participar en les inversions estatutàries de la nostra 
Comunitat Autònoma per aconseguir projectes emblemàtics que potenciïn el nostre 
patrimoni i els nostres productes turístics.  

Enguany, invertirem en la recuperació del patrimoni a espais tan emblemàtics com el 
Monestir de Bellpuig i el castell de Santueri, desenvoluparem diverses actuacions 
paisatgístiques a zones turístiques com Alcúdia i Cala Millor, millorarem la Serra de 
Tramuntana i l’entorn de La Real. 

Crec en les persones per fer avançar el nostre país. Per això hem augmentat en un 
50% el pressupost en polítiques socials per modernitzar residències, reformar i 
rehabilitar centres com Ca l’Ardiaca, millorar centres d’acollida, o augmentar en un 
35% les places concertades de persones amb discapacitat. 

Perquè som municipalista i crec en la proximitat dels ajuntaments els hem donat tot el 
suport possible al llarg d’aquesta legislatura amb més de 57 milions d’euros 
mitjançant el Pla d’obres i serveis. Actuacions que han permès rehabilitar o construir 
més de 16 escoletes i fer obres de clavegueram a 27 pobles. 

Crec en la necessitat d’una Mallorca més sostenible, que preservi el paisatge i el 
patrimoni. Ja tenim l’Agència de Disciplina Urbanística, els municipis es van adaptant 
al Pla territorial de Mallorca i hem anat eliminant camps de golf amb oferta 
complementària.  

Hem desclassificat la urbanització des Guix i hem modificat el Pla territorial de 
Mallorca, del qual desapareixen les àrees de reconversió territorial, que suposaven 
més de 460 hectàrees d’urbanitzables que anaven contra la sostenibilitat d’aquesta 
terra.  

Una mesura en total sintonia amb el tarannà del Govern de les Illes Balears, que va 
eliminar al principi de la legislatura més de 1.500 hectàrees que anaven destinades a 
noves urbanitzacions. 

Som un poble ple d’aspectes que conviden a mirar el futur amb optimisme, en el que 
podem confiar plenament. Crec en la nostra capacitat creativa per superar les 
dificultats, crec en la nostra gent i en el seu talent per sortir endavant. Crec en els 
nostres emprenedors i en la força de la nostra economia productiva. 

Senyores i senyors, 

El balanç d’aquesta legislatura ens ha de donar confiança, esperança i tranquil·litat en 
el treball que fem des de l’austeritat, l’honestedat, el rigor i l’eficiència.  

Austeritat que vam demostrar amb la reducció de tres departaments després de la 
sortida d’un dels socis d’aquest govern.  

Eficiència amb la reducció dels pressuposts d’un 15% a tots els departaments per 
mantenir les polítiques socials. 

Rigor amb la baixada del pressupost de Televisió de Mallorca, que ha passat  d’11 a 9 
milions d’euros. I per evitar més pressió fiscal a la ciutadania els dos darrers anys, 
hem congelat la taxa de residus urbans i reduït un 20% la d’enderrocs. 
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Transparència amb la reducció a la mínima expressió de les subvencions nominatives, 
les despeses de publicitat i de protocol, i potenciant alhora una contractació pública 
més transparent. 

Tenim un pressupost que no té res a veure amb el de 2007. Hem crescut i hem passat 
a gestionar, dels 267 milions d’euros inicials, a més de 435 en el 2011. En aquesta 
línia seguirem treballant. 

Una feina que sempre ha estat basada en la cultura del pacte, amb la mà estesa a totes 
les formacions, amb la voluntat d’arribar a grans acords.  

Gràcies a la cultura del diàleg que hem forjat aquests quatre anys, comptam amb un 
model territorial que ha permès eliminar un model de creixement obsolet. Gràcies a 
totes les forces polítiques hem dedicat milions d’euros a lluitar contra la crisi, a donar 
un suport financer extraordinari als ajuntaments de nou milions d’euros, que en molts 
de casos ha suposat la seva taula de salvació.  

Gràcies per tant a totes les forces polítiques per haver treballat al servei de l’interès 
general i dels grans acords en aquests moments de tantes dificultats. 

Acords que són motiu de satisfacció, però que no són suficients. Mai és suficient si 
una persona, una sola, no pot gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de 
ciutadans i ciutadanes.  

Per això hem treballat intensament amb les persones i per a les persones. I aquí deixin 
que faci un recordatori de perquè la política m’apassiona. M’apassiona perquè permet 
fer canvis, millorar la vida de les persones, transformar la societat. 

Record encara una de les meves primeres visites a un centre de menors del Consell, el 
del Puig del Bous. No va ser per casualitat, sinó perquè volia conèixer de primera mà 
les condicions dels més fràgils, de les persones que hi treballen, del que oferim a la 
nostra gent. Volia saber de primera mà el futur que proposàvem a aquells al·lots i 
al·lotes.  

Avui tots aquells joves, senyores i senyors, han millorat les seves condicions, perquè 
crec que garantir-los un futur millor és garantir un futur millor per Mallorca. En el 
2011, en el moment d’acabar aquest mandat, tots els nostres infants tutelats viuran a 
centres nous o que han estat rehabilitats.  

Això és el que vull dir quan parl de la meva passió per la política, del meu compromís 
amb les persones, del meu convenciment que som una terra de futur.  

Per això som ben conscient de les 72.683 persones registrades a l’atur aquest gener. 
Sé què vol dir que moltes famílies tenen més d’una persona sense feina. Sé què vol dir 
cues a les oficines d’ocupació. Sé que persones que treballaven a la construcció ara 
estan a l’atur, sense poder pagar la seva hipoteca, batallant amb les entitats financeres, 
batallant amb la vida. 

Sé quin és el drama que pateixen i per això, com he dit abans, hem dedicat tots els 
nostres esforços a la inversió pública per reactivar i moure l’economia, a les polítiques 
socials per corregir les desigualtats d’una crisi provocada per uns mercats desbocats 
de golafreria. Desbocats per institucions internacionals al servei dels apòstols del 
mercat. 

A tots els que estau en situació de dificultat, us deman confiança, tenacitat i capacitat 
de superació.  
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Crec en que les coses comencen a canviar. Hi ha signes d’optimisme gràcies a les 
xifres del turisme en el 2010 i a les bones previsions per aquest any. Símptomes que 
nosaltres acompanyam d’accions per millorar el nostre teixit productiu, per ajudar a 
sortir de la crisi, per diversificar una economia que havia estat massa centrada en el 
mercat de la construcció. 

En aquest sentit, deman més compromís a tota la ciutadania, als empresaris i agents 
socials, als joves. Els vull dir que estam treballant dur. Però necessitam treballar junts, 
coordinant esforços i ser més competitius, més formats, més solidaris i innovadors.  

Estam al bell mig d’un canvi d’època que encara no sabem en què acabarà. Això 
depèn de nosaltres, del rumb que prenguem en aquests moments de canvi. I això ho 
hem de fer en els sectors clau, però especialment en el turisme, que ha de seguir 
estirant l’economia productiva d’aquesta terra. 

De fet, les Illes Balears són la comunitat autònoma que concentra més turisme 
estranger. A Mallorca, les xifres conviden a ser moderadament optimistes. Els turistes 
que s’han allotjat a hotels, apartaments i allotjaments rurals augmentaren en el 2010 
respecte al 2009. I aquest mes de gener el creixement del 7% en l’arribada de turistes 
respecte al 2010 mostra bones perspectives. 

Unes dades que demostren la indústria turística tan competitiva que tenim, grans 
emprenedors, que lluiten per moure economia, que resisteixen a la crisi amb solidesa, 
perquè saben fer les coses bé. 

A més, les perspectives econòmiques dels mercats emissors són positives, segons el 
Fons Monetari Internacional i l’OCDE. I això no ho podem obviar, és una molt bona 
notícia pel 2011. 

Una tendència a millor, que nosaltres volem ajudar a impulsar i consolidar amb el 
govern, la resta dels Consells, els ajuntaments, els sindicats i les patronals. I ho fem 
potenciant la cultura de pacte, el consens i el diàleg per arribar a acords que generen 
riquesa, ocupació i estabilitat. 

Bones perspectives que no me fan oblidar les nostres xifres d’atur ni les dificultats per 
crear ocupació, però que vull recordar, són millors que les d’altres territoris de la resta 
de l’Estat.  

Això no em fa sentir satisfeta, però em referma en la idea de que ningú ens pot donar 
lliçons de com sortir d’aquesta recessió. Les xifres ratifiquen que cap altra comunitat 
turística aguanta aquests moments millor que nosaltres. 

De fet, les Illes Balears és l’única comunitat autònoma on l’atur s’ha reduït el gener, 
l’única que dóna símptomes de moderat optimisme. Com afirmà el secretari d’Estat 
d’Economia i Hisenda en visita a Palma fa unes setmanes, vam entrar en crisi primer 
que les altres comunitats autònomes, però serem els primers en sortir-ne.  

Senyores i Senyors, 

El Consell Insular de Mallorca treballa de valent per contribuir a la sortida d’aquesta 
gran recessió que, com deia recentment al Parlament de les Illes Balears el periodista i 
economista Joaquin Estefanía, només es pot comparar amb la de 1929, la pitjor de la 
societat moderna. I això ens ha de fer guanyar consciència de la magnitud de les 
transformacions que vivim ara. 

Per afrontar aquests canvis, treballam en la diversificació de la nostra economia. En la 
promoció dels empresaris emergents que treballen en productes que ens posicionen 
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amb força al món, en sectors com la tecnologia, el coneixement, la cultura o el sector 
audiovisual. 

Mirin, la Ràdio i Televisió de Mallorca, amb un pressupost de poc més de 9 milions 
d’euros, serveix de motor a una indústria audiovisual que genera riquesa i que exporta 
productes innovadors i diferenciadors.  

Si per una banda volem diversificar i donar suport a nous projectes emergents, per 
altra treballam de forma transversal per donar suport al turisme des de tots els 
departaments. Per això hem creat la Fundació Mallorca Turisme i la Mallorca Film 
Comission. Per això potenciam centres culturals com Ca’n Weyler i la ruta de pedra 
en sec, el centre de fotografia Toni Catany i Raixa. 

Per això també treballam en elements diferenciadors del nostre esport, com el món del 
trot, i que hem integrat en el circuit televisiu internacional.  

Perquè per sortir d’on som no basten grans declaracions ni bones frases fetes. Es 
necessita un projecte col·lectiu, mirar el futur i saber com afrontar-lo. 

Hem mirat el futur amb un projecte col·lectiu, de la mà de totes les institucions 
d’aquesta terra. I crec que el balanç ofereix resultats per a l’optimisme. Ens vam 
proposar comptar amb més finançament i ja és una realitat. Hem passat de ser 
infravalorats, a 21 punts per davall de la mitja espanyola, a estar a la mitjana per 
càpita.  

Una fita històrica, que no ens ha de fer renunciar a un millor finançament per aquesta 
comunitat. 

Vam proposar un nou concepte territorial i avui podem dir que hem canviat la seva 
carta de navegació, el Pla Territorial de Mallorca.  

Vam prometre que el Consell es convertiria en un ajuntament d’ajuntaments, i mai hi 
ha hagut tanta coordinació entre els municipis i aquesta institució com en aquesta 
legislatura, ni tant de suport pressupostari com en el període 2007-2011.  

Un projecte que ha de potenciar el benestar de les persones. I per tant volem un tercer 
sector robust i uns serveis socials de qualitat. Volem viure en una societat més justa i 
més cohesionada, per això volem comptar amb serveis socials de primera.  

Treballam amb el Govern de les Illes Balears  per una educació millor mitjançant el 
nostre suport a les escoletes, amb el nostre suport a les noves infrastructures 
sociosanitàries i amb la nostra progressiva execució de la llei de la dependència. I 
perquè creiem en la formació, hem treballat en col·laboració amb la Fundació 
Universitat-Empresa i amb la UNED. 

En un moment en què es qüestiona l’estat del benestar, treballam per reforçar-lo, per 
ser més pròxims, adequant-lo a les realitats de la ciutadania.  

Deixau-me fer una reflexió al respecte. El nostre Estat del benestar va ser pensat en un 
moment que no té res a veure amb l’actual. Entenc que es pugui demanar que tot es 
quedi com està, encara que això sigui una apreciació desenfocada de la realitat que 
ens envolta.  

Els experts ho certifiquen. El Nobel d’Economia Paul Krugman ho ha escrit 
recentment. Europa viu una crisi sense precedents, i ha de fer canvis profunds si se’n 
vol sortir. Profunds i ràpids per adaptar-se als temps.  
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Temps vertiginosos, a on un líder autoritari pot caure en pocs dies després de dècades 
al poder. A on bancs que fins fa poc eren referències s’han esfondrat en hores, a on 
països sencers que simbolitzaven el triomf del mercat han hagut de ser rescatats per 
les entitats financeres europees. 

Jo, senyores i senyors, vull uns serveis que garanteixin els drets de la ciutadania, però 
crec que hem de ser valents i adaptar-los si volem fer-los possibles a llarg termini en 
el nostre vell continent.  

Qui pensi que el nostre model és igual que el d’abans de la caiguda del mur de Berlín, 
o dels atacs de Nova York del 2001, o de la caiguda de Lehman Brothers del 2008, no 
percep la lliçó que ens està donant la història. Hem d’assumir que no som el mateix 
continent ni el mateix país que fa 5, 10 o 15 anys enrera, i això demana solucions 
noves a problemàtiques noves. 

Es pot discrepar amb les receptes, faltaria més!, però no és pot discrepar en què el 
món exigeix respostes innovadores que fa uns anys ni vam imaginar com a una 
possibilitat.  

Mallorca no és aliena al que viu el nostre continent: un canvi en l’economia d’un país 
veí ens pot condicionar milers de llocs de feina. Jo som plenament conscient que els 
països europeus que ens envolten han iniciat un procés de reformes i d’austeritat 
severa.  

Alguns com el Regne Unit fan plantejaments que posen en perill pilars fonamentals 
del benestar com els de la funció pública i l’educació.  

Altres fan el contrari, reformes per mantenir els nostres drets, adaptant-los als temps.  

Jo aplaudesc el que fem al nostre país. Reformes des de l’acord, des del pacte entre 
sindicats, la patronal i el govern.  

Acords per mantenir i garantir el nostre Estat del Benestar. I això representa un 
exemple de la responsabilitat i de la maduresa de la nostra democràcia.  

Senyores i senyors, 

Deia abans que crec en les possibilitats de Mallorca, que som una terra de futur que ha 
de progressar des del sentit que ens dóna el nostre passat. Un llegat que és el motiu 
més important per confiar en què ens en sortirem. 

Mirin, ha estat en un moment difícil que ens han concedit un premi pel nostre 
compromís amb la nostra llengua i el nostre patrimoni. 

Se’ns ha premiat la nostra tasca col·lectiva, anònima, de segles. La Sibil·la és el 
símbol de que som un poble que té molt que mostrar al món, que genera il·lusió des 
de la seva idiosincràsia. 

Ha estat en un moment crític que un home de la nostra terra és un dels millors 
tennistes de tots els temps. Un home que simbolitza l’esforç, la responsabilitat i la 
feina ben feta dels mallorquins i mallorquines. 

Ha estat en un moment de dificultat de la nostra història que un cineasta mallorquí ha 
estat consagrat pels premis més importants de l’Estat i per una obra en la nostra 
llengua. 

En moments com els actuals, senyores i senyors, tenim motius per l’optimisme, per la 
confiança, per la il·lusió. 
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Ciutadans i ciutadanes de Mallorca, si per un instant miram el que vivim amb una 
certa perspectiva i sang freda, si fem dues passes enrera, veurem que estam assistint a 
una transformació de la que nosaltres en som protagonistes.  

Som, cada un de nosaltres, protagonistes del segle XXI. Construïm la història, fins i 
tot ara, en temps de grans dificultats, perquè miram el món sense por.  

Mirau sinó el sector turístic, que en una crisi com l’actual, aconsegueix augmentar el 
número de turistes que arriben a la nostra terra, generant riquesa, generant futur.  

Som protagonistes perquè som una terra amb empenta i amb capacitat de feina, una 
societat entrenada per les lliçons de la història. En el 2011, reivindic que som un 
poble que volem ser protagonistes i no espectadors.  

Reivindic la voluntat de ser protagonistes de les transformacions que vivim. Vos 
convit a creure en Mallorca, a mirar endavant amb optimisme. 

I perquè reivindic que som un poble ple d’oportunitats, vull recordar un home, un 
home que va afrontar una guerra mundial i que va liderar un país, que va ser clau per 
canviar la història d’aquest vell continent que és Europa. 

Winston Churchill me recorda que un optimista sempre troba una oportunitat en una 
calamitat. Els pessimistes, en canvi, sempre troben una calamitat en una oportunitat. 

És el moment de triar, i jo vull triar ser una optimista. Jo, de la situació que vivim, en 
vull treure una oportunitat.  

Una oportunitat per fer Mallorca més forta, més oberta al món, més protagonista que 
mai del món en el que vivim.  

Per això hem proposat sortir al món amb optimisme, situar-nos al bell mig dels 
canvis. I hem triat la Serra de Tramuntana com la finestra per la que el món miri 
Mallorca en el futur. Per això hem aconseguit que sigui candidata a Patrimoni 
Mundial de la Humanitat de la Unesco. 

La Serra de Tramuntana és una de les millors imatges del pas de la nostra història a 
través dels segles, dels seus habitants i dels seus pobles, de la petjada de l’home en 
contacte amb la naturalesa durant milers d’anys. 

Amb la Serra mirant el món, mostram una Mallorca orgullosa de la seva història, una 
societat dinàmica i un poble ple de futur.  

Un futur del tot esperançador malgrat les dificultats, malgrat els errors del passat 
comesos en aquesta terra. Errors que ha agreujat la crisi financera global. 

Perquè senyores i senyors, aquesta terra també viu el que viu en l’actualitat degut, ho 
vull dir, a errors que es van cometre en el passat. Que vam cometre en aquesta terra. 

Ho he dit moltes vegades i no em cansaré de repetir-ho. No val tot. No es pot anar 
contra el futur de les generacions més joves, ni contra la sostenibilitat de la nostra 
terra, ni contra els valors més elementals de la convivència democràtica. 

Una convivència democràtica que s’ha vist alterada per la corrupció d’uns pocs, 
certament, però que ha provocat desencís i desconfiança dels ciutadans envers la 
política.  

Però jo vull enviar un missatge de confiança. Els fonaments que tenim són sòlids, i 
per això ara són els temps de la persecució de la corrupció. 
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Pagam avui amb interessos els pecats frívols del passat. Dels que pensaven que la 
societat es regulava tota sola i les institucions eren una molèstia. Dels que pensaven 
que el creixement era infinit, i que no hi havia sostre als guanys fàcils i ràpids.  

Dels que pensaven que la nostra terra era un espai que es podia decorar tot de ciment i 
la inversió pública podia ser tan efectista com inútil per a la ciutadania. 

Ara ens recuperam d’un empatx de mercat i d’unes polítiques que van encalentir 
l’economia quan no tocava. Que van menysprear tant les institucions com les mesures 
reguladores que exigeix una democràcia social i de mercat moderna. 

Corregir això no és fàcil, durà temps i sacrifici. Ho estam fent amb un projecte 
col·lectiu que estam executant amb el govern de les Illes Balears, amb la resta de 
Consells Insulars i els ajuntaments.  

Un projecte que ha generat aquests quatre anys més finançament, més coordinació 
entre institucions, més sinergies amb la ciutadania i més transparència. 

Qui pensi en canvi, i això ho vull repetir una vegada i una altra a on faci falta, que es 
pot tornar a recuperar el model del passat, no és conscient de la gravetat del que estam 
patint. Avui les regles del joc han canviat. Basta veure els nous actors regionals i 
globals, els nous reptes geopolítics, la situació per la que passa Europa. 

Països com la Xina, l’Índia i el Brasil tenen creixements superiors al 7%. Països 
emergents que ja aporten més al PIB global que les economies avançades. Això vol 
dir que les coses canvien, que la societat es transforma, i per tant nosaltres també ens 
hem d’adaptar.  

Una situació que afecta de ple al sector públic. Malauradament, la història de 
l’economia confirma  que els deutes privats s’acaben convertint en deutes públics, i 
això també suposa una càrrega per a les institucions públiques.  

És important entendre que no arribarem a tot en els pròxims anys. Necessitarem per 
tant el suport de tothom per progressar: del món privat, dels agents socials i de la 
societat civil, i molt especialment del seu talent i de la seva creativitat, de la seva 
capacitat de feina i de la seva formació. De les ganes col·lectives de fer més, i de fer-
ho millor. 

Jo som moderadament optimista si faig cas dels economistes i dels experts, que ens 
anuncien que entram en un període més estable, on ja tornen els beneficis i els 
mercats ho noten.  

I en moments de recuperació, encara que sigui feble, no podem perdre el temps, com 
he dit abans, en posar en qüestió els fonaments, els valors que ens diferencien i les 
institucions de la nostra terra.  

Hem de tenir tots sentit de país i el cap fred, afrontar aquests moments des del 
coneixement, la innovació i la diversificació de l’economia productiva. Amb els 
nostres valors, i amb les nostres institucions. És hora de tenir projectes que ens facin 
visibles a nivell mundial, com el de la Serra de Tramuntana.  

Hem de seguir aprofundint en el model que hem treballat aquests quatre anys. 
Promovent allò que ens fa diferents, universals des d’allò que és més local i únic.  

Aquí és on hem de treballar. Hem de fer infrastructures, però pensant en preservar el 
que ens diferencia. Hem de conservar el patrimoni, però també per ser més visibles al 
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món. Hem de millorar la qualitat del turisme, però també amb productes que siguin 
propis i distintius de la nostra terra. 

Senyores i senyors, jo crec en Mallorca, en el gairebé milió de persones que hi vivim, 
en un projecte col·lectiu que estam executant per guanyar el futur.  

Un futur que ha de potenciar per damunt de tot la nostra formació, perquè el segle 
XXI està marcat pel coneixement, per la innovació, per la capacitat d’entendre els 
canvis que ens envolten.  

Aquest mandat, les institucions que hem governat hem posat molts de recursos en les 
escoles, en noves i en rehabilitar les existents, en desplegar noves tecnologies a les 
aules. I això és el camí que hem de seguir. 

I mentre la demanda no sigui prou robusta, seguiré proposant inversió pública per 
estimular l’economia com fem mitjançant les infrastructures de carreteres. Inversió 
pública útil a la ciutadania. 

Continuaré proposant unes polítiques socials modernes que ens facin progressar com 
a poble i en igualtat d’oportunitats, com fem mitjançant la millora de les residències i 
la millora de la renda mínima d’inserció. 

Treballaré en polítiques de diversificació de l’economia, com hem fet amb la 
potenciació dels productes com el vi i l’oli, i sectors emergents com el de 
l’audiovisual i el disseny. 

Jo seguiré treballant per un país amb una ràdio i una televisió pública tan independent 
com eficient i en català, que dóna feina a desenes d’empreses i és un vehicle per 
conèixer el que passa a la nostra terra, la nostra cultura i la nostra història. 

Aprofundiré en un model territorial que vagi de la mà de polítiques de preservació del 
nostre paisatge i del nostre patrimoni, com hem fet amb l’aturada de la urbanització 
des Guix i la declaració de Béns d’Interès Cultural. 

Mirin, si no tenim temptacions de retorn al passat, si treballam en un model més 
solidari i competitiu, si apostam pel coneixement i per una economia més 
diversificada, sortirem reforçats d’aquesta situació.  

Ens en sortirem molt millor i amb més garanties de futur. 

Senyores i senyors,  

Els meus valors són els de la justícia social i de la igualtat, els del reconeixement del 
nostre llegat cultural, els del diàleg i de la convivència i el respecte mutu, els de 
reconèixer el valor de la nostra història i la nostra llengua, els del valor de la nostra 
cultura com a un dels elements vertebradors de la nostra societat. 

Una llengua, com vaig dir al discurs de la Diada de Mallorca del 2007, d’un poble 
d’indiscutible personalitat històrica i cultural.  

Un poble que, sense renunciar a les seves arrels, avança cap a una societat moderna i 
solidària. Hem recorregut un bon tros de camí, però hem de seguir caminant. I ho hem 
de fer de la mà d’un projecte que és basi en el que ens fa diferents i únics.  

He parlat fa pocs minuts de la crisi financera de 1929. I vull acabar recordant les 
paraules d’Albert Einstein d’aquell mateix any, tot just l’any que va començar la 
primera gran crisi econòmica dels temps moderns,   

Deia Einstein: 
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“No pretenguem que les coses canviïn si sempre fem el mateix. La crisi porta 
progressos.  

És en la crisi que neix la creativitat, la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies.  

Qui supera la crisi es supera a sí mateix sense quedar superat. Sense crisi no hi ha 
desafiaments i sense desafiaments la vida és una rutina.  

Sense crisi no hi ha mèrits. La única crisi amenaçadora és la tragèdia de no voler 
lluitar per superar-la”. 

Una crisi que hem de superar junts, que estam superant junts. Des de les institucions 
que ens representen a tots, amb l’empenta de tota la ciutadania, amb l’empenta 
d’aquesta terra en la que crec, i que és Mallorca. 

Moltes gràcies.” 

El moderador, Sr. ALEMANY, anuncia que arribats a aquest punt, es farà un recés i 
que es reprendrà la sessió a les 16:00 h. 

Es reprèn la sessió, a les 16:08 h. 

El Sr. moderador dóna la paraula al portaveu del Partit Popular, Sr. Rubio. 

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

“Sra. presidenta, 

Concloem aquesta legislatura amb el darrer debat de política general per tal 
d’analitzar l’estat de la nostra illa i les actuacions dutes a terme pel Consell de 
Mallorca. És, per tant, aquest debat un moment idoni i oportú per analitzar els 
esdeveniments polítics del darrer any però em permetran que també pugui fer un 
balanç del que ha suposat el conjunt de la legislatura i els seus efectes a la nostra 
societat. 

Primer de tot vull reivindicar públicament tots els acords polítics als quals vostè, Sra. 
Presidenta, ha arribat amb el grup que avui tenc l’honor de representar, una vegada 
més, amb els quals s’ha pogut donar respostes i solucions a qüestions 
importantíssimes, qüestions d’estat. Vull reconèixer la tasca de tots els consellers del 
Grup Popular que han estat a l’altura en tot moment i que han actuat amb lleialtat. 

Acords presos des del seny i des de la responsabilitat d’un partit polític que és capaç 
de donar solucions amb diàleg i consens, encara que es trobi a l’oposició, sempre que 
aquestes siguin pel bé de la nostra societat, per l’interès general. 

Acords en matèria d’ordenació del territori com ha estat la modificació del Pla 
Territorial de Mallorca o la creació de l’Agència de Disciplina Urbanística. 

Acords en política municipal com ha estat l’acord de destinar 9 milions d’euros als 
nostres municipis amb problemes econòmics per poder pagar factures de despesa 
corrent, o donar suport al crèdit per desblocar la partida econòmica destinada al Pla 
d’Obres i Serveis per l’any 2011. 

També hi ha hagut acords en matèria econòmica per tal de pagar els proveïdors del 
Consell, empreses que pateixen una crisi econòmica insuportable i, per la qual, moltes 
d’elles han hagut de tancar. Així com altres acords en diferents inversions d’obres i 
manteniments. 
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Acords en polítiques socials. Hem estat responsables i com sempre no hem posat 
obstacles a les subvencions nominatives o no nominatives de l’IMAS destinades a 
aquelles entitats i associacions que, sense ànim de lucre, donen l’impagable servei 
d’atendre les persones més desfavorides de la nostra societat. 

Això posa de manifest que el nostre partit, tot i ser el partit majoritari de aquesta 
institució i es troba a l’oposició d’una manera poc justificable, és un partit que està a 
l’altura de les circumstàncies polítiques i que sap aparcar les diferències per trobar-
nos als espais que ens uneixen.  

És per aquest motiu, Sra. Presidenta, que no entenem quina necessitat té vostè de fer 
declaracions tan poc prudents i desconcertants referides a la nostra formació política. 

Ens agradaria saber per què està vostè encaparrotada en pregonar als quatre vents que 
el PP és una força política antidemocràtica? Si som el partit majoritari d’aquesta 
societat  i això és així perquè ho ha volgut la nostra ciutadania a unes eleccions 
democràtiques.  

I el que és més alarmant, si vostè pensa que som antidemocràtics, per què ens cerca 
perquè li donem suport a qüestions que afecten el seu govern? Què passa que vostè és 
partidària de pactar amb forces realment no democràtiques? No sé, ens expliqui per  
favor aquest punt de vista, perquè ens té desconcertats. 

La veritat és que vostè no es troba al millor moment de la seva carrera política per 
donar lliçons de democràcia. I sinó vagi i expliqui a Europa i als Estats Units que a 
Mallorca governa qui perd i està a l’oposició qui guanya. O expliqui que el seu govern 
no pot treure els pressuposts ni les seves polítiques perquè no té el suport de la cambra 
que presideix. A veure que li diuen a Europa o als Estats Units del seu model de 
democràcia. 

O expliqui que la majoria del plenari volia que cessàs la directora de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca i que vostè ho ha impedit. O expliqui l’incompliment sistemàtic 
dels acords presos al ple del Consell, uns per unanimitat, altres per majoria, i que 
vostès com si sentíssiu ploure. 

Li diran que qui no té clar el model de democràcia és vostè, Sra. Armengol. 

Per això esperem que a la seva rèplica surti aquí i davant tothom ens demani 
disculpes, retiri les seves declaracions i tot haurà quedat com una anècdota 
desafortunada i ens oblidem de la qüestió. 

Sra. Presidenta, vostè ha dit textualment que tenia com objectiu assolir la consolidació 
d’un Consell Insular que arribi a la seva plena maduresa política per convertir-se en la 
institució de referència per tots els ciutadans de Mallorca. 

I que lluny que estam avui d’aquest objectiu. Més aviat al contrari. El Consell que 
vostè ens ha deixat és un Consell que dóna l’esquena a la ciutadania, que ha tancat les 
portes als empresaris i als administrats. Que avui no és solució, sinó un problema per 
als ciutadans de Mallorca. Un Consell que no paga els seus proveïdors, que té aturats 
pràcticament tots els seus projectes, que és incapaç de prendre decisions perquè no 
disposa d’un govern sòlid. Un Consell allunyat dels problemes reals, com si aquesta 
crisi econòmica no fos el seu problema, i amb uns dirigents polítics aliens a aquesta 
realitat, i únicament preocupats pel seu futur polític. 

Tenim la impressió que vostè ha utilitzat aquesta institució com a trampolí, com una 
plataforma, com si el seu únic interès fos el del seu futur personal. 
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Sembla com si vostè no s’hagués implicat en les tasques de govern, com si no li 
hagués interessat el dia a dia d’aquesta institució, posant de manifest una falta de 
lideratge total del seu projecte polític. 

Aquest ha estat el govern del Consell més inestable de tota la democràcia, un govern 
amb continues bregues que ha impedit la presa de decisions vitals i estratègiques per 
la societat i l’economia de la nostra terra. Un pacte que ha estat un vertader error, un 
fracàs rotund, que ha sortit massa car a la nostra societat. 

Ens va prometre les transferències de diferents competències com ordenació i 
promoció turística, transport terrestre, agricultura, ramaderia i pesca, polítiques 
d’igualtat i joventut. I el fet és que d’aquestes no n’ha arribada cap. I per ventura ara 
no és el moment més adient per rebre-les, donada la situació econòmica però 
demostra que vostè no tenia cap full de ruta ni cap calendari. Demostra que vostè feia 
discursos mediàtics i buits, sense saber com compliria allò que ens va prometre. 

I aquesta improvisació i mala gestió s’han vist reflectides en la seva política 
econòmica i pressupostària. 

Sra. presidenta, al seu discurs d’investidura ens va dir que venien nous temps que 
havien d’aportar al Consell més finançament i més competències. Les competències ja 
hem vist que no ha estat capaç de rebre-les.  

Des de l’any 2009, el govern amic del Sr. Antich ens deu 90 milions d’euros. Doblers 
necessaris per gestionar el Consell, dels qual 22 milions són per a polítiques socials i 
de dependència, 25 milions del conveni de Carreteres, 38 milions pel fons 
d’insularitat. I vostès no els han reclamat i, si ho fan, ho fan amb la boca petita. 

Però el que és més greu és que, del pressupost per l’any 2009, varen executar un 
0,22% del pressupost d’obres públiques tot posant de manifest una mancança de 
gestió absoluta, una incapacitat de treure endavant l’obra pública i les infrastructures a 
la nostra illa. 

I això és encara més greu quan ens trobem en un escenari de crisi econòmica, en el 
qual es destrueixen llocs de feina diàriament i es necessita, més que mai, l’obra 
pública impulsada per l’administració, entre d’altres motius, per a la creació de llocs 
de feina. Vostè ha tingut una gran oportunitat de donar possibilitat a moltes famílies, i 
no ho ha fet perquè no hi ha sabut o no ha estat capaç de gestionar el potencial que té 
aquest Consell. 

Vostè mateixa va dir: “Mallorca és una terra pròspera gràcies a la feina de moltes 
generacions de mallorquins. És la meva ferma voluntat que la prosperitat econòmica 
segueixi essent una senya d’identitat a Mallorca”. 

I no fa falta ser molt espavilat per constatar que aquest compromís no l’ha aconseguit, 
Sra. Armengol, no s’ha ni apropat a ell. 

Avui a les nostres illes comptem ja amb més de 90.000 aturats. Xifres que no podíem 
imaginar mai però que avui són una realitat.  

I a l’illa de Mallorca 72.683 és el nombre de persones desocupades; això significa 
45.000 aturats més des del dia que vostè va entrar en aquesta Casa i això segons dades 
oficials del SOIB.  

Vostè podria haver contribuït a reduir el nombre d’aturats a Mallorca, tot creant uns 
15.000 llocs de feina, si hagués gestionat amb rigor i amb eficàcia. Si hagués posat en 



 18

marxa els projectes viaris i les infrastructures que tenia previstes al seu Pla de 
Carreteres des del començament de la legislatura, però no ha estat així. 

I més llocs de feina encara si vostè hagués pogut contribuir que les empreses 
proveïdores del Consell haguessin pogut cobrar puntualment d’una manera àgil i 
eficaç però, per desgràcia, aquestes empreses s’han trobat amb més dificultats que mai 
per poder cobrar per la feina feta.  

Paguen tard i malament i han abusat dels reconeixements extrajudicials de crèdit amb 
els informes contraris de la Intervenció, fet que demostra una pèssima gestió dels 
recursos públics. 

Com dèiem anteriorment, no és capaç d’executar el seu propi pressupost. Si ens 
queixàvem de l’execució del pressupost de 2009, la de 2010 ha estat dramàtica. 

De la liquidació del pressupost de 2010, vostès només n’han executat un 64%, Sra. 
presidenta, i pel que fa al capítol d’inversions, al 2011 només n’han executat un 37%. 
Han empitjorat respecte a l’any anterior. Quin tipus de confiança poden tenir els 
ciutadans amb vostès que no són capaços de dur endavant les seves pròpies polítiques. 

I el que el govern amic del Sr. Antich ens deu de l’any 2010 són 120 milions d’euros, 
que sumat als 90 de 2009 fan un total de 210 milions d’euros que vostè no reclama i 
que fan falta als ciutadans de Mallorca. 210 milions d’euros per a polítiques socials, 
carreteres, Pla d’Obres i Serveis, fons d’insularitat, entre d’altres partides. 

I el més greu és que després de denunciar aquest fet, vostè ens digui que el Consell no 
té problemes de liquiditat. I, sense amagar-se’n, ens reconegui que gràcies als doblers 
de l’Estat pel conveni de Carreteres, el Consell no té problemes de liquiditat. És a dir, 
que vostè mateixa ens reconeix, i ho va fer darrerament a l’Assemblea de Batles, que 
s’estan gastant els doblers de Madrid, que són partides finalistes per fer carreteres, en 
altres conceptes. Utilitzen aquests doblers per pagar nòmines, estudis i programes, 
despesa corrent, publicitat, en definitiva, un embolic i un caos pressupostari del qual 
no sé com se’n sortirà qui agafi el govern d’aquesta institució.  

Que hi deu pensar el Ministeri de Foment que li assigna aquesta partida finalista i 
vostè la gasta en altres polítiques. 

Però la gran sorpresa va ser, sense cap dubte, sentir-la a Sevilla quan es va sumar al 
discurs de l’austeritat. Benvinguda, Sra. Armengol, a aquest discurs. Benvinguda. 

El problema està en què vostè no pot predicar a Sevilla el que després no fa a 
Mallorca. Durant aquesta legislatura s’ha incrementat el pressupost en alts càrrecs i 
personal de confiança en més d’1 milió d’euros, respecte a la legislatura anterior. I a 
l’esborrany dels pressupostos per 2011 pujaven, incomprensiblement, el capítol de 
personal 1 milió d’euros després de baixar el sou als funcionaris un 5%, gràcies al 
decret del Sr. Zapatero. 

I és difícil d’entendre el seu concepte d’austeritat amb una televisió pública que ens 
costa més de 10 milions anuals i que, per cert, encara no sabem quin servei públic fa 
perquè no disposem de dades d’audiència oficials. Televisió que arrossega un deute 
de 25 milions d’euros a pagar en 12 anys i que es va incrementant any rere any, tot 
hipotecant el futur del nostre Consell Insular. Tot un luxe inassolible als moments que 
ens trobem. 

O que faci aquest discurs mentre destina doblers públics per a competències que estan 
duplicades i que ja són exercides per altres administracions. 
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Per cert, totes aquestes darreres qüestions varen ser posades damunt la taula per 
negociar un pressupost, que si ha estat prorrogat, ha estat per falta de consens i de 
voluntat política per la seva part. 

Però l’incompliment més sonor del seu mandat ha estat, sense dubte, el de la baixada 
de la taxa de fems. Al seu discurs d’investidura ens va anunciar que la seva política 
aniria encaminada a la reducció de les taxes de residus. I això no ha estat així. Vostè 
no és que no hagi reduït la taxa de fems sinó que l’ha pujada. I el que és pitjor intenta 
enganar recentment, la ciutadania, amb una suposada congelació d’aquesta taxa d’un 
0,22%, tot amagant una pujada abusiva del 30% prevista per als pròxims mesos. En 
total, en aquesta legislatura la taxa de fems haurà pujat un 40%. Aquest podria ser el 
seu incompliment estrella. I demostra, una vegada més, que vostè ha promès el que 
sap que no pot fer. 

Avui el Consell de Mallorca cobra 100 milions d’euros anuals als nostres ciutadans 
per la gestió dels residus a Mallorca. I ho fa sense resoldre els objectius 
mediambientals que ens vàrem marcar. 

Sra. presidenta, els constructors no van a Mac Insular; proliferen abocadors sense 
control per tots els indrets de Mallorca. Ni tan sols EMAYA acudeix a Mac Insular. 

ECOLEC fuig del Consell per falta de confiança, per opacitat i per haver de pagar un 
preu abusiu.  

Tenim la taxa de fems més cara de tot Espanya, sense donar una solució eficaç a tota 
la problemàtica que hi ha al voltant dels residus.  

I encara no sabem si tornaran a fer un conveni públic o no per gestionar la recollida 
selectiva amb els ajuntaments de Mallorca, els quals esperen una resposta sobre els 
doblers que esperen que se’ls retornin pels serveis d’aquesta recollida. I crec que amb 
aquesta darrera qüestió ens hauria d’explicar el que pensa fer, sobretot després de les 
darreres notícies i els darrers esdeveniments que hem tingut sobre aquest servei.     

Que per cert, ja és ben hora que convoqui la comissió de seguiment dels residus, que 
encara no s’ha reunida, per què es puguin debatre aquests temes ja que són de vital 
importància des d’un punt de vista estratègic per a la nostra societat.   

La seva política de carreteres i d’obra pública en general, bé mereix un apartat 
específic en aquest debat. 

Sra. presidenta, vostè més que aplicar els seus ideals socialistes, en el tema de les 
carreteres ha aplicat els principis d’en Grouxo Marx. 

Crec que ens ha d’explicar moltes coses, entre d’elles per què es gasta els doblers que 
Madrid ens envia per fer carreteres, en tot, manco en fer carreteres. 

Miri quina diferència, el nostre partit quan governava no tenia tanta sort com vostè. 
Quantes vegades vàrem anar a Madrid per demanar finançament per fer carreteres 
(Sra. Cabrer). Ni un euro ens varen pagar els seus amics de Madrid. Però nosaltres, 
fins i tot sense aquest finançament de Madrid, vàrem fer les carreteres durant tota la 
legislatura, molt ben fetes, i tothom gaudeix a Mallorca aquestes carreteres i tothom 
ho sap. 

Miri quina diferència, vostè té els doblers per fer carreteres i no les fa, i nosaltres no 
teníem aquests doblers, però si les fèiem. És curiós! 
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Nosaltres fèiem aquestes carreteres i mentrestant vostè mateixa les criticava. Les 
criticava molt durament. Ens deia de tot. Se’n recorda, Sra. presidenta? 

Xerrava de model depredador del territori, d’obres faraòniques, d’obres d’impacte 
ambiental i paisatgístic. Es manifestava amb les plataformes cíviques i deien que si 
governaven s’allunyarien d’aquest model. 

I jo em deman, si no li agradava aquest model per què ha agafat el projecte del segon 
cinturó al que es fa una autovia en tota regla, i no ha apostat per un desdoblament?  

Sra. presidenta, vostè ha enganat els ciutadans però, sobretot, ha enganat la seva gent. 

Al seu debat d’investidura vostè va dir textualment: “Abandonaré el projecte del 
segon cinturó de Palma elaborat en la legislatura que acaba”. Vostè hauria d’haver 
afegit que l’abandonaria només un 25%, perquè la major part del traçat és semblant al 
que es va trobar vostè, amb 4 carrils enllaçats a distint nivell i 100 km/h. 

Però en la manera de gestionar el segon cinturó també hi ha diferents maneres. 

Nosaltres vàrem actuar amb transparència, sense enganar ningú, presentant un 
projecte tal i com era, tramitant-lo de manera conjunta, respectant de manera 
escrupulosa la legislació, fent l’avaluació d’impacte mediambiental tal i com tocava, 
sense enganar els ciutadans, i sabent el que fèiem en cada moment. 

Ben al contrari vostè ens engana tot dient que no vol el segon cinturó de la passada 
legislatura, retarda aquesta obra tan necessària per a la nostra ciutat, evita la creació 
de llocs de feina; i la retarda perquè no és capaç d’arribar a un acord amb els seus 
socis de govern, i finalment opta per presentar un traçat que té canvis substancials 
sobre el de la passada legislatura però ho fa amb falta de transparència i amb opacitat. 
El camufla amb noms diferents perquè els ciutadans no l’identifiquin amb el segon 
cinturó i tinguin manco oportunitats per presentar al·legacions. Xapa el projecte en 
set, i el fracciona tot vulnerant la Llei de carreteres de la nostra comunitat i la Llei de 
contractació del sector públic; i ho fa perquè aquest traçat no passi per la Comissió 
Balear de Medi Ambient; ho fa per botar-se l’avaluació d’impacte mediambiental 
incomplint deliberadament la Llei d’avaluacions d’impacte mediambiental de la 
CAIB. I tot perquè els seus socis del Bloc no li aturin el projecte des de la Conselleria 
de Mobilitat i Medi ambient.  

I Sra. presidenta, ens haurà d’explicar el sobrecost que suposarà aquest projecte, un 
sobrecost de 50 milions d’euros que vostè va justificar per al carril bici i les pantalles 
acústiques. I per cert, serà del tot segur fer un carril bici al costat d’una autovia? 
Perquè el que vostè realment fa és una autovia en tota regla, autovia amb 
expropiacions i demolicions de cases i de negocis d’uns ciutadans que no s’ho 
esperaven i que estan indignats perquè vostè els digué que no hi hauria expropiacions 
i el seu projecte definitiu si les contempla. 

I , a més a més, contempla més expropiacions d’habitatges habituals que no l’anterior 
projecte del PP perquè vostè, el darrer tram que és totalment nou, el fica dins la ciutat 
de Palma, a una zona de tràfic molt conflictiva que dubtam que sigui una bona solució 
definitiva.   

I encara continua donant falses esperances a tota aquesta gent. Fa uns dies va dir que 
no tenia cap problema en reduir les dimensions de la via connectora, mentre que 
aquell mateix dia es publicava al BOIB la licitació del primer tram, on es demostra 
que el seu projecte no té marxa enrera. Deixi d’enganar la gent. 
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On realment es demostra la seva incoherència i falta de previsió és amb els accessos 
de l’hospital de Son Espases, el que ja es coneix com l’escalèxtric de la Sra. 
Armengol. Una obra viària en la qual es demostra la seva falta de sensibilitat amb el 
paisatge ja que, sense dubte, és la infrastructura més impactant de les que s’han fetes. 
Una obra a la que tampoc no se sotmet a l’avaluació d’impacte mediambiental i on es 
demostra que ja no té cap estima pels Sagrats Cors de La Real; vostès ja s’han oblidat 
d’ells. 

I per cert, ja que xerram de Son Espases. On era vostè el dia que es va recepcionar 
l’hospital de referència de la nostra comunitat? A un dels actes més importants de la 
legislatura, al qual va anar el president de la CAIB amb el seu govern, per cert, tots 
del seu partit. On era la presidenta del Consell de Mallorca?  

A la Fira de la Llampuga! Una fira molt important, sense dubte, a la qual no vull 
desmerèixer però que, amb tota sinceritat, no és tan important com l’acte de recepció 
de l’hospital de Son Espases. On era el dia 18 d’octubre quan vingué la ministra de 
Salut, tampoc no hi va comparèixer.  

I aquest simple fet ens dóna mostra que vostè no hi va anar perquè li feia vergonya. 
Vergonya perquè vostè va ser l’encarregada, en la passada legislatura, d’atacar 
deliberadament el projecte i la construcció del nou hospital; hospital que avui ha 
passat de ser l’obra maleïda del dimoni que impulsava el PP a ser l’obra estrella del 
Sr. Antich. Entenc, Sra. Armengol, que la inauguració de l’hospital no fos l’escenari 
més confortable per vostè. Malgrat això, tota una presidenta, hauria d’haver-hi estat 
present.  

Inversions, serra de Tramuntana, Estellencs, Banyalbufar, carretera Valldemossa 
Deià. Carretera Llucmajor–Campos. 

Sense cap dubte un dels pilars bàsics d’aquest Consell és la política social. 

Malgrat la pròrroga del pressupost per l’any 2011, la nostra formació política es va 
comprometre a donar suport a aquelles subvencions destinades a les polítiques socials, 
i així ho vàrem fer. 

Sra. Presidenta, en el passat ple, jo mateix feia una interpel·lació al conseller de 
Benestar Social, a la qual posàvem de manifest una sèrie d’irregularitats, moltes 
d’elles denunciades pels sindicats, a les diferents residències de l’IMAS. 

Vull agrair al Sr. Garau que em convidàs, dimarts passat, a visitar amb ell mateix les 
residències de La Bonanova i la Llar d’ancians.  

D’aquella visita vaig sortir amb una idea clara. Si no tenim el finançament necessari, 
la Llei de dependència es converteix en una utopia. 

És necessari més finançament per transformar les residències en infrastructures 
modernes per atendre els majors que siguin dependents. Sense deixar de banda 
aquelles persones majors sense família o sense recursos, les quals també han de poder 
rebre les atencions de les places residencials públiques. 

El problema és que durant 4 anys només hem tenguts projectes damunt la taula, i 
poques obres de reforma i d’adaptació. 

I hem tengut un govern que no ha apostat pel desenvolupament de la Llei de 
dependència cap al Consell de Mallorca, ja que de 2009 ens deu 22 milions d’euros 
per polítiques socials, i altres 18 milions d’euros corresponents a 2010. En partides 
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significatives com conveni de noves places per a discapacitats o convenis d’acció 
social, pel que es refereix al PPB.   

Ens preocupa moltíssim l’increment elevat de les persones que avui es troben en risc 
d’exclusió social. 

Vostè mateixa va dir “que a una societat com la nostra no ens podíem permetre tenir 
bosses de pobresa”. I la veritat és que aquesta crisi ha fet que s’incrementi el nombre 
de persones sense sostre que viuen al carrer, i quasi es dupliqui respecte de la passada 
legislatura. Persones que amaguen que han de dormir al cotxe perquè no tenen casa i 
no ho volen fer públic per no tenir problemes al seu àmbit laboral.  Hem trobat a faltar 
un pla d’acció per donar respostes a aquesta nova situació. Un altre indicador és el 
dels menjadors socials, els quals es queden petits amb famílies senceres que es troben 
a l’atur i que no tenen per menjar.   

Només tres municipis s’han adaptat al PTM. Vostè va dir que seria la seva prioritat.  

Agencia de Disciplina: són 6 els ajuntaments. 

No ha complert la seva promesa de fer el PDS de camps de golf que ens va prometre.   

En definitiva, no podem dir que el balanç de la legislatura sigui bo, per desgràcia. 
Aquesta legislatura ha estat marcada per la falta de previsió i per la improvisació més 
absoluta. Per un desordre en la política econòmica i pressupostària i per un rosari 
d’incompliments de promeses que vostè mateixa ens ha anat fent al llarg de la 
legislatura. Ha estat marcada per les seves mateixes incoherències; vostè ha estat 
víctima de vostè mateixa i de les seves pròpies paraules. Quan hem tengut un 
problema i vostè ha dit que el resoldria, el problema ha anat a pitjor. 

I tot això s’ha de contrarestar amb una oposició que ha estat honesta i responsable. 
Que no s’ha aprofitat políticament de la seva feblesa i que ha sabut diferenciar el 
moment per fer crítica del moment per arribar a acords. 

En definitiva i ja per acabar, vostè ha perdut quatre anys per intentar que la nostra 
societat progressi, i el que ha passat, és que ha fet marxa enrere.   

Winston Churchill deia: Si el present mira de jutjar el passat, perdrà el futur i 
l’alternança fecunda el joc de la democràcia.” 

La Sra. PRESIDENTA intervé tot seguit.  

Comença com ha acabat el Sr. Rubio, amb la mateixa cita de W. Churchill i hi 
afegeix: i, sortosament, hi va haver alternància, i han pogut fecundar la democràcia. 
Mostra la seva satisfacció per aquest fet i demana al Sr. Rubio què hagués passat, si 
s’hagués continuat al ritme que era l’habitual.  

Diu que una part prou important de la ciutadania entén molt bé aquestes paraules. 
Reitera que s’ha referit a això en tot moment, quan ha esmentat el Partit Popular. 

Destaca que té molt clar en quin sistema polític ens trobam, d’on venim, qui ha lluitat 
per aconseguir la democràcia, l’estat de Dret del qual gaudim i que mai no ha deixat 
de respectar ningú. 

En conseqüència, considera que no és possible posar en valor com a les èpoques 
històriques de millor democràcia aquelles en les quals s’ha demostrat que la gestió 
dels doblers públics no era la més correcta.  

Destaca que aquest és el reconeixement públic que ella ha fet i ha explicat.  
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Fa notar al Sr. Rubio que en comptes de sortir a parlar amb l’actitud que ho ha fet, el 
PP hauria d’admetre davant la ciutadania que se varen cometre errors i prometre 
també que no tornarà a succeir.  

Reitera que encara ara s’esperen aquestes paraules, des del PP. Recorda que varen 
succeir coses que no s’haurien de repetir, perquè hi va haver persones que varen ficar 
la mà a la caixa i perquè ha quedat demostrada una mala gestió dels doblers públics.  

Reitera la petició oportuna de disculpes; aquesta és la millor democràcia, la 
convivència democràtica a la qual ella se refereix. 

Considera que quan en parla, d’aquestes qüestions, hi hauria d’estar d’acord tothom. 
De fet, assegura que s’ha estranyat davant el discurs d’avui del Sr. Rubio, perquè 
durant tota aquesta legislatura certament s’ha forjat un nivell de pactes i d’acords 
institucionals pel bé del país.  

Recorda que ho ha dit moltes vegades i avui matí ho ha tornat a fer, agrair a les 
formacions polítiques que estan actualment a l’oposició (PP i UM) la seva capacitat 
demostrada d’arribar a acords. Recorda que s’han posat en valor acords territorials, 
econòmics i pressupostaris, els quals han beneficiat, sense cap dubte, la gestió dels 
interessos generals de Mallorca.  

Reitera que no té cap problema ni un per reconèixer-ho i per agrair aquesta bona 
disposició que ha existit fins ara. 

Destaca que avui, en canvi, aquest tarannà i aquesta feina feta durant aquesta 
legislatura que fins ara havia estat habitual i que valora com a molt adequada s’ha 
romput amb el discurs del Sr. Rubio. 

Fa notar que aquest discurs posa en qüestió tot allò que s’ha treballat i que s’ha 
construït conjuntament. Ho considera un error, perquè que en moments de dificultats i 
de crisi econòmica com la que vivim i amb tantes famílies que passen mals moments 
no és correcte fer un discurs ple de retrets a l’equip de govern, en certa manera per 
revenja, en el qual la població ha passat desapercebuda.  

Per bé que el Sr. Rubio diu que passa molta pena per aquestes famílies, el cert és que 
dels 17 folis que conté el discurs, només 2 fan menció a la política social. 

Recorda que en el seu discurs com a presidenta de la institució ha procurat centrar-se 
en la complicada situació de crisi econòmica actual, que és de caràcter global, i per 
aquesta raó s’ha centrat així.  

Aquesta crisi afecta Mallorca, evidentment, i té unes repercussions molt clares amb 
una part de la població que ho passa molt malament. Per aquesta raó, s’ha centrat en 
allò que han fet, com a institució, durant tota la legislatura i ho ha explicat: incentivar 
l’obra pública, augmentar polítiques socials i intentar ajudar a una economia de futur 
a la nostra terra, perquè no es pot viure pensant que té un creixement infinit i fent ús 
d’unes receptes que pertanyen al passat, com també ja ho és el model econòmic. 

Reitera que és aquesta, la reflexió que ha intentat fer per mitjà del seu discurs. 

Opina que el Sr. Rubio no l’ha escoltat i qie ha preferit fer un discurs de retrets a 
l’equip de govern.  

Tot i això, assegura que ella no té cap inconvenient a respondre el que li demani, 
d’acord al terreny del debat que ha marcat el Sr. Rubio. Diu que ella hauria preferit un 
debat més profitós, que permetés parlar de les iniciatives que ha duit endavant el 
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Consell de Mallorca per ajudar la gent d’aquesta terra i afavorir millores 
econòmiques. 

Òbviament, s’hauran equivocat, com ho fan tots els que prenen decisions, però han 
vist cap on han de reprendre el camí.  

Lamenta que el Sr. Rubio posi l’èmfasi en retrets deslligats dels diferents 
departaments del Govern del Consell de Mallorca que ha tengut i té l’honor de 
presidir.  

Tot seguit, respon les qüestions que li ha plantejat el Sr. Rubio. 

Pel que fa als arguments diversos sobre la raó per la qual ella és la presidenta 
d’aquesta institució, o si el Pacte va ser o no un error, o la referendació electoral que 
tenia el PP, diu que ja es fa pesat haver-ho de recordar un cop més.  

Opina que és tan clar com que dos i dos sumen quatre i el dia de la seva investidura la 
realitat de la votació va ser de setze vots d’una banda i desset de l’altra. El PP va fer 
una campanya per aconseguir una majoria absoluta i no la varen tenir. Les altres 
forces polítiques varen sumar els vots suficients per poder governar i per donar una 
altra imatge amb unes altres polítiques en aquesta terra. 

Recorda que els pactes són iguals de legítims que les majories absolutes i no hi veu 
més raó que aquesta. 

Diu que és cert que després han quedat governant en minoria i no refusa de parlar-ne 
en cap moment, ja ho ha explicat moltes vegades. Per aquesta raó, ja no se pot ser més 
transparent ni més clar. Recorda que va ser quan mancava un any de govern abans de 
les eleccions autonòmiques i municipals, i que també va reconèixer que en un cas 
diferent potser la seva decisió podia haver estat una altra. 

Recorda que també va dir que no li donava més credibilitat el fet que governàs el PP, 
amb la història que tenia, perquè suposa que és d’això que ha parlat el Sr. Rubio, 
assenyalant algú. Com a resposta, li diu que no ha de fer més que mirar la bancada 
actual del PP i destaca la tranquil·litat de consciència que té ella.  

Sobre el retret de no haver tengut un full de ruta establert durant tota la legislatura, ho 
nega de forma rotunda, perquè no és cert. Afirma que des de l’inici de la legislatura 
varen establir les 4 bases sobre les que s’havia de fonamentar el Consell de Mallorca i 
és allà on s’ha posat l’accent, primer a la campanya electoral i després ja des del 
govern del Consell de Mallorca.  

Han treballat per fer més transparent i més oberta la institució, i s’ha intentat 
modernitzar-la i fer-la més dinàmica. Per bé que és cert que no s’han complit tots els 
objectius, assegura que s’hi ha fet feina i ho poden demostrar amb mil exemples.  

D’altra banda, varen considerar que el Consell de Mallorca havia de ser una institució 
més propera als ajuntaments, i els fets demostren que mai abans com durant aquesta 
legislatura s’havien fet tants de convenis amb els ajuntaments de Mallorca; aquesta és 
una realitat objectiva.  

Observa que no només s’han fet convenis des de tots els departaments del Consell, 
sinó que el suport econòmic als ajuntaments no és comparable a cap altra època 
històrica del Consell de Mallorca. Fa notar que aquesta també és una realitat 
objectiva, tot i les dificultats afegides per causa de la situació de crisi econòmica i 
disminució dels pressuposts públics. Per aquesta raó, és obvi que l’esforç ha estat 
superior.   
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Pel que fa al repte de canviar el model territorial, assenyala que s’ha aprovat 
definitivament el Pla territorial de Mallorca (PTM) amb un compromís clar: eliminar 
les 19 ART, i efectivament estan eliminades. 

Respecte al compromís de posar en valor el paisatge, com a font de riquesa del nostre 
territori, com a oferta turística de qualitat, afirm que ho han fet. Potser el que més es 
coneix és la Serra de Tramuntana, però assegura que s’ha fet des de tots els nivells i 
treballant també amb el PP en cadascun dels plans, que s’han anat reformant i 
adaptant al PTM de Mallorca. S’ha treballat també amb els ajuntaments a favor de la 
protecció del paisatge des dels plantejaments municipals.  

Pel que fa al compromís amb la política social, recorda que ja ho va anunciar al Debat 
d’investidura, ho han repetit després en tot moment i efectivament ha estat així. Fa 
notar que ho demostra el fet d’haver augmentat en un 50% el pressupost en política 
social i la realitat no té més lectures que aquesta. No es tracta de frases fetes ni de 
promeses, sinó que s’ha fet. 

A continuació recorda també el compromís de consolidació del Consell de Mallorca, 
un cop aprovat l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007. Fa notar que el Sr. Rubio no 
n’ha dit ni una paraula, suposa que és degut a què encara no saben si han de seguir 
defensant si s’ha de tancar o no el Consell de Mallorca, si ha de tenir o no més 
competències, més recursos. Reitera que el PP n’ha passat per damunt, tot i que és el 
que diuen sempre quan parlen del Consell de Mallorca. 

Opina que potser és millor així, que el PP no hi entri en aquesta qüestió, atès que és 
tot tan incongruent que suposa que és difícil explicar una postura única per part del 
PP. 

Destaca que ella continua essent fidel a allò que ha defensat sempre i durant aquesta 
legislatura s’hi ha lluitat. Reconeix que la situació econòmica ha determinat altres 
prioritats i assegura que no s’ha amagat a ningú aquest fet, sinó que l’han explicat 
prou.  

També reconeix que la transferència de competències no ha resultat tan àgil ni tan 
ràpida com ella hauria desitjat; és evident, però tampoc no s’ha amagat res a ningú.  

Observa que han existit altres prioritats prou evidents per part de la ciutadania, i 
l’equip de govern hi ha treballat de forma intensa.  

Assenyala que s’ha aconseguit alguna transferència, però menys de les que ella hauria 
volgut, com a presidenta del Consell de Mallorca i menys també de les que el Sr. 
Francesc Antich hauria desitjat, com a president del Govern de les Illes Balears.  

Diu al Sr. Rubio que no podrà negar que el finançament del Consell de Mallorca no és 
comparable en cap sentit amb el pressupost d’altres èpoques. Fa notar que és una 
realitat objectiva, perquè l’han augmentat un 63% de forma que han passat de 267 M€ 
a 435 M€, que s’ha aconseguit gràcies als convenis signats amb el Govern de l’Estat i 
a millores de finançament amb el Govern de les Illes Balears.  

Retreu al Sr. Rubio que el PP no ho va fer, mentre governava; en canvi, l’equip de 
govern actual sí que ho ha fet, ho ha executat i ho ha gastat. Són doblers invertits, 
aquesta és la realitat.  

Pel que fa al deute del Govern balear al Consell de Mallorca que li ha retret, li diu que 
és cert, però no s’ha de preocupar perquè ja ho pagaran. Li fa notar que no coneix cap 
administració pública a la qual ningú li degui res.  
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Observa que entre els assistents hi ha batles, que saben perfectament a qui deuen i qui 
els deu a ells. Diu que no sap a quin món viu el Sr. Rubio, però es nota que no ha 
gestionat qüestions com aquestes i potser per aquesta raó diu el que diu.  

Reflexiona sobre les complicacions que genera la situació actual i la valentia que s’ha 
de tenir per anar endavant.  

Afirma que no han deixat de pagar ningú perquè altres també tenguin deutes amb el 
Consell, és fals el que diu el Sr. Rubio. Li recorda que el Consell té caixa única i va 
pagant, establint les prioritats oportunes i pagant les factures a mesura que van 
cobrant, com fan totes les administracions; no li descobreix res nou.  

Recorda que, tot i les dificultats, el Consell de Mallorca té una situació millor que 
altres institucions públiques.  

Reitera que per molt que insisteixi el Sr. Rubio a dir que el Consell paga pitjor que 
altres administracions, no és cert i el PP no ho ha pogut demostrar mai amb cap 
termini de pagament del Consell. Diu que l’única cosa que a vegades han retardat són 
les subvencions, i recorda que també ho han explicat tantes vegades com ha estat 
necessari. La resta de pagaments van al dia, exactament igual que els d’altres 
institucions. Destaca que aquesta també és una realitat objectiva. 

Tot seguit, fa un repàs de totes les prioritats esmentades i reitera el seu compliment. 
Destaca especialment l’esforç extra que s’ha fet en inversió d’obra pública i en 
política social. 

Reitera la sorpresa que li ha causat el discurs del Sr. Rubio, atès que s’han acordat 
amb el PP moltes d’aquestes actuacions. 

Mostra la total disponibilitat per aconseguir més transferències de competències, com 
han fet fins ara.  

Pel que fa a la gestió pressupostària d’aquesta institució, diu que la considera molt 
correcta i molt afinada. Reconeix que l’època anterior havia estat de moltes alegries, 
raó per la qual s’han posat molts de filtres. Creu que és bo fer-ho així, perquè en 
ocasions provoca algun retard, però també crea seguretat a qui governa i a la 
ciutadania. Aquest és l’únic canvi que han fet. 

Reconeix que han eliminat moltes subvencions que es concedien “a dit” algunes molt 
qüestionables i d’altres no i s’han passat a la modalitat de concurs públic. Ho reconeix 
i se’n sent orgullosa, perquè ho troba positiu. 

Sobre el retret de fer només reconeixements extrajudicials de crèdit respon al Sr. 
Rubio que només donarà una data, perquè no cal donar-ne més: quan l’actual equip de 
govern va entrar, existia l’Institut de Serveis Socials de Mallorca (ISSEM – s’Institut), 
que el PP havia creat per diferenciar-se una mica del govern del Consell de Mallorca; 
aquest institut, sota el govern del PP, va pagar 12 M€ per reconeixements 
extrajudicials, mentre que d’ençà que ho gestiona el Sr. Garau com a conseller 
executiu de Serveis Socials la despesa de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
ha presentat com a reconeixements extrajudicials 2 M€.  

Davant aquesta evidència, diu que no sap què li conta el Sr. Rubio. 

Quant a l’austeritat, diu que presenta una certa complicació que sigui el Sr. Rubio qui 
ho diu. La situació econòmica, la crisi institucional que s’ha patit, el fet d’assumir un 
govern en minoria tot i les dificultats, ha obligat l’equip de govern a fer esforços, i el 
Sr. Rubio no ho ignora. S’ha reduït el nombre d’alts càrrecs, s’han reduït els sous dels 
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polítics, s’ha aplicat la llei estatal que ho estableix, com no podia ser d’altra manera i 
s’ha treballat des del rigor, la honestedat i de garantir que cada euro públic s’utilitzi de 
la forma més correcta.  

Afirma que aquesta ha estat la forma de governar, i fa notar que en aquest sentit la 
comparança amb el PP és massa fàcil, i no la farà.  

Sobre la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM) retreu al PP que avui tornin a repetir-
se els mateixos comentaris de sempre.  

Fa notar que allò que és bàsic és definir el model audiovisual i en aquest sentit es 
mostra receptiva per tal d’arribar a algun tipus d’acord amb el Sr. Rubio, malgrat el to 
del seu discurs inicial.  

Recorda que quan va governar el PP varen crear una ràdio i una televisió públiques a 
les Illes Balears, sense cap consens amb ningú, per mitjà de la Llei d’acompanyament 
del Parlament de les Illes Balears. Reitera que no s’havia parlat amb el sector, ni amb 
els grups polítics, ni amb ningú.  

Assenyala que amb el cost d’un any de funcionament d’aquesta ràdio i televisió del 
PP s’haurien pogut pagar dotze anys de despeses de la Ràdio i Televisió de Mallorca.  

Recorda que quan varen entrar els nous equips de govern d’aquesta legislatura, tant al 
Govern balear com al Consell de Mallorca se gastaven en televisió pública 120 M€ 
d’IB3 i 11 M€ de la RTVM. Actualment, IB3 costa 50 M€ i Televisió de Mallorca  
costa 9 M€. És aquesta, la realitat, i a més se dóna feina a centenars de persones i se 
treballa amb moltíssimes productores.  

És cert que alguna productora no deu treballar, i això deu ser el que molesta el Sr. 
Rubio. Si no és per aquesta raó, diu que no ho entén, perquè no és ni per eficiència 
econòmica, ni per model de pluralitat. En aquest sentit, recorda que ella era portaveu 
de l’oposició quan el Sr. Jaume Matas era president del Govern balear i mai no la 
varen entrevistar a IB3. Fa notar que ara no ocorre això, sinó que vivim un altre 
moment en el qual la directora general de la RTVM és una periodista independent.  

Un cop més, defensa la feina que ha fet la RTMV. 

Quant a l’incompliment dels acords de Ple que li ha atribuït, recorda que el PP va 
optar per acudir a la via judicial contra la RTVM i que ha perdut, amb un dictamen 
judicial clar que, a més, els condemna al pagament de les costes judicials 
corresponents. Percep que ara el PP intenta que les costes les paguem entre tots i 
aquesta és la seva actitud respecte a la RTVM. Indica al Sr. Rubio que és sorprenent. 

Puntualitza que, per bé que ara sembla que el PP no hagi governat mai i que no ha fet 
mai res, el cert és que tenen una història –complicada, però la tenen- i la història que 
tenen amb la RTVM és la que ha explicat abans: un cost de 120 M€ d’IB3 més tota la 
despesa invertida en la seu d’IB3 i s’havia previst invertir 120 M€ amb la seu de 
RTVM. Aquesta és la realitat amb què es va trobar l’actual equip de govern, perquè el 
Consell de Mallorca estava obligat a pagar 4 M€ durant 40 anys per una nova seu de 
la Televisió de Mallorca. Aquesta és l’herència que ha deixat l’anterior equip de 
govern.  

Per totes aquestes raons, refusa del tot els termes que ha emprat el Sr. Rubio quan li 
ha demanat austeritat, eficiència amb els doblers públics i model de pluralitat. Que ho 
contin a qui vulguin, però a ella no. 
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Sobre la taxa del fems, que s’ha destacat com a un gran incompliment, diu al Sr. 
Rubio que també ho pot explicar moltes vegades, però atès que ja n’han parlat prou 
durant tota la legislatura, només recordarà unes paraules del propi Sr. Rubio, 
pronunciades al Debat de Política General de 2006: “Donam suport a la política de 
residus d’aquest consell, per convenciment polític propi, perquè la millor política que 
de moment es coneix és la que en aquests moments s’està posant en pràctica”.  

Tot seguit li fa notar que d’aquesta política que al seu parer és la millor per a Mallorca 
en deriva el contracte i l’ampliació del contracte fins l’any 2040, com també la forma 
de tractar les taxes de residus urbans. 

En conseqüència, li demana que no li conti res més, perquè és increïble que 
precisament ell expliqui aquí aquest assumpte, quan aquest model s’ha construït amb 
el seu vot favorable i amb la seva participació.  

Repeteix que l’ampliació del contracte fins a l’any 2040 es va fer amb el vot a favor 
del Sr. Rubio, però destaca que ni ella ni el seu partit polític no varen votar aquesta 
mesura. 

Puntualitza que ella no renega del model de tractament de residus, vol que quedi clar 
perquè pensa que tenim coses molt ben fetes com ho demostra el fet que reben visites 
cada dia perquè fan un tractament de residus integral.  

Tot i que reconeix que s’ha de millorar encara i que s’han de reformar els Plans 
directors de residus urbans i d’enderrocs –pensats per a una època de Mallorca que ja 
no tornarà a ser igual– no admet que el Sr. Rubio li vulgui donar lliçons.  

Comenta que el PP ha canviat d’opinió una vegada i una altra, segons governàs o 
estàs a l’oposició i aquesta actitud no és seriosa.  

Per aquesta raó, avui matí ha demanat expressament la coherència dels partits polítics, 
perquè si la gent no creu en els partits polítics és precisament per aquesta raó, perquè 
en funció de qui governi, alguns canvien radicalment de discurs, i és això el que fa el 
PP. 

Tot seguit, es refereix al tema de les obres a les carreteres.  

Sobre la teoria que ha explicat el Sr. Rubio en el sentit que el PP feia carreteres molt 
grosses i molt ben fetes, tot i no tenir encara els doblers del Govern de l’Estat i haver 
rebut també les crítiques d’ella, des de l’oposició, perquè li semblaven massa grosses,  
li respon que no se’n penedeix gens de cap ni una de les afirmacions que va fer 
aleshores, perquè efectivament, d’aquelles decisions, d’aquelles alegries, d’anar tan 
en gros se’n deriva el que ara tenim.  

Retreu la fatxenderia amb què varen actuar, per pensar que les obres es podien fer 
malgrat no tenir encara els convenis signats i confiar en què ja els pagarien. Recorda 
que era aquesta, la fatxenderia de l’expresident de les Illes Balears, per la qual cosa 
ara tenim el que tenim. 

Explica que durant aquesta legislatura s’ha aconseguit signar el conveni amb el 
Ministeri de Foment i s’ha pogut disposar dels doblers, i és cert que s’envien i no hi 
ha cap problema, perquè abans no els tenien. No culpa ningú, però torna a dir que no 
els tenien. Afirma que s’ha executat el conveni de Carreteres, per mitjà dels convenis 
signats amb el Govern de les Illes Balears i amb el Ministeri de Foment. 

Reconeix els endarreriments i recorda que ho ha admès moltes vegades. També 
reconeix que se va signar un conveni que establia que els projectes i la licitació se 



 29

farien des de Madrid, però transcorregut un any des de Madrid no s’havia fet cap 
projecte.  

Recorda que ella va ser la primera a encapçalar la protesta pertinent, juntament amb el 
Sr. Antoni Pascual (UM) i no s’ha aconseguit agafar el ritme d’execució fins que se 
va aconseguir signar un altre conveni que admetia que els projectes es farien des de la 
pròpia institució i també se’n faria la licitació i l’adjudicació. Actualment, amb el nou 
conveni signat, s’està accelerant tots els projectes i s’executen a bon ritme.  

Informa que durant aquesta legislatura s’hauran invertit a Mallorca 265 M€, en més 
de 90 actuacions viàries; aquesta és la gestió, i li sembla més que raonable. 

Pel que fa a la Via Connectora, indica que és necessària i que tothom hi està d’acord.  

Recorda que varen heretar un projecte que suposava un 30% de tronc de la Via 
Connectora més ample que l’actual, és a dir, un 30% més d’ocupació del territori 
perquè s’havia plantejat amb la intenció de fer, a la llarga, un tercer carril que seria no 
de quatre sinó de sis. Aquest va ser el projecte del PP que es varen trobar preparat, 
que tenia tot un seguit d’enllaços i interseccions una mica grossos, és cert, per 
exemple a l’enllaç de Continente era a quatre nivells.  

A continuació ho explica de forma detallada. 

Aquesta part, des d’Alcampo fins a l’aeroport, va passar la prova d’impacte 
ambiental, i el Consell de Mallorca ha mantingut el mateix traçat, un 30% més petit, i 
amb un màxim de dues altures. Actualment els tècnics indiquen que aquesta part no 
ha de passar la prova de l’impacte ambiental perquè ja té l’informe favorable d’un 
projecte bastant més gros, el que s’ha indicat abans.  

La part nova, està dissenyada canviant el traçat anterior, raó per la qual se va haver de 
fer molta feina amb el Pla director de carreteres i s’han de fer els projectes que han de 
superar la prova de l’impacte ambiental.  

Aquesta part nova ha canviat radicalment el seu traçat, atès que la proposta del PP era 
passar per damunt Son Sardina i Sa Garriga i quedar amunt perquè en el futur havia 
de continuar -i amb un 30% més d’ocupació del territori- . Repeteix que aquesta obra 
quedava penjada i encara ara es demana qui és la persona que va tenir aquesta 
magnífica i brillant idea de disposar la ubicació d’un hospital, un metro i un cinturó a 
dalt.  

Afirma que el nou traçat està pactat i a partir d’aquí s’ha fet uns projectes conjunts 
amb els ajuntaments, amb els veïnats, amb totes les persones afectades, i se seguiran 
fent. Recorda que avui també ha dit que estan disposats a canviar i a minimitzar tot 
allò que faci que tengui el major suport possible.  

Fa notar que han explicat públicament aquests projectes, tant ella com el conseller 
executiu d’Obres Públiques. 

Aquesta és la seva proposta, com a presidenta del Consell de Mallorca i la seva 
responsabilitat és resoldre una necessitat real de saturació de trànsit a l’entrada de 
Palma.  

Demana al Sr. Rubio que li expliqui quina és la proposta que li fan, com arreglen 
aquest problema. Vol saber què faran, si governa el PP, tornar al projecte del segon 
cinturó tal i com el varen deixar, o continuar aquest nou, tot i que sembla que no serà 
així perquè no volen tomar cap casa.  
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En aquest sentit, diu que li sap molt de greu haver de fer expropiacions, però retreu la 
demagògia del PP quan pretén fer obra pública sense expropiar ningú. És obvi que 
això és surrealista. Per aquesta raó ella no ho ha dit mai a ningú, sinó que se faran les 
mínimes expropiacions possibles, tot i que ha de tenir prioritat l’interès general, que 
és el de tots: aconseguir una bona connexió i més transport públic.  

Diu al Sr. Rubio que l’ha sorpresa el seu retret d’haver xapat la Via Connectora en set 
trossos per evitar la contractació pública i l’impacte ambiental i el refusa totalment 
per la seva falsedat. Li diu que potser la Sra. Cabrer li pot explicar en quants trossos 
va xapar el metro per poder-lo adjudicar, que tot va en la mateixa línia. 

Li explica el perquè dels set trossos. Diu que cada tros separat funciona, perquè cada 
tros resol el problema d’una barriada. A més, en aquest moment de crisi econòmica, 
permetre que hi puguin concursar més empreses i considera molt positiu que no 
s’adjudiqui tot a la mateixa empresa. Aquest és el motiu de fer 7 adjudicacions, que 
tenen quantitats molt elevades cadascuna d’elles i consegüentment el mateix nivell de 
requisits i de controls (concurs públic, transparència, publicitat, etc). 

Potser és aquesta, la diferència entre el PP i l’actual equip de govern. Torna a dir que 
ho veu positiu, que hi hagi moltes empreses que puguin concursar en els diferents 
trams dels set trossos esmentats. 

Tot i això, puntualitza que això no té res a veure amb allò que plantejava el Sr. Rubio. 

Pel que fa a Son Espases, no li respondrà però li diu que si pretén fer creure a algú que 
el pont causa més impacte que l’hospital tendrà una feinada enorme. Creu que és 
l’única persona que ho veu així. 

Quant a la política social, li recorda que ell només n’ha parlat dos minuts, mentre que 
per a ella ha estat el més important del seu discurs, de la seva tasca i de la seva 
preocupació: les persones, en definitiva, i sobretot aquelles que tenen dificultats. 

Torna a dir que és per això que s’ha treballat molt de valent durant aquesta legislatura. 

Retreu al Sr. Rubio que fins ara, arran de la seva visita a les residències de la gent 
gran convidat pel Sr. Garau, conseller executiu de Benestar Social, no s’hagi adonat 
del fet que existeixen persones que ho passen malament, i que s’han d’invertir 
doblers.  

Atès que ha manifestat que no s’ha invertit res en obra social, li recorda el que al seu 
parer és el més trist: que durant la passada legislatura hi va haver molts de doblers 
públics i privats, va ser una legislatura amb bonança econòmica, raó per la qual és 
obvi que en aquells moments les persones que governaven haurien d’haver invertit en 
política per a tothom, per tal d’estar preparats quan arribàs la crisi. 

Recorda al Sr. Rubio que aleshores el seu partit no va invertir absolutament res per a 
millorar cap centre social d’aquesta institució. Reitera que la inversió va ser 0 €, en 
centres de menors, residències, centres d’acollida, centres d’exclusió social. En canvi, 
fa notar que durant aquesta legislatura, tot i les grans dificultats econòmiques, s’han 
invertit 12 M€. Aquesta és la realitat. 

També li recorda que ell també va donar el seu suport a la gestió d’aquell govern de la 
institució, un govern ple d’alegries, per tal que es fes l’edifici del Palma Arena, que se 
va pressupostar per 27 M€ i  que en va costar 110 M€.  

Observa que amb aquesta quantitat de doblers s’haurien pogut fer 37 centres de salut, 
o 110 unitats bàsiques, o 110 escoletes, o atendre les persones que necessiten la renda 
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mínima d’inserció amb una paga durant un any a 22.000 persones, només amb 
aquestes “alegries” que el PP va tenir.  

Aquesta és també la realitat, que quan era el moment d’invertir es varen despistar amb 
altres temes i no era el moment per fer-ho. 

Persisteix a retreure al Sr. Rubio que, quant als serveis socials, no hi ha comparança 
possible entre el que va fer el PP i el que ha fet l’actual equip de govern. Com a 
resposta, diu que només se referirà a les actuacions fetes a l’àmbit de l’exclusió social, 
que és el més preocupant, i ho explica tot seguit. 

Durant l’anterior legislatura se servien 82 menjars, i actualment són 213. Certament, 
hi ha més crisi econòmica, però també fa notar que s’han triplicat les ajudes. 

S’ha comprat i s’ha rehabilitat l’edifici de Ca l’Ardiaca. Les Unitats d’Emergència 
(UMES) han duplicat les seves intervencions, que han passat de ser 547 a 919 serveis. 

Pel que fa a la renda mínima d’inserció, s’ha passat de 1.200 persones que la perceben 
a 3.747. S’ha quasi triplicat la inversió econòmica, que ha passat de 2 M€ a 5 M€. 

Torna a dir que aquesta és la realitat. Observa que els doblers que se dediquen a 
política social mai no són suficients. Reconeix que sempre se’n necessiten més, però 
refusa que el Sr. Rubio afirmi que durant aquesta legislatura no s’hi ha fet feina, 
perquè no és cert.  

Reitera que s’ha augmentat el pressupost en un 50% per aquesta finalitat i que s’ha 
destinat efectivament en política social. Assegura que s’ha fet molt bona feina, i 
n’està orgullosa, com a presidenta d’aquesta institució. 

Reconeix els possibles errors que s’hauran comès, però afirma que tenien ben 
decidides les prioritats i ben marcat el rumb d’allò que volien fer, des del principi. 
Torna a dir quines han estat les prioritats: les persones i el territori, per tal d’intentar 
des del Consell de Mallorca cercar sortides de futur per a una economia que no pot 
estar lligada sempre al creixement especulatiu.  

Diu que aquesta ha estat la voluntat d’aquest equip de govern que ha tengut l’honor de 
presidir, en les dues èpoques d’aquesta legislatura. 

Assegura que continua estenent la mà, perquè la seva forma d’entendre la política és 
precisament des de l’acord i mirant endavant, pel bé de la ciutadania. Diu que ho ha 
fet així durant tota la legislatura i, malgrat tot, li segueix estenent la mà. 

El Sr. RUBIO (PP) intervé en torn de rèplica. 

Diu que no entén per què a la presidenta d’aquesta institució no li agrada la crítica i 
només li agrada que l’alabin. 

Observa que l’oposició li ha dir si ho fa malament i què és allò que fa malament, per 
tal que en prengui nota i ho corregeixi. Assegura que a ell sí que li agrada, que li facin 
un advertiment quan no fa les coses com cal i assenyala que ell pot tenir un debat amb 
una persona d’una altra formació política, en un mitjà de comunicació, tot mantenint 
després una bona relació amb aquesta persona. 

Assenyala que aquest és un debat, i que ell ha de poder tenir legitimitat per dir-li allò 
que considera el seu partit polític que ella, com a presidenta, fa malament. És obvi que 
es faci així, cosa diferent és que a ella no li agradin els retrets sobre allò que no ha fet 
bé, que són moltes coses. 
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Diu que potser, en el passat, s’han comès errors, però demana a la presidenta si ella no 
n’ha comès, d’errors, perquè no recorda que al seu discurs n’hagi fet cap menció ni 
que n’hagi demanat disculpes. 

Observa que la situació no és pròspera, i no és acceptable que quan governa l’actual 
equip –i ja fa quatre anys que ho fan- diguin que la culpa és del govern anterior.  

Recorda que, en el Govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero diu que la culpa és 
del Sr. Aznar i a Mallorca suposa que el govern actual atribueix la culpa al Sr. Joan 
Verger, que fa desset anys que va governar el Consell Insular de Mallorca.  

Assenyala que, a Mallorca, el PP no ha governat des de fa desset anys. Per aquesta 
raó, quan la presidenta fa retrets referits a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca (ISSEM-s’Institut) li respon que ella no ha canviat res, que només ha 
assegut un conseller a la Sala de Plens, però l’estructura orgànica de l’ISSEM és la 
mateixa; potser ha canviat alguna àrea i l’ha posada a alguna altra conselleria, però 
pràcticament no ha canviat res.  

Repeteix que el PP no ha governat al Consell de Mallorca des de fa desset anys. Per 
aquesta raó, refusa les referències de la presidenta a l’anterior legislatura i a l’equip de 
govern del Govern balear de la passada legislatura. Li demana què li conta, i li fa 
notar que estam al Consell de Mallorca, que ella n’és la presidenta i que té la 
responsabilitat de fer política i el PP, des de l’oposició, té la responsabilitat 
democràtica de controlar-la. És obvi que el PP no acudirà per aplaudir-la.  

Mostra una gran preocupació per les declaracions de la presidenta sobre la 
democràcia. Li retreu haver fet declaracions públiques, dins el seu partit polític, amb 
líders nacionals del seu partit, i que hagi dit que si guanya el Partit Popular perd la 
democràcia.  

Assenyala que és incompatible, aquest discurs, perquè quan la població tria un partit 
polític –sigui el que sigui- sempre guanya la democràcia. Per aquesta raó diu a la 
presidenta que ella no té bula papal per decidir qui és o no és demòcrata. 

Es mostra molt preocupat per aquest tema, perquè considera que com a integrant d’un 
partit demòcrata i com a presidenta del Consell de Mallorca mai no pot veure el seu 
adversari polític com una força política no democràtica. Si ella, com a líder important 
ho veu així, el problema principal de la democràcia es troba en aquest fet. El preocupa 
que ella intenti convèncer els seus que el seu oponent no és demòcrata. Assegura que 
li fa por el que hi pugui haver darrera aquesta idea.  

Recorda que el PP ha presentat al Ple mocions i iniciatives per fer auditories d’aquella 
gestió que ella li ha criticat, afirmant que el PP l’aprovava i diu que la presidenta s’hi 
ha negat en dues ocasions. Torna a dir que el PP ha presentat mocions per auditar tots 
els departaments del Consell de Mallorca, i la presidenta ha votat en contra.  

En conseqüència, no sap quina és la lliçó que els vol donar. Li demana si ho pensa, 
realment, que el PSOE pot donar lliçons sobre corrupció. Afirma que el PSOE no té 
autoritat per donar lliçons de democràcia ni de netedat. 

Insisteix a dir a la presidenta que aquest no és el camí. Observa que ella és la 
presidenta i que s’està investigant gestió referida a aquesta legislatura, mentre ella ha 
estat presidenta del Consell de Mallorca. Ho puntualitza perquè no convé entrar en 
una qüestió que és purament judicial i creu que s’ha de defugir el debat polític. Diu 
que ell no li ha fet retrets que no pertoqui fer, sinó que només ha parlat de la seva 
gestió com a presidenta, raó per la qual no se pot enfadar. 
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A continuació respon a les al·lusions que li ha fet sobre la dignitat. Li demana perquè 
no compleix ella les propostes del Ple i s’ha d’arribar als tribunals de justícia. 
Esmenta el cas de la RTVM i recorda que hi havia una majoria democràtica que hi 
volia fer uns canvis, però ella ho ha aturat. El cas se va dur als tribunals de justícia, 
però matisa que no és cert que el PP hagi perdut sinó que s’ha produït un problema de 
competència que se resoldrà en el moment oportú. És clar que, en el fons de la 
qüestió, no han perdut i per aquesta raó li demana que no digui coses incertes. 

Tot seguit tracta el tema de les carreteres. Retreu a la presidenta la seva incoherència 
absoluta i li recorda que no ho diu només el PP, sinó que el GOB va desplegar una 
pancarta de manifestació en aquest mateix sentit. Creu que és prou clar que 
qüestionen i esmenen la gestió de la presidenta, el seu propi govern presenta 
al·legacions i esmena el seu projecte de carreteres.  

Recorda que quan la presidenta va treure UM del govern de la institució va quedar en 
minoria i li fa notar que si els socis que li feien costat, sense ser majoria, ara 
l’esmenen, significa que s’ha quedat sola.  

Reitera que no li diu només el PP, sinó també els seus propis socis de govern, les 
plataformes cíviques i la gent que està indignada per les seves promeses d’una 
determinada Via Connectora, que finalment ha estat una altra. 

No critica un projecte, o un traçat determinat sinó les formes i l’incompliment flagrant 
de la legislació de la nostra comunitat autònoma.  

Respecte a la divisió de la via connectora en set trossos, refusa l’argument de que faci 
possible la participació de més empreses. Assenyala que hi participaran les empreses 
que correspongui, un cop fets els concursos segons preveu la Llei de contractació del 
sector públic. Per aquesta raó, no és possible utilitzar l’argument polític esmentat, 
perquè no és seriós, ni tècnic, ni responsable. Té la sensació que no li han explicat 
molt bé. 

A continuació esmenta la política social envers les persones i li diu que aquesta és la 
política de la feina; si la gent no té feina, no té per menjar i l’administració pública 
està endeutada, perquè ha de pagar, a causa de l’atur. Es produeix un cercle, del qual 
no se’n surt. Certament, no la culpa a ella d’aquesta situació, però sí que és 
responsable de que el Consell de Mallorca, durant quatre anys, no hagi posat en 
funcionament tot el potencial econòmic que té. Torna a dir que era possible. 

Diu que si en comptes de posar en funcionament la Via Connectora a finals de 
legislatura ho hagués fet quan pertocava, quan pràcticament estava ja tot decidit i el 
trajecte traçat i acabada la part tècnica, hauria estat millor. Retreu que ho ha ajornat 
per diversos motius, com ara per no tenir el consens necessari dins el seu propi equip 
de govern –i ho pot reconèixer públicament- i li reitera el retret perquè si ho hagués 
fet quan pertocava, avui hi hauria persones treballant en obra pública, que no estarien 
a les llistes del SOIB dels anys 2009, 2010 i 2011 per no tenir feina. 

Demana a la presidenta que no s’enfadi i també que reconegui humilment davant una 
tribuna pública els seus errors, perquè farà un favor a la ciutadania i com a presidenta 
li donarà un sentit més humà a la seva tasca política. Li diu que ell no té cap 
inconvenient a reconèixer errors, públicament. Li fa notar que la crítica forma part de 
la democràcia i li demani que hi cregui, en la democràcia, de manera real. 

Quant als incompliments de què ha parlat, li diu que persisteix en els mateixos termes 
que ha explicat, perquè es tracta d’una llista que conté promeses i actuacions que la 
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presidenta ha anunciat, any rera any, als seus discursos de Política General, i que 
encara estan pendents. Tot seguit, els explica. 

Sobre la promesa de que les competències estatutàries serien un fet durant aquesta 
legislatura, li recorda que no ha estat certa. No li pot donar l’enhorabona, perquè no 
ho ha complit. 

Pel que fa al finançament al Consell de Mallorca, també va afirmar que seria per a 
aquesta legislatura, assenyala que no és possible que li digui que el Govern de l’Estat 
li dóna uns doblers per fer carreteres i que després es gasta amb altres partides 
pressupostàries i no se compleix la finalitat d’aquella partida. 

És obvi que no se pot considerar la legislatura del finançament, pel fet que el Govern 
balear deu al Consell de Mallorca més de 210 M€, tot i ser del seu mateix color 
polític. 

També és evident que no pot dir que el Consell de Mallorca està obert a les empreses, 
ni que ha complit la seva intenció de reformar la Llei de consells insulars. 

No pot dir que ha tengut tampoc un govern sòlid, perquè no ha estat així. Tampoc ha 
estat un govern plural, i a més un cop haver-se’n desfet d’UM, ara no té molt bona 
relació amb els que hi resten. 

Tampoc pot dir que el Consell de Mallorca ha estat àgil, perquè ha estat aturat.  

No pot afirmar que ha creat el Consell de les Arts i la Cultura, tot i que aquesta era 
una proposta del seu discurs. 

Considera que tampoc no pot assegurar que ha tengut prioritat l’adaptació del Pla 
territorial de Mallorca per part dels municipis. Li demana quants n’hi ha, que s’hagin 
adaptat.  

Quant al Pla director sectorial dels camps de golf, que també va prometre, observa 
que tampoc no s’ha aprovat. 

Respecte a les negociacions sobre el projecte Façana Marítima, li recorda que tampoc 
no han tengut èxit, perquè ha estat un fracàs estrepitós. 

Sobre el projecte Platja de Palma, considera que tampoc no li pot donar l’enhorabona 
per les gestions que va fer aquesta institució. Recorda que ella mateixa va criticar la 
Sra. Margarita Nájera i la Sra. Aina Calvo perquè no varen presentar un projecte de 
Platja de Palma que s’identificàs amb la societat de Mallorca. 

Tampoc no ha estat coherent en la matèria dels accessos a Palma, ni en la Via 
Connectora.  

No ha estat coherent en el compliment que s’ha de donar a tot allò que s’ha aprovat al 
Ple. 

Pel que fa al Reglament intern del Consell de Mallorca, li retreu que encara l’esperen. 
Recorda que tenien un acord des de l’inici de la legislatura i que la presidenta, que 
criticava el reglament anterior, del Sr. Miquel Nadal,  s’ha aprofitat d’aquest 
reglament durant tota la legislatura.   

A continuació, tracta el tema de la política pressupostària. Diu que tampoc li pot 
donar l’enhorabona, perquè no ha estat correcte. Assenyala que el PP sí que l’ha 
ajudada, l’any 2010, perquè hi havia una situació ben problemàtica en aquesta 
institució, quan no quadraven els comptes. També ho ha fet l’any 2011, quan s’han 
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desbloquejat totes les partides de política social, del Pla d’obres i serveis i de les 
inversions en matèria de manteniment de carreteres.  

En conseqüència, repeteix que el PP la critica, però també l’ajuda. 

Retreu també que només s’hagi executat un 64% del pressupost de 2010. Afirma que 
l’any 2010 només se va executar el 37% de les inversions públiques i opina que això 
és un desastre, tenir l’obra pública aturada en temps de crisi. 

El mateix opina respecte a la taxa del fems. Puntualitza que no parla del model, 
perquè potser ningú no en pot estar satisfet, però també l’actual govern de la institució 
ha gestionat aquesta àrea. Diu que si s’ha de canviar el model, se canvia, però allò que 
no és possible és que faci promeses que després no pot complir. 

Quant a la política de personal de la institució, li retreu no haver pogut aprovar la 
Relació de llocs de treball del Consell de Mallorca. Tampoc la pot felicitar per les 
relacions que han existit entre l’equip dels funcionaris de la institució i l’equip tècnic 
del govern que presideix.  

A més, assegura que la presidenta no compleix amb els ajuntaments petits. Posa 
l’exemple d’un ajuntament petit que té un problema greu amb el Serpreisal. Opina que 
s’han de donar respostes i s’ha d’escoltar aquells ajuntaments de menys de 20.000 
habitants que encara destinen l’1% del seu pressupost a una competència que no és 
seva.  

D’altra banda, s’ha de donar respostes als ajuntaments respecte a què passarà amb el 
conveni de la recollida selectiva. La presidenta ha parlat de les transferències del 
Govern balear cap al Consell de Mallorca, però no ha parlat de les transferències del 
Consell cap als ajuntaments. Torna a dir que no n’han sentit res, de tot això, tot i que 
forma part de la segona descentralització i que és tant o més important que la que ella 
predica per al Consell de Mallorca. 

Refusa que li diguin que el PP no ha fet política social, perquè n’han feta molta. 
Desconeix quantes places residencials s’han creat durant aquesta legislatura, però sí 
que sap que durant la passada se’n varen crear 1.500. Sí que sap, també, que 
actualment hi ha una llista d’espera de 1.000 persones, a les residències del Consell de 
Mallorca. 

Afirma conèixer perfectament que hi ha moltes persones que ho passen malament i 
diu a la presidenta que ella no té l’exclusiva de la política social, sinó que tothom en 
pot parlar, d’aquest assumpte. 

Si han existit problemes i deficiències no s’ha d’enfadar, com a presidenta, si hi ha 
crítiques constructives per part d’un partit polític que l’únic que pretén és fer feina i 
avançar a favor d’una societat que presenta problemes econòmics i socials seriosos. 

Persisteix a dir-li que ha de reflexionar sobre allò que ha fet malament, i n’ha de 
demanar disculpes si cal.  

Finalment li demana que reconegui, sobretot, que el PP ha sabut estar a l’altura de les 
circumstàncies i que no torni a posar mai més en dubte el seu tarannà democràtic.  

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació, per tancar el debat. 

Considera que ha estat bona, l’alternança política, perquè observa que hi ha 
determinades posicions que abans se defensaven i ara se van canviant, i es mostra 
convençuda que és bo.  
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Fa notar que tot l’argument de la rèplica del Sr. Rubio s’ha centrat a destacar que a 
ella no li agrada la crítica i que ha de demanar excuses per allò que no hagi fet bé.  

Diu que no sap si és perquè no vocalitza o no s’explica bé o si el problema és que el 
Sr. Rubio no l’escolta bé, però alguna cosa passa. Considera que ha fet un discurs 
humil, però també amb una defensa ben decidida de la gestió feta per aquest equip de 
govern perquè n’està ben convençuda que és així. 

Reitera que sempre ha acceptat els errors comesos i que mai no ha tengut cap 
problema per admetre-ho, però també destaca el fet d’haver treballat des dels inicis de 
la legislatura d’acord a un full de ruta ben concret. 

D’altra banda, puntualitza que quan ha dit que “convé que algú faci aquesta reflexió” 
–i suposa que no els ha agradat, i per aquesta raó se’n han anat- no parlava 
exactament de dubtes sobre què havia d’haver tengut prioritat, si la variant de Son 
Servera o la de Portocristo. Assenyala que estava parlant d’una cosa molt més seriosa, 
com ara que malauradament durant la legislatura passada no és que es tractàs 
d’equivocacions sobre la decisió de fer una o una altra obra, sinó que hi va haver gent 
que va ficar la mà a la caixa.  

Torna a dir que és d’això, del que parlava, i fa notar al Sr. Rubio que aquesta no és la 
millor democràcia.  

Observa que aquesta actuació a ella no l’enorgulleix ni l’emociona ni la il·lusiona, 
sinó tot al contrari, la decep profundament per raó de les seves conviccions 
democràtiques.  

Diu que no sap si encara ho ha d’explicar més, perquè l’entenguin bé. Creu que no cal 
fer-ho, perquè tothom n’és ben conscient, del que se parlava. Pensa que això necessita 
una explicació, per part dels absents.  

Recorda que aquesta explicació l’han esperada durant tota la legislatura, atès que 
s’havia d’haver demanat aquest perdó i admetre i reconèixer davant la població que 
durant la passada legislatura algú del seu partit va fer una mala gestió i no se mereixia 
la confiança de la ciutadania. Diu al Sr. Rubio que això els honoraria; aquest és el seu 
parer, tot i que el PP farà evidentment allò que voldrà fer. 

Persisteix a dir que quan se refereix a una millor democràcia se refereix a això. 

Tot seguit observa que si el que vol és que ella digui que el Partit Popular és un partit 
demòcrata, efectivament és així, no en tengui cap dubte. Tot i això, puntualitza també 
que no són aquestes les millors formes democràtiques, i torna a dir que no és aquesta 
l’època de la nostra democràcia que podrem ressaltar.  

Ho reitera amb insistència quatre vegades més, per fer notar al Sr. Rubio que no 
s’equivoqui, que ni ella ni ningú no recordaran la passada legislatura com la millor 
època de la nostra democràcia, perquè se’ns ha conegut, als àmbits nacional  i 
internacional per allò que no havia d’haver ocorregut mai.  

En conseqüència, li demana com és possible que li exigeixi un reconeixement de que 
aquesta és la millor democràcia possible.  

Li torna a dir que no, que no ho és, perquè no es tracta només de votar cada quatre 
anys, que un govern vagi fent coses, i altre cop la ciutadania torni a elegir, o que se 
formin pactes; això només és una part de la democràcia.  
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Destaca que les persones que hi creuen fermament saben que hi ha alguna cosa més: 
que la població ha d’opinar, participar, hi ha d’haver transparència, rigor, bona gestió 
dels doblers públics, explicacions i també responsabilitats polítiques, no només 
judicials.  

Remarca la necessitat d’exigir responsabilitats polítiques.  

Observa que si el Sr. Rubio no percep aquestes diferències i només li parla de les 
seves equivocacions com a presidenta en una o altra gestió, és que s’han produït dos 
debats i dos discursos diferents, de dues qüestions totalment diferents. 

Indica que ella ja no en vol parlar més, perquè ja és prou conegut de tothom. Fa notar 
al Sr. Rubio que si ell insisteix a veure la situació com un retret a les equivocacions de 
l’equip de govern, el problema és molt gros.  

Afirma que aquesta és la història que ens precedeix, agradi més o menys. Per aquesta 
raó, el Sr. Rubio no li pot tirar en cara que ella no respecta el PP, o que els convidi a 
fer una reflexió d’aquest tipus –reflexió que ella considera molt sana, des del punt de 
vista democràtic i no ha de causar cap problema a ningú. 

A continuació se refereix a l’afirmació del Sr. Rubio en el sentit que de tot el que ha 
passat a la institució, el PP no en té cap responsabilitat. Li fa notar que potser els seus 
socis del Pacte que han governat amb ella durant aquesta legislatura podrien dir el 
mateix, i és obvi que li semblaria surrealista, atès que si se pacten unes polítiques i se 
forma part d’un govern determinat, se li dóna suport a aquest govern i se’n senten 
responsables.  

En aquest sentit, recorda al Sr. Rubio que durant la legislatura passada se va establir 
un pacte, en aquesta institució, que feia possible que la presidenta fos la Sra. Mª 
Antònia Munar i l’equip de govern estàs format per Unió Mallorquina i el Partit 
Popular. Li demana com és possible que ara el PP digui que no existeix tal pacte, que 
no tenia cap responsabilitat de govern. El PP gestionava el 30% del pressupost del 
Consell de Mallorca, però resulta que no té cap responsabilitat de govern: ho votava 
tot, al Ple, però no té cap responsabilitat de govern. 

Opina que sí que en tenen, de responsabilitat de govern, i que sí que han pres 
decisions –i no totes mal decidides, que quedi clar- perquè n’hi va haver d’encertades, 
i ho reconeix, però demana al Sr. Rubio que no en reneguin. Li retreu que vulgui 
renegar de tota la història del PP, de l’anterior i de l’actual.  

Assegura que ella no n’està empegueïda, del que ha fet i de la història del seu partit 
polític, perquè sap prou bé d’on venen, on han estat, per què han lluitat, per quins 
ideals, on son i cap on volen anar, i no en renega en absolut.  

Entén que el Sr. Rubio ho tengui complicat, però li diu que si ella estàs en el seu lloc 
no faria afirmacions tan fortes com aquesta, afirmar que el PP no té res a veure en tot 
el que ha passat aquí i ho vulgui justificar amb els arguments de la conveniència 
d’haver fet auditories.  

Considera que ella, en totes aquestes qüestions, ha tengut una actitud lleial, des del 
punt de vista institucional, atès que no és presidenta per perseguir ningú, sinó per 
executar el programa de govern que se va pactar i per tirar endavant les polítiques que 
s’han considerat les millors per a Mallorca.  
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Això és el que han fet i per aquesta raó li refusa les referències a si s’investiga o no la 
seva gestió al front d’aquest govern durant aquesta legislatura, perquè fins aquí es pot 
arribar.  

Afirma que ja no l’entén, atès que allò que s’investiga prové de l’anterior legislatura i 
li fa notar amb insistència. Destaca que la seva responsabilitat com a presidenta ha 
consistit a actuar quan s’ha descobert una irregularitat i ho ha comunicat a la fiscalia. 
Això és tot.  

Assenyala que no en parlarà més, però afirma que se’n sent molt orgullosa i que 
sempre que trobi una irregularitat actuarà exactament igual, afecti a qui afecti. 

Diu al Sr. Rubio que tant de bo algú, durant la passada legislatura, hagués actuat 
d’aquesta mateixa forma, perquè ara no ens trobaríem com ens trobam. Aquesta és la 
realitat.  

Tot seguit, se refereix a la insistència del Sr. Rubio sobre els aspectes de la Via 
Connectora.  

Considera que a hores d’ara tothom té clar que és del tot necessària una via que 
millori els accessos a Palma, tot i que demana expressament al Sr. Rubio que digui si 
el PP considera que és necessària o no, perquè critica allò que ella proposa, però no 
diuen què volen fer. Li urgeix una resposta, que defineixi si és necessari fer-la: un sí o 
un no.  

Vist que el Sr. Rubio respon afirmativament, li diu que no se compliquin la vida i tot 
seguit formula una pregunta al PP, en els següents termes: si d’Alcampo a l’Aeroport 
era abans una via un 30% més grossa, amb quatre nivells d’intersecció, i aquest 
projecte del PP tenia un informe favorable d’impacte ambiental, ara que el nou 
projecte és un 30% menys, que ocupa molt menys espai, s’ha d’aturar el projecte de la 
Via Connectora? i per què?.  

D’altra banda, retreu al PP que li demanin que posi en funcionament, de forma ràpida, 
tots els projectes d’obra pública per tal de crear llocs de feina.  

Diu que és el que intenta fer, complint la legalitat, atès que existeix l’informe 
favorable d’impacte ambiental –puntualitza que no s’ho inventa, ni l’ha fet ella, 
evidentment i que fa allò que li indiquen els tècnics de la institució.  

Per aquesta raó, no entén que el PP li demani que ho aturi, amb l’argument que 
consideren que el nou projecte produeix més impacte ambiental que l’antic projecte 
del PP, que ha explicat.  

Reitera que és impossible que un projecte que és un 30% més gran i que té quatre 
altures no ocupi més territori que un que és un 30% més petit i que només té dues 
altures. És obvi que allò que vol el PP és que s’aturi l’obra i li demana per quina raó 
volen que s’aturi. Insisteix a demanar-li que ho expliqui. 

A més, li fa notar que és contradictori fer això i demanar-li després que faci obra 
pública. 

Quant a la partició d’aquesta via en set trossos, torna a dir al Sr. Rubio que convé que 
demani a la Sra. Cabrer (PP) en quant trossos va dividir el metro de Palma.  

Refusa les insinuacions del Sr. Rubio de que se vulgui fer alguna cosa estranya, 
perquè no és el cas. Assegura que només se pretén fer via en l’execució d’un projecte 
que és una necessitat per a la ciutat i per a l’illa de Mallorca. 
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Recorda que s’ha hagut de frenar el projecte durant un any, no per voluntat pròpia, 
sinó per determinats retards del Govern central. Ara, en canvi, volen fer via i ho fan 
complint la llei, perquè tenen l’informe preceptiu referit a l’impacte ambiental que 
així ho indica, no perquè s’ho inventin.  

Tot seguit, explica el motiu del sistema que s’ha decidit. Diu que el cost de tota la Via 
Connectora és d’uns 160.000 €, si s’adjudica tota de cop se presenten empreses que 
poden assumir una feina d’aquesta quantitat, i demana al Sr. Rubio que li digui 
quantes empreses mallorquines se poden presentar per una obra d’aquest volum 
econòmic. Si coneix les empreses de Mallorca, li demana que ho expliqui. 

Repeteix que, a més de la decisió presa, també ho considera positiu i com a presidenta 
li sembla més interessant, perquè dóna més possibilitats a més empreses, en un 
moment de crisi econòmica. És cert que una mateixa empresa pot guanyar els set 
concursos, però és difícil.  

Pel que fa als retrets de retards en l’execució dels projectes i les obres, recorda que ja 
ho ha explicat prou i no té més interès. 

D’altra banda, diu que el conseller responsable d’Obres Públiques li ha explicat, i 
considera que té tota la raó, que a vegades abans de prendre la decisió d’emprendre 
una obra com aquesta s’ha de pensar i s’ha d’examinar molt i s’ha de fer un bon 
projecte, perquè si no és així després passen coses estranyes, que no convé que 
ocorrin.  

Comenta que les presses a vegades no són bones companyes, pel que fa a la gestió 
pública. Les presses exagerades, les presses sense planificar, no ho són mai i ella posa 
en valor precisament que presideix un govern que és capaç de parlar, abans de tirar 
endavant una política o una altra. D’aquesta forma, s’eviten problemes i, tot i que a 
vegades hi ha divergències de parers, és lògic i no té més importància, atès que en 
democràcia és molt bo ser capaços d’escoltar opinions diferents. 

Observa que si aquesta cultura hagués estat l’habitual durant la legislatura anterior, 
potser avui no tendríem el que molesta tant al Sr. Rubio, l’impacte ambiental a Son 
Espases. Tant de bo hagués estat així, però veníem d’una cultura que, tot i que 
sortissin 50.000 persones al carrer, per a la consellera de torn o per al president del 
Govern balear era com si no existissin. Aquest sector de la ciutadania s’esborrava, no 
interessava perquè criticava la seva gestió.  

En canvi, a ella no la molesta que la critiquin, i fins i tot parla amb aquesta gent 
perquè li diguin directament què pensen i si s’ha de canviar un projecte se canvia, 
perquè és la seva forma de ser i d’entendre la política. 

Recorda que l’actitud del PP davant aquestes situacions era just la contrària. Diu que 
mentre ella va ser la portaveu del partit de l’oposició i l’actitud del president del 
Govern balear era prou dura, mai no la va citar per un intercanvi d’opinions. Quan 
una part de la ciutadania cridava al carrer, l’actitud habitual del PP era dir: aquests no 
ens voten. 

Insisteix a dir que aquest és un molt mal ús de la democràcia i de les institucions.  

Assegura que ella pensa just el contrari, i fa notar que amb una bona disposició per 
escoltar i per millorar les decisions preses, s’haurien pogut evitar molts de problemes.  

Pel que fa a la Via Connectora, ara es troben precisament en aquesta fase, per la qual 
cosa convida el Sr. Rubio a participar, atès que potser ell té una idea genial i ella 
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estarà encantada de que li doni aquesta idea. Li demana que sigui positiu, perquè una 
part de l’oposició és criticar i l’altra és donar opinions constructives i propostes. 

Sobre aquesta qüestió, li diu que està un poc decebuda perquè no li ha presentat ni una 
sola proposta durant aquest debat, ni una sola idea respecte a cap a on s’ha d’anar. 
Aquesta és la realitat i per aquesta raó li retreu que no ho hagi fet. Destaca que 
l’actual equip de govern d’aquesta institució estava acostumat a unes altres coses, en 
aquest sentit, però avui no se n’ha presentada ni una de proposta de futur, ni una 
proposta de pacte.  

Diu que entendria que el Sr. Rubio proposàs no fer la Via Connectora i aturar-la 
immediatament perquè defensa el Segon Cinturó que el PP havia proposat; ho pot 
entendre i suposa que és el que vol el PP, tot i que no ho vol dir. En canvi, no admet 
que li demanin que ho aturi, sense proposar res i per aquesta raó seguirà endavant amb 
la seva responsabilitat, que és la de presidir aquesta institució.  

Parla un cop més de les presses per executar les obres i posa l’exemple d’una altra 
herència rebuda del PP, la carretera de Peguera. Diu que costarà molts de doblers, 
perquè la varen executar molt malament i ara s’haurà de refer quasi de bell nou.  

Fa notar que són doblers de la ciutadania d’aquesta illa i que el PP li indica que s’ha 
de gastar en política social, però és evident que s’hauran de gastar per refer 
l’esmentada carretera. Respon als comentaris de refús que li fa la Sra. Cabrer (PP) 
indicant-li que potser és que no ha observat els cruis ni la inseguretat d’aquesta 
carretera. 

Sobre els incompliments diversos que li ha retret el Sr. Rubio, li recorda que aquesta 
institució té les possibilitats que té, i s’havia fet un acord per impulsar la Llei de 
consells insulars, com a proposta de resolució del Debat de Política General anterior.  

Recorda que el PP, al Parlament, hi ha votat en contra. Li demana si ho sap, que ho 
han refusat. Assenyala que és el PP qui ho ha fet, no ella, que té els vots que té, però 
defensa aquesta mesura. 

Quant a les competències, reitera que no han duit el ritme que volien, però que no 
s’han aturat. 

Pel que fa al finançament, torna a dir que de 267 M€ s’ha passat a 435 M€. És una 
realitat i un èxit d’aquesta institució, perquè està consolidat i espera que no pugui 
tornar enrera. 

Sobre l’adaptació dels ajuntaments al Pla territorial de Mallorca, li recorda que hi ha 
coses que pertanyen a l’autonomia municipal, però aquest govern ha fet un important 
acord perquè s’hi adaptessin, s’han disposat subvencions per als ajuntaments i s’han 
pagat els tècnics que fan l’adaptació del PTM. En conseqüència, no ha de dir que 
l’equip de govern no ha fet res. 

Respecte al Reglament orgànic del Consell de Mallorca, li fa notar que avui ha 
recordat que existeix el timbre, perquè durant aquesta legislatura no l’ha sentit cap 
vegada. També li recorda que durant la passada legislatura el timbre sonava 
contínuament i els representants de l’oposició gairebé no podien parlar i que no tenien 
sou, per treballar, però durant aquesta legislatura això ha canviat.  

Assegura que ara sí que s’aprovarà l’esmentat reglament i per a la propera legislatura 
ja se’n podrà fer ús, sigui qui sigui que governi o que estigui a l’oposició en aquesta 
institució.  
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Per acabar, ho fa amb la qüestió del retret per no haver donat suport als ajuntaments 
petits. Li diu que no és cert, perquè és la legislatura en què més suport s’ha donat, des 
del punt de vista tècnic, de convenis, pressupostari, de la inversió feta.  

Li fa notar que ell, que va assistir a l’Assemblea de Batles i Batlesses degué escoltar 
batles del PP reclamant la necessitat de la intervenció del Consell de Mallorca en 
molts de temes.  

Observa que a ella la va il·lusionar aquest fet, que demostra que els batles del PP 
veuen realment la utilitat d’aquesta institució.  

Amb la qüestió del Serpreisal certament s’hi fa feina per tal de fer una nova proposta, 
però li fa notar que ve de molt enrera, de l’any 1984, suposa que s’ha adonat ara, 
d’aquest assumpte.  

En conseqüència, és obvi que el PP ha governat durant molts d’anys, i va anar 
creixent amb Protecció Civil, Ibasan, etc. mentre que els Bombers de Mallorca s’han 
anat quedant igual. L’actitud del PP va ser aquesta, tot i que ara manifestin el contrari.  

Destaca que ara és qüestió de veure si entre tots seran capaços de fer-ho d’una altra 
manera. 

Tot seguit, diu al Sr. Rubio que esperava crítiques, evidentment, però esperava també 
propostes concretes, per tal de saber si el PP accepta qüestions que l’equip de govern 
ha treballat, però no ha estat així.  

Considera que l’equip de govern ha treballat bé, en el sentit d’un model de creixement 
més sostenible, que ha donat prioritat a les persones d’aquesta illa des de la política 
social, la cultura, la joventut, l’esport. S’ha tengut una actitud de col·laboració amb el 
Govern de l’Estat, amb el Govern de les Illes Balears i amb els ajuntaments. 

Esmenta la feina que s’ha fet també a favor del creixement i del reforçament 
d’aquesta institució. Fa notar al Sr. Rubio que no n’ha dit ni una paraula, en aquest 
sentit, però se conforma amb que el PP accepti que el Consell de Mallorca és una 
institució que ha de créixer, que s’ha de complir l’Estatut d’Autonomia, que cal seguir 
endavant treballant perquè la institució sigui més propera a la ciutadania.  

Finalment, atès que el Sr. Rubio ho veu tot molt negre, li diu que ella no ho veu tan 
negre, perquè creu que aquesta terra té moltes possibilitats i que, sense dubte, si el PP 
en comptes de només veure-hi negre i criticar ajuden a fer costat amb totes les seves 
forces, ben segur que tot anirà molt millor.  

Per acabar, agraeix a tothom l’atenció que han prestat a les seves intervencions. 

Quan són les 18:00 hores, el Sr. moderador anuncia que es farà un recés i es continua 
la sessió a les 18:23 hores. 

El moderador, Sr. ALEMANY, dóna la paraula al Sr. Ramon (PSOE). 

El Sr. RAMON (PSOE) comença la seva intervenció. 

Diu que, en primer lloc, vol que li permetin una petita llicència personal en el sentit 
que desitja que les seves primeres paraules siguin d’ànim a la consellera que no ha 
pogut assistir del Partit Popular, la Sra. Clara del Moral, atès que sap realment com ho 
ha passat. Li retira els seus ànims i li fa saber que la volen aquí “dando caña”. 
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Tot seguit i entrant en el debat, diu que dia 22 de maig hi ha un examen; l’examen que 
passen tots els polítics, tant els que han governat com els que ho han fet, davant dels 
ciutadans. 

Un examen al qual, com tots els exàmens, s’hi pot anar de dues maneres. S’hi pot anar 
preparat i amb els deures fets o no. Creu –li diu a la Sra. presidenta–, té el 
convenciment i la tranquil·litat que tot el Grup Socialista hi va amb la tranquil·litat i la 
convicció que hi van ben preparat, amb els deures fets i llavors ja veuran què passa 
però –reitera– van amb els deures fets a aquest examen de dia 22 de maig. 

I quins eren els deures? Bàsicament es pot resumir en canviar el rumb, canviar les 
polítiques i canviar la direcció d’aquesta casa. 

El rumb que se l’havien marcat en el seu programa electoral i que considera que l’han 
complert amb escreix encara que, evidentment, no han arribat allà on havien d’arribar 
perquè necessiten quatre anys més. És cert que necessiten quatre anys més però, tot i 
això, hi han arribat i creu que han fet les coses prou bé, amb nota. 

D’entrada sabien que les coses eren difícils i, per tant, han fet els deures amb moltes 
dificultats i atès que coneixien, abans de començar, que la proporcionalitat política 
d’aquesta institució és la mateixa que en la passada legislatura: hi ha 16 consellers i 
conselleres del Partit Popular, 3 d’Unió Mallorquina i 14 del PSOE i Bloc per 
Mallorca. 

Ja era un repte important arrencar i voler canviar el rumb o la direcció de les 
polítiques amb la mateixa composició política perquè era complicat però llavors hi ha 
hagut dues circumstàncies excepcionals, úniques, mai no viscudes, dos caps de fibló o 
tsunamis, és a dir, dues circumstàncies d’aquelles que realment fan molt complicat 
acabar la legislatura amb els deures fets però, malgrat tot, els han fet. 

La primera circumstància han estat els casos judicials que han afectat de forma directa 
aquesta casa, la seva governabilitat i els deures dels quals parla atès que, ara fa un 
any, varen quedar amb un govern en minoria. Dit d’una altra manera: es varen quedar 
governant en minoria, però governant. 

Diu això perquè recorda que, ara fa un any, hi havia gent que deia que això no era 
possible. No era possible governar en minoria i que no se’n sortirien emperò se n’han 
sortit i ho han fet bé i, fins i tot, hi ha hagut determinades coses que s’han avançat més 
que quan no governaven en minoria perquè alguns deures estaven aturats i els han 
acabat fent molt millor que no es pensaven en un principi. 

Després la circumstància dels casos judicials, circumstància externa –ho han de 
reconèixer– que el govern del Consell de Mallorca, com tots els governs, ha patit. Ha 
estat quelcom molt fort i que ha tengut un impacte impressionant en la ciutadania. 

Opina que qualsevol personal normal es va quedar astorada –qualificatiu que pot 
emprar ara– en veure que la persona més important dels 12 anys anteriors a aquesta 
legislatura, la persona que prenia les decisions, deia per televisió que quan era el 
conseller d’Hisenda defraudava hisenda; que quan era el president del Govern –cap 
del conseller d’Hisenda– defraudava hisenda i que quan era ministre de l’Estat 
espanyol defraudava hisenda. 

Era la persona més important i planteja com s’ha de quedar un ciutadà o una 
ciutadana quan sap això. Apunta que, a més a més, això ho han pagat aquí dedins a 
l’hora de fer els deures perquè ha posat en descrèdit les persones que no es mereixen 
cap descrèdit. 
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L’altra circumstància ha estat l’econòmica que també ha estat excepcional i mai no 
viscuda. D’aquest tema voldria dir tres coses. La primera sonarà estranya però creu 
que no n’han parlat prou de la crisi econòmica. N’han parlat de les conseqüències 
però poc de les causes, fins i tot el seu partit i, evidentment, hi ha gent que no n’ha 
parlat gens perquè no li interessa parlar de les causes de la crisi i és molt important 
això. 

Comenta que fa dues setmanes va tenir mal d’esquena per circumstàncies que alguns 
coneixen però allò més important no és el mal d’esquena –així t’ho diuen els metges– 
sinó que allò més important és l’hèrnia que provocava el mal d’esquena i aquí ningú 
no ha volgut parlar de l’hèrnia i tothom ha parlat sobre la pujada de l’atur, si hi havia 
més crisi i més gent ho passava malament però, quines n’eren les causes? 

Doncs les causes eren, encara que certament hi havia una gent que havia estat golafre 
pels Estats Units, sobretot ideològiques atès que aquesta gent no hagués actuat com va 
actuar si hagués governat al món un altre tipus d’ideologia que, curiosament, és la del 
seu partit. 

En segon lloc, els especialistes, aquells que diuen que saben un “rato” de les coses –
és a dir, que en saben molt– com el Fons Monetari Internacional, per exemple, i ara, 
fa pocs dies, s’han assabentat que no en sabien ni un “rato” ni “poquito rato”; no hi 
havia res de res. Havien previst una cosa, i n’era una altra. I no en parlem dels que 
estaven pels Estats Units. 

Això, en termes mèdics, es diu que te’n vas a fer una revisió i al cap de dues setmanes 
et posen èxitus, que vol dir que ets mort, i igualment passa amb les agències que 
qualificaven Lehman Brothers: èxitus al cap de dues setmanes. I això, fins i tot, va 
trobar el president d’Estats Units que no va saber com reaccionar. 

És a dir, aquests especialistes en la matèria no en sabien i, a més a més, ens 
enganaven perquè deien que l’economia anava bé, que s’estava creixent, etc., però era 
mentida perquè estaven “engreixant” i els metges això ho saben també: no és el 
mateix crèixer que engreixar. El greix, més tard o més d’hora, el pagues. 

Així doncs, aquest tema dels especialistes ha quedat molt clar i assenyala que aquests 
especialistes són també els que donaven suport a la ideologia que ha provocat aquesta 
crisi. 

Llavors hi ha les receptes. Si tens mal d’esquena et donen quelcom per calmar el mal 
però també t’han de receptar quelcom per l’hèrnia. 

Una imatge val més que mil paraules. Fa uns dies varen veure un vídeo per una 
televisió poc sospitosa d’ésser d’esquerres en el qual una al·lota jove li deia a un alt 
dirigent d’aquest país que ara acabava d’estudiar i li demanava quines receptes o 
propostes feia aquest dirigent per tal que l’al·lota tengués feina en acabar els estudis i 
quines propostes fa perquè els emprenedors tenguin crèdit. 

La resposta va ser, en primer lloc, silenci. Després no entenia la lletra i més tard la va 
renyar i li va dir: el que tu has de fer és estudiar molt. 

Sra. presidenta, nosaltres sí que entenem la nostra lletra, l’entenem i l’hem aplicada i 
no hem arribat allà on havíem d’arribar però, de ben segur, que hem canviat el rumb. 

Recorda que a una executiva del seu partit en la qual l’anterior portaveu que hi havia 
–el Sr. Andreu Crespí– va dir amb un exemple gràfic molt clar que una societat o una 
administració ben dirigida per un president té qualcú que mana el timó i pot triar anar 
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cap a l’esquerra o anar cap a la dreta però mai no es poden fer aquests canvis bruscs 
de 90º o 180º en un moment. 

I això és el que hem fet nosaltres aquí. Hem fet els deures perquè hem canviat el rumb 
de les polítiques d’aquesta terra. De les polítiques com, per exemple, socials perquè 
ha quedat un poc espantat després d’allò que ha sentit quan s’ha comparat la política 
social d’aquesta legislatura amb la política anterior quan, pel que fa als temes de 
dependència, no hi ha color. Ni pel que fa a les millores en temes de discapacitats, ni 
amb la col·laboració amb les ONGs perquè van per un altre rumb molt diferent. 

Tampoc no hi ha color en quant al manteniment de les residències. El Sr. Rubio ho ha 
dit molt clar: convendria anar als llocs per saber com funcionen les residències. 
Convendria, per exemple, que haguessin anat als centres de menors –que n’ha fet 
referència de forma suau– perquè hi havia centres de menors que estaven més a prop 
de ser una soll de bestiar que no una casa per habitar. Aquesta era la situació d’alguns 
centres de menors quan va començar la gestió d’aquest equip de govern.  

Aquest centre de menors ja no hi és però hi havia 20 o 25 al·lots –nins i nines– que hi 
vivien de qualsevol manera i, per això, a tots els centres de menors han fet canvis i 
millores. Evidentment, haurien volgut arribar més lluny però no s’hi han d’amoïnar 
perquè tendran temps d’arribar-hi perquè governaran 4 anys més. 

Pel que fa als temes d’igualtat, diu que aviat els homes els hauran de reivindicar 
perquè el PSOE té actualment 7 dones conselleres electes davant 4 homes consellers. 
Assenyala que hi han avançat encara que no tant com haguessin volgut però han 
passat de 0 a 3, 4 o 5, és a dir, més del doble, triple i quàdruple. 

Un altre canvi important és el tema territorial. Aquí no hi ha res a veure amb la 
situació anterior i tot això amb acords. El mèrit de la presidenta és que aquests canvis 
els ha fet amb acords, fins i tot, a partir de propostes de l’oposició. 

La presidenta ja ho va dir clarament: si tenen propostes bones, les exposin i els hi 
donarem suport. Per exemple, el Partit Popular en va tenir una de molt bona que era la 
creació de l’Agència de Disciplina Urbanística i està aprovada. 

També s’han posat d’acord amb el tema del Pla Territorial i de llevar les Àrees de 
Reconversió Territorial (ART) i amb el tema del Pla de Carreteres i això és perquè, 
com ha dit abans, entenen la seva lletra. 

Hi va haver un Pla de Carreteres en el qual ell va participar i va escoltar el que tothom 
va dir i imagina que tothom se’l va llegir. Doncs bé, el Pla de Carreteres va sortir aquí 
sense cap vot en contra. La portaveu del Partit Popular va anunciar, fins i tot, una 
abstenció en positiu i ara el discuteixen. 

Sobretot, han posat en valor allò que realment té valor en aquesta terra. Vivim del 
turisme però no podem copiar dels altres llocs i hem de posar en valor el nostre 
paisatge, la nostra cultura, el nostre patrimoni i això s’ha fet i s’ha fet de diferents 
maneres. 

La manera potser més espectacular i millor o més emblemàtica és la candidatura de la 
serra de Tramuntana a patrimoni de la humanitat però també ho han fet amb la Sibil·la 
i amb moltes altres coses. 

Per tant, podrien dir que han creat el concepte del valor del paisatge i aquest és un fet 
que qualque dia, en haver passat alguns anys, diran que n’hi va haver uns que varen 
tenir aquesta visió i causalment haurà estat en el mandat de la Sra. Armengol. 
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Segurament haurà estat mèrit de tots perquè tothom ha donat suport a la candidatura 
de la serra de Tramuntana però s’ha fet quan la Sra. Armengol ha governat i no quan 
han governat els altres.  

Diu que n’hi ha que els vénen les idees quan no governen però al PSOE els vénen 
quan no governen i també quan governen i procuren aplicar-les. 

Després està el tema dels ajuntaments. No sap per què aquest tema és debilitat seva; 
potser perquè fa molts d’anys que és regidor. 

Assegura que és absurd que es digui que no s’ha avançat en el tema municipal. Mai en 
la història d’aquesta casa els consellers –l’equip de govern de la Sra. Armengol– no 
havien arribat a tants d’acords amb els ajuntaments. 

Li agradaria veure aquí els batles que quan es reuneixen els ho diuen. Recorda una 
reunió amb els batles de la serra de Tramuntana i un batle que ha vengut avui aquí del 
Partit Popular li va donar l’enhorabona al conseller perquè mai un conseller no els 
havia explicat les inversions que farien i com les farien a la serra de Tramuntana i 
assenyalà que hi estava d’acord. Tothom hi va estar d’acord. 

Ha assistit a les nou assemblees de batles i ha vist el que deien els batles. Els batles 
volen un Consell de Mallorca fort. A la darrera Assemblea que tractaren el tema del 
bombers, amb el qual ha fet molta feina el Sr. Rosselló perquè el tema estava 
totalment aturat, i es va explicar amb una claredat enorme i tots els assistents 
estigueren d’acord que s’havia d’arreglar. 

O també el tema dels animals de companyia que és una altra competència municipal 
sobre la qual encara no s’havia fet res.  

Hi ha multitud de competències municipals per a les quals els ajuntaments necessiten 
el Consell de Mallorca. Potser Palma no o els cinc o sis ajuntaments més grossos 
tampoc però n’hi ha 46 o 47 més i aquests 46 o 47 més, siguin batles del PP, d’UM, 
del Bloc per Mallorca o del PSOE, tots diuen el mateix i tots vénen al Consell perquè 
la realitat de Mallorca és diferent a la realitat de les altres illes i de la resta del territori 
nacional, sobretot de la península. 

Fa quatre anys varen votar un Estatut. El Sr. Rodríguez Zapatero va afrontar la 
reforma de l’Estatut i aquests que ara el critiquen, en aquell moment deien que no 
s’havien de tocar els estatuts ni tocar la Constitució. Duim 25 anys de democràcia i no 
s’ha de tocar res però les coses han canviat en 25 anys. 

Doncs bé, allò que els semblava malament que havia de canviar en 25 anys, ara volen 
que es canviï en 4 anys. Fa quatre anys la immensa majoria es posà d’acord aquí i ara 
resulta que l’han de canviar. 

La Constitució i els estatuts no són per sempre però la Constitució i els estatuts, que 
són una mena de constitució de les diferents comunitats autònomes, no es poden 
canviar cada 4 anys ni en funció de si es farà un vot més o un vot manco ni tampoc no 
es poden canviar en funció de la situació econòmica. 

Aquí no s’ha d’amagrir res sinó fer un Consell de Mallorca més eficient i aquí, potser, 
han de fer autocrítica perquè tal vegada no han arribat més enllà d’on podrien haver 
arribat però això requereix d’un pacte, Sra. presidenta. 

Sincerament creu que, si no s’hi posen tots d’acord amb aquest tema, no se’n sortiran. 
Els empleats d’aquesta casa fan bona feina però si els protocols d’actuació i els 
sistemes interns fossin uns altres molt més moderns –que a posta hi ha eines avui en 
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dia–, ho farien 3 o 4 vegades millor però això no ho pot canviar un equip de govern 
sinó tots els partits que s’hi han de posar d’acord però resulta que encara discuteixen 
si Consell de Mallorca sí o Consell de Mallorca no. 

Considera que aquesta discussió és una pèrdua de temps i que els mateixos partits –en 
concret els batles dels 46 o 47 ajuntaments que molts d’ells són del PP– no ho posen 
en dubte i no ho discutiran mai. 

El quart canvi de rumb que es proposaren, que sortia en el seu programa electoral i 
que varen pactar, era el tema de la transparència amb més informació dins el Consell 
de Mallorca i més transparència cap a defora.  

A mode d’exemple diu que el Sr. Rubio en la passada legislatura era el portaveu del 
Partit Popular en aquesta casa. Ara ho torna a ser. En la passada legislatura donava 
suport a l’equip de govern i en aquesta està a l’oposició. 

El Sr. Rubio actualment té 5 o 10 vegades més informació que en la passada 
legislatura però potser no pot dir. Tot seguit li agraeix al Sr. Rubio que ho hagi 
reconegut. 

Aquesta és una passa que no pot tornar enrere i és canviar el rumb de l’autocar. És 
anar cap a un altre lloc. És allò que s’havien proposat i allà on han arribat. 

Tots aquests rumbs –política social, política territorial, ajuntaments– tenen, 
evidentment, una incidència clara en temes de política econòmica i turisme. Han creat 
allò que li diuen “la recepta de la causa i no de la conseqüència”, és a dir, han creat un 
nou model per tenir uns ingressos per seguir vivint bé però d’una manera que 
garanteixi un futur sostenible i, per tant, assegura que tot ha canviat en aquests quatre 
anys. 

Pel que fa al tema de la Televisió de Mallorca, convida tots els presents i els 
telespectadors per fer ús del comandament i veuran que, a més de les televisions 
temàtiques, llavors només hi ha tres tipus de televisió 

La primera és aquella que li diuen del “cor” i que tot són successos; la segona són 
aquelles que són ultracentristes i, en tercer lloc, vénen les televisions com la Televisió 
de Mallorca, que són poques i gairebé totes públiques. 

La televisió pública de Mallorca va néixer fa poc però la televisió pública estatal no té 
res a veure amb la televisió pública que hi havia fa 8 anys. 

Així doncs, el tema de la televisió ja no és una qüestió de pressupost sinó de salut 
mental. Els ciutadans i ciutadanes han de tenir dret a veure una televisió que expliqui 
les coses com són i en la qual tothom tengui cabuda. 

Comenta que fa uns dies va anar a una televisió que no és pública i és una d’aquelles 
televisions un poc rares –d’algunes, fins i tot, fa por l’anagrama perquè és un bou que 
envesteix– i hi havia una manca exagerada de realitat i de pluralitat que, si l’hi tornen 
a enviar, hi anirà però perquè és molt disciplinat. 

Televisió de Mallorca és tot el contrari d’això. Potser sí s’ha de fer més eficient; no 
sap si s’haurà de fusionar amb IB3 o no però hi ha d’haver una televisió pública 
professional, independent i plural i això és el que és Televisió de Mallorca. 

Tot això a més de ser un tema que dóna feina a un sector que volen canviar, és a dir, 
quan parla de la causa de la malaltia vol dir que, si han de canviar de model, han 



 47

d’anar cap a aquest model perquè hi ha molta gent que viu d’això i és un sector que té 
una projecció molt important fora de Mallorca. 

En resum, acabarà com ha començat. Varen escriure una lletra, l’entenen, l’han 
aplicada –i creu que amb nota– i, per tant, mereixen seguir governant. Així de clar: 
s’han guanyat el seguir governant i llavors ja acceptaran el que passi dia 22 de maig 
perquè ho faran tan bé tant al govern com a l’oposició però no té cap dubte ni un que 
serà així. 

Aquesta és potser la seva darrera intervenció com a portaveu institucional però, com 
que està convençut que la Sra. Armengol serà la futura presidenta del Consell de 
Mallorca 4 anys més almanco i ell farà tot allò que sigui possible per ser el batle del 
seu poble, continuaran fent més intervencions i més debats institucionals ambdós. 

El moderador, Sr. ALEMANY, dóna la paraula a la Sra. Mascaró (Bloc per Mallorca). 

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

“Honorable presidenta, honorables conselleres i consellers:  

A tres mesos de les eleccions, és moment de fer balanç. De ser tan autocrítics com 
calgui, però també de reconèixer els avenços i ser optimistes, perquè hi ha la voluntat 
de continuar i consolidar el projecte que hem dissenyat i treballat. 

El mandat ha estat dur i no té sentit negar-ho. Per un costat hem patit –i patim– els 
efectes d’una greu crisi econòmica i social, d’abast internacional, que ha condicionat 
les polítiques i les actuacions del Consell ja que les necessitats de la societat ens han 
obligat a prioritzar –com no podia ser d’altra manera– el manteniment dels serveis i 
les polítiques adreçades a les persones més necessitades. 

Per un altre costat l’esclat de les investigacions judicials de nombrosos casos de 
corrupció política ha generat una forta alarma social, ha allunyat la ciutadania de la 
política, ha suposat una pèrdua de confiança en els representants públics i ha afectat 
l’estabilitat del govern del Consell i d’altres institucions. 

Canvis de responsables d’àrees de govern, renúncies a l’acta de consellers, canvis de 
portaveus de grups, crisis de pacte, expulsió d’un dels socis de govern i acabar la 
legislatura amb un govern en minoria no ha estat fàcil. 

La voluntat del nostre grup ha estat contribuir a la governabilitat, contribuir a fer front 
a la crisi i a fer costat a les capes socials més necessitades, amb un programa de 
govern progressista, ecologista i arrelat al país. 

També hi ha hagut, i hi ha, discrepàncies. Discrepàncies com la que mantenim amb la 
Via Connectora. No ho hem d’amagar tampoc –ni ho hem d’amagar, ni n’hem de fer 
un drama–, perquè en democràcia, la corresponsabilitat de govern no significa 
excloure la llibertat de ser crítics i autocrítics. 

Nosaltres també som conscients de la necessitat de resoldre els accessos a Palma. Però 
també som conscients que, precisament perquè primi l’interès general, les solucions 
s’han d’aplicar tenint en compte l’impacte territorial i paisatgístic, així com els criteris 
ambientals i s’han de fer dins del marc d’un model global de mobilitat que està 
apostant fermament pel transport públic. Aquests darrers anys s’ha incrementat un 
17% el nombre d’usuaris del transport públic de Mallorca. Els usuaris del tren s’han 
incrementat un 27%, i algunes línies de bus que utilitzen els ciutadans que vénen a 
treballar a Palma, s’han incrementat fins un 40%, això vol dir que és gent que ja no 
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agafa el cotxe i, per tant, les infraestructures es poden adequar també a aquestes 
xifres. 

Respecte a això que ha dit de la mà estesa, l’hi agafarem, i fort. 

Ser crítics, autocrítics i responsables per avançar cap al consens necessari, cap a 
opcions on tots i totes ens trobem còmodes, i no només l’equip de govern i els partits 
que li donen suport, també i sobretot els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra. Ho 
hem fet amb molts de temes i amb la Via Connectora també hem de ser capaços 
d’aconseguir-ho i per això estam treballant. 

Aquests han estat anys de molta feina per aconseguir consens en diferents temes, i 
especialment per dur a terme projectes i programes. I part d’aquesta feina ha estat 
silenciada pels embats de la crisi i pel desgavell de la corrupció. Però s’ha duit a 
terme bona part del programa que ens proposàrem l’any 2007 i des del punt de vista 
progressista, social i territorial el balanç de la feina feta és netament positiu. 

I ho hem fet amb honestedat, podem haver comès algun error –només els déus no 
erren mai– però sempre hem posat l’interès públic per davant dels interessos 
particulars. 

Tanmateix no hem aconseguit encara agilitar el funcionament del Consell. 
Segurament la doble condició d’ens local i d’ens autonòmic ha fet que el Consell de 
Mallorca hagi anat assumint competències i incrementant programes amb una 
estructura i uns recursos d’ens local que fan que la burocràcia, necessària per actuar 
amb legalitat i transparència, es compliqui i sigui percebuda com un perjudici pels 
proveïdors i per la ciutadania, especialment per les persones, entitats i empreses a qui 
se’ls ha concedit una ajuda o subvenció. 

Un dels primers reptes per després de les pròximes eleccions haurà de ser actuar 
decididament en la racionalització tant de l’administració com de l’estructura 
institucional. 

Racionalització per donar un servei més àgil, més transparent i més efectiu. 
Racionalització per servir els ciutadans sense laberints burocràtics. Però no hem de 
confondre la necessària racionalització i la simplificació de tasques amb el retall de 
competències als consells. Ni molt manco amb la seva desaparició. 

No hem de confondre la transparència, l’austeritat i la gestió eficaç, amb tornar enrere 
el procés autonòmic i el desplegament estatutari de repartiment de competències. No 
es pot utilitzar el moment de crisi i de dèficit per retallar o acabar amb l’autogovern. 
De cap manera. Ni contra l’autogovern ni contra l’estat del benestar. L’associació 
entre dèficit i autonomisme és falsa i intencionada, mal intencionada; és el 
centralisme d’alguns partits i la seva desconfiança cap a les autonomies el que ha 
generat una estructura estatal cara, ineficaç i insostenible. 

Tampoc no hem de confondre la racionalització amb l’eliminació d’organismes com 
la Ràdio i Televisió de Mallorca que actuen amb independència i professionalitat, que 
donen suport a la indústria audiovisual del país i que, amb una gran austeritat, 
ofereixen una oferta informativa i formativa de proximitat i de molta qualitat. 

És ben curiós que el partit que gastava més de 120 milions d’euros cada any en una 
televisió ara trobi que la Ràdio i Televisió de Mallorca, amb un pressupost de 10, 
sobra. 
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Defensar el tancament de mitjans de comunicació públics, independents i 
professionals ho fan aquells qui no volen una societat crítica. Només propugnen la 
supressió de la Radio i Televisió de Mallorca aquells qui no accepten una societat 
plural i diversa i volen imposar una Espanya uniforme, de pensament únic. 

Són, per cert, els mateixos que al País Valencià censuren les emissions de TV3, per 
tirar una cortina de fum sobre tèrbols afers de trajes i corretges. Una vergonya, tot 
plegat. 

Ens preocupen moltes coses i especialment que certs partits vulguin aprofitar la 
situació econòmica actual com a excusa per recular en el procés d’autogovern i tornar 
a un centralisme que ofega qualsevol signe d’identitat diferent del que ells consideren 
normal. Amb això el PP i els seus candidats se’n duen el primer premi, però el PSOE 
estatal i el govern Zapatero no només no fa res en sentit contrari sinó que també hi 
ajuda. Perquè, seguint amb l’exemple del tancament de TV3 al País Valencià, el 
govern socialista de l’Estat ho podria evitar. 

Senyora presidenta, vostè parlava avui de matí de la seva fidelitat al país. I estam 
contents que la presidenta de Mallorca reivindiqui de manera solemne aquesta 
fidelitat al país però tenim la impressió que no entenem el sentit de país ben bé de la 
mateixa manera. Jo també era diputada l’any 2007 quan es va votar l’Estatut actual. I 
precisament per fidelitat al país, jo i els diputats del meu grup, el PSM, i també els 
d’EU-Verds, hi vàrem votar en contra. Perquè volíem, i volem, un Estatut de nació 
per Mallorca i per les Illes Balears, que ens asseguri un autogovern sense imposicions 
foranes, un finançament just i un reconeixement de la llengua catalana que, almanco, 
la iguali jurídicament a la llengua castellana. Aquest és el nostre sentit de país. 

Però així i tot, encara que les nostres posicions no haguessin estat majoritàries, tenim 
l’Estatut que tenim, i exigim que es compleixi. Faltaria més. 

Per tant, fidelitat al país, sí. Racionalització, sí. I austeritat també. Tot això, des de la 
pluralitat i el servei a la societat. 

No només hem exercit l’austeritat en la despesa; també hem reduït càrrecs. I la difícil 
situació econòmica, ens ha obligat a retallar pressupostos. Els diferents departaments 
han assumit l’esforç que suposava no només haver de prioritzar programes igualment 
importants, sinó també haver de renunciar a altres, per evitar que els serveis i les 
ajudes de l’àrea de Benestar Social no patissin. 

Una retallada que s’havia de fer i que s’ha assumit, però que ens retorna, per enèsima 
vegada, a l’etern problema d’aquest país: el finançament. 

Per paga, les inversions estatutàries, que certament ens han permès afrontar noves 
infraestructures i posar en marxa nous projectes d’inversió, no financen els serveis –
que són la despesa bàsica del Consell.  

Hem de ser conscients que aquests tipus d’inversions tenen data de caducitat. 
S’acaben d’aquí a tres anys. Per tant, com a molt tard, d’aquí a tres anys hauríem de 
tenir ja un nou sistema de finançament més just i equilibrat. Si no resolem aquest 
tema, per molts de retalls i reestructuracions que facem, els consells i els ajuntaments 
no podran fer front ni a les competències que tenen assignades ni a les necessitats de 
les persones. 

El Consell, com els ajuntaments, té competències que ha de gestionar, té serveis que 
ha de continuar donant i, si realment volem garantir la qualitat de vida, el benestar 
social d’una societat forta i cohesionada, és imprescindible resoldre el finançament de 
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les comunitats autònomes, dels consells i dels ajuntaments. Si qualcú s’ha d’aprimar, 
hem de començar des de dalt. 

Tots i totes som conscients que la conjuntura econòmica és difícil, els ingressos 
públics han caigut en picat i que així es fa difícil que el finançament sigui l’adequat i 
els pressupostos puguin pujar aquest any o el següent. Però si no hi ha voluntat 
política ni el finançament ni els pressupostos seran els adequats ni ara ni mai. I voldria 
recordar amb això, que els partits que han tengut responsabilitat de govern a l’Estat, 
PP i PSOE, PSOE i PP, en són més que corresponsables. 

Però, tot i els problemes de finançament, els pressupostaris i totes les especials 
dificultats d’aquests darrers anys, tot i així, sincerament pensam que el balanç és 
netament positiu. 

Poder dir que el pressupost de l’IMAS, instrument de gestió de l’àrea de Benestar 
Social, ha pujat globalment prop del 50% i que serveis destinats a les persones més 
necessitades com la concertació de places per a persones amb discapacitats ha 
incrementat quasi un 60% les seves despeses o que partides destinades a persones en 
situació d’exclusió social han pogut incrementar-se un 129% ja és un bon balanç. 

Però no només hem incrementat les polítiques i programes destinats a persones en 
situació d’especial dificultat. 

També s’ha increment el suport als ajuntaments. Mitjançant el Pla d’Obres i Serveis, 
els ajuntaments han pogut dur a terme obres de millora de clavegueram, d’asfaltatge 
de carrers i de l’enllumenat públic, però també construcció d’infraestructures i 
equipaments, centres esportius i culturals, centres de dia, locals per a joves i la tercera 
edat, centres sanitaris i escoletes –molts centres d’educació infantil de la xarxa 0-3 
anys són una realitat gràcies al Consell. Fins i tot m’atreviria a dir que aquesta xarxa 
0-3 ha estat possible gràcies al Pla d’Obres i Serveis. 

Totes aquestes obres evidentment milloren els serveis que els ajuntaments donen als 
ciutadans i contribueixen a la millora de la qualitat de vida dels pobles i ciutats de 
Mallorca. 

Només entre els doblers destinats al POS, la línia extraordinària per ajudar els 
ajuntaments a pagar factures i les fuites d’aigua, el Consell ha destinat més de 60 
milions d’euros a promoure el desenvolupament econòmic i social dels nostres 
municipis. 

També ha estat important l’increment del suport tècnic que s’ofereix als municipis i el 
treball en xarxa entre Consell, ajuntaments i entitats socials per incrementar el 
consens polític i social pel que fa a l’Agenda Local 21. 

I també podem destacar els molts de milions invertits en el pla de millores del cos de 
bombers de Mallorca: millores als parcs, un nou parc a Alcúdia, incorporació de nous 
bombers. Tot això millorarà la seguretat i la tranquil·litat dels mallorquins. 

Però, si hi ha un aspecte que marca el signe d’aquesta legislatura i allà on més es 
destaca l’interès públic per davant del privat, és en l’important avanç en la protecció 
de Mallorca. La tasca feta des del Consell i també des del Govern ha marcat un avanç 
de difícil retorn cap al canvi de model territorial. 

Hem aconseguit fer un gir de 180 graus a les polítiques territorials; i hem aconseguit 
revertir diversos processos urbanístics agressius que s’havien posat en marxa la 
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legislatura anterior. Es Guix, Es Pujols, Son Baco, Es Pagos, Son Real... són alguns 
dels llocs que han quedat protegits. 

La modificació del Pla Territorial de Mallorca duita a terme, amb la supressió de 19 
de les polèmiques ART, ha partit del supòsit d’entendre el territori des de la 
perspectiva dels interessos generals, de la millora de la qualitat de vida i de reconèixer 
que els recursos són efectivament limitats. 

Hem de reconèixer, amb tota franquesa, que en algun moment vàrem patir; abans que 
el govern quedés en minoria patírem pels acords a què havíeu arribat inicialment amb 
Unió Mallorquina. Acords que, com sabeu, no compartíem. 

Però va valer la pena apostar per altres fórmules, i la modificació del Pla Territorial de 
Mallorca aprovada definitivament fa poc més d’un mes, amb un ampli consens –que 
no sé si avui seria possible– va suposar una aposta decidida i valenta pel canvi de 
model territorial, per la protecció del territori i per un urbanisme més transparent i 
sostenible; posant l’interès públic per damunt dels interessos privats que perseguien 
l’enriquiment a costa de l’explotació dels recursos naturals; fent possible el més que 
necessari equilibri entre qualitat de vida, desenvolupament i protecció perquè el 
desenvolupament no es pot deslligar de la protecció.  

El model econòmic basat en el creixement urbanístic ha fracassat a tot el món; la crisi 
econòmica global ha posat de manifest que el model del creixement urbanístic 
desmesurat i consumista és un model amb conseqüències nefastes a gran escala i no hi 
haurà qualitat de vida i desenvolupament socioeconòmic sense protecció.  

Vivim a Mallorca i de Mallorca, i hem d’apostar per la qualitat de vida i el 
desenvolupament socioeconòmic de les generacions actuals i futures. I això, aquí, 
significa apostar pel turisme, el seu motor econòmic. I no hi haurà turisme sense 
protecció del paisatge, del territori i del patrimoni en sentit ampli. 

A més, la protecció del nostre patrimoni natural, cultural, històric i etnològic suposa 
una fita molt important per fer possible la preservació i la projecció de la identitat 
pròpia del país, bàsica pel desenvolupament de la societat, però també pel turisme ja 
que podem oferir una diversitat que altres llocs no tenen. 

Es tracta de posar en valor allò que tenim, cosa que feim amb instruments com el Pla 
especial de la Ruta de Pedra en Sec que garantirà i regularà l’accés a més de 300 km 
de camins que discorren per la serra de Tramuntana i que pretén posar els camins a 
l’abast del senderisme i preservar i rehabilitar les zones més fràgils i sensibles  des del 
punt de vista ambiental, etnològic i patrimonial però que també vol contribuir al 
desenvolupament endogen i sostenible dels municipis de la serra. 

Aquesta ruta i la Ruta d’Artà a Lluc complementades amb els treballs que es fan per 
demostrar la titularitat pública del camins i garantir-ne l’accés, són un exemple més 
de la voluntat de posar l’interès públic per sobre dels interessos particulars, a la 
vegada que s’ofereix un llistat d’itineraris per excursionisme i senderisme que 
conjuntament amb la xarxa de refugis suposen una excel·lent oferta pel turisme de 
natura. 

Hem protegit territori i hem posat en valor el paisatge. I també hem preservat molts 
d’elements que estaven en perill de destrucció i hem posat en valor el patrimoni 
històric i cultural. 
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La defensa del patrimoni històric i cultural conjuga una sèrie de valors que sempre 
han estat presents en el nostre ideari: protecció del territori, defensa de les senyes 
d’identitat i aposta per un model turístic i econòmic sostenible. 

Durant aquest mandat s’han protegit molts elements significatius. La declaració de 
BIC, amb la categoria de conjunt històric, del barri des Jonquet de Palma, cosa que 
n’implica el reconeixement dels valors històrics i paisatgístics, com també s’ha fet 
amb molts de llogarets de diferents municipis de l’illa i la majoria de les vegades per 
unanimitat. 

S’ha impulsat la rehabilitació i la posada en valor del patrimoni, cercant finançament, 
i rehabilitant o bé directament amb les brigades o bé donant suport econòmic i 
assessorament tècnic a ajuntaments, particulars i entitats per a : 

- L’elaboració dels catàlegs de patrimoni. 

- Activitats arqueològiques i paleontològiques.  

- Activitats per a famílies. 

- S’ha aconseguit signar un conveni amb el Ministeri de Cultura per redactar la 
carta arqueològica subaquàtica, una reivindicació històrica. 

I s’ha aconseguit, amb feina, molta cooperació de la societat, d’entitats religioses –el 
Bisbat– i pocs doblers, la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat del cant 
de la Sibil·la, un reconeixement internacional a una manifestació del nostre patrimoni 
cultural i del nostre patrimoni lingüístic. 

Patrimoni lingüístic que també hem de protegir i promoure. Per això defensam el 
català com a llengua comuna i d’integració social, com la llengua de trobada de tots 
els ciutadans d’aquest país perquè sigui un dels instruments principals per construir 
una societat cohesionada, solidària i amb projecció de futur. 

Des del Consell hem posat en marxa el Projecte d’Acolliment Lingüístic i Cultural 
com a pla pilot per iniciar els fonaments per arribar a fer de la llengua i la cultura 
catalanes el vehicle d’integració i de cohesió social de la població de Mallorca. 

En un món global precisament el que es posa en valor és la diversitat i la diversitat 
cultural, la diversitat lingüística, en el món existirà només si hi ha algú que valora, viu 
i promou la pròpia cultura i ens correspon als mallorquins valorar, viure i promoure la 
nostra pròpia. Cal que el català o el mallorquí sigui la nostra llengua de referència 
primera si volem que hi hagi llengua pròpia. 

En aquest sentit, ens preocupa el popularisme de certs candidats que un dia s’aixequen 
i, no sé si havent berenat o no, decideixen que s’ha de derogar la Llei de normalització 
lingüística; i que abans de dinar, el que volen és derogar el Decret de mínims perquè 
troben que hi ha massa català a les aules. Candidats que diuen defensar el mallorquí 
però ells parlen majorment en castellà i demostren ser els més antimallorquins.  

D’això, de capells i barrets, de tassons i de gots, de què el que realment passa és que 
no volen prims, sinó que volen “Delgados”, en podem fer acudits, però la veritat és 
que és ben trist. Perquè la realitat és que el seu problema és que no hi creuen i que no 
volen permetre la diversitat, ni la diversitat lingüística, ni la diversitat cultural, ni la 
institucional. Quan des de molts àmbits es parla i es defensa la diversitat; ells pretenen 
negar-la i parlen d’igualtat i d’unitat quan el que realment volen és la uniformitat i 
això és un greu perill per a la cohesió social. 
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Nosaltres defensam la cultura pròpia i hem acostat la cultura a les persones fent-la 
més participativa. Des del començament de legislatura, a l’àrea de Cultura ens 
marcàrem l’objectiu d’acostar la cultura a la ciutadania creant i redefinint espais i 
programacions, però també donant suport i ajuda per afavorir la creació, la difusió i 
l’excel·lència dels nostres productes culturals.  

És cert que el retall pressupostari va obligar a baixar les expectatives però, així i tot, 
excepte en xifres, el balanç, gràcies a la tasca de les direccions insulars i la gran tasca 
dels tècnics, el balanç, com deia, és molt positiu. 

Hem fet feina des d’una cultura participativa. És cert que no hem crear el Consell de 
les Arts i les Cultures però sí hem creat la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques i la 
Comissió Assessora d’Activitats Cinematogràfiques i hem donat un nou impuls al 
Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca. 

El Teatre Principal, amb una programació variada i de qualitat, ha aconseguit superar 
una mitjana de 50.000 espectadors anuals. La Casa Museu Llorenç Villalonga i la 
Casa Museu Pare Ginard han incrementat i millorat els seus programes d’activitats. I a 
través de la Xarxa d’Activitats Culturals que el Consell de Mallorca posam a 
disposició dels ajuntaments, s’han pogut dur a terme moltes activitats a molts de 
municipis, cosa que no hagués estat possible.  

Hem dinamitzat un Consell Escolar de Mallorca que era pràcticament inactiu. 

Hem impulsat la creació i la producció, amb una important millora econòmica al 
Circuit d’Arts Escèniques i, per primera vegada, hem fet una convocatòria 
internacional d’intervencions artístiques amb el Projecte Capella, una mostra més del 
suport a la creació contemporània. 

I tenim bons i grans projectes en marxa. Com a llucmajorera m’han de permetre que 
tengui un goig especial perquè gràcies a la generositat d’un gran artista llucmajorer –
en Toni Catany– podrem comptar amb el Centre Internacional de Fotografia a 
Llucmajor: ja s’ha comprat la casa de Tomàs Monserrat, ja s’ha catalogat el fons 
documental i fotogràfic de Toni Catany i molt prest començarà a caminar la Fundació 
que ha de gestionar aquest centre. 

Tenim en marxa la rehabilitació de la casa natal de Blai Bonet a Santanyí; la 
restauració de l’antic monestir de Bellpuig a Artà; la rehabilitació del castell de 
Santueri a Felanitx, la recuperació de refugis i albergs de la serra de Tramuntana i la 
rehabilitació de camins per potenciar el turisme senderista. Tot això són alguns dels 
projectes que podran començar aviat. 

Tanmateix, la cultura és estratègica i mereix més. La propera legislatura hauria de 
substituir obres públiques com a l’estrella de la inversió pública: el patrimoni, la 
indústria cultural, els equipaments i els serveis culturals, hauran de ser una prioritat de 
primeríssim ordre. 

Per tant, Sra. presidenta, senyors consellers i consellers, malgrat la difícil situació 
creada per la crisi econòmica i social, malgrat els entrebancs provocats pels casos de 
corrupció, el balanç és positiu i ens permet encarar el futur amb un cert grau 
d’optimisme. És positiu perquè podem presentar als ciutadans els comptes d’una feina 
ben feta, i un projecte de govern adequat per a un país que mira cap al futur amb 
confiança i amb esperança. 

Moltes gràcies.” 
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La Sra. PRESIDENTA, en primer lloc, agraeix les intervencions del Sr. Ramon, en 
representació del Grup socialista, i de la Sra. Mascaró, en representació del Bloc per 
Mallorca. 

Tot seguit agraeix igualment el treball fet i recorda que avui matí ha comentat –i ara 
és el moment d’estendre’s un poc més– que en moltes ocasions ha dit que està 
orgullosa d’haver tengut la possibilitat de ser presidenta de Mallorca, d’haver pogut 
treballar intensament per la terra que estima i en la qual creu. 

També està orgullosa d’haver fet feina amb homes i dones que s’hi han deixat la pell i 
que han compartit –i comparteixen– un projecte de futur per a aquesta terra i, per tant, 
vol fer un agraïment especial a tots aquells que són part d’aquest govern que ha lluitat 
de forma intensa des del principi i fins al final d’aquesta legislatura seguint el rumb 
marcat de l’honestedat, l’austeritat i d’un full de ruta d’allò que creien que s’havia de 
canviar en segons quines polítiques de la nostra illa. 

Reitera el seu agraïment sincer a totes les persones que han format part d’aquest 
govern; des d’aquells que els han ajudes amb les tasques de caire més administratiu 
fins als que han estat consellers i conselleres i han tengut la possibilitat de la decisió 
en cada una de les seves àrees. 

Afegeix que, un cop escoltada la posició del Grup socialista i del Bloc per Mallorca, 
aquella idea que expressa el portaveu del Grup popular que eren un govern poc sòlid, 
que no s’entenia, que es barallaven i no tenien clar que tenien divergències, doncs 
diria que no és cert atès que el balanç fet pels dos grups que donen suport al govern és 
un balanç totalment positiu i coincident. 

Si més no, tal i com ha dit la Sra. Mascaró, hi ha algunes discrepàncies i temes que 
han discutit però, una vegada més, diu que això és sa en democràcia i els enriqueix. 
Ningú no té la raó absoluta i, per tant, poder pactar, negociar i debatre sempre dóna 
possibilitats de millorar les decisions polítiques que es prenen en cada moment. 

Certament és veritat que, quan s’ha fet el recordatori per part dels dos portaveus, ha 
estat una legislatura molt intensa. De vegades hom pot pensar que només ha passat 1 
any i, de vegades, que n’han passat 20 perquè han passat moltes coses a molts de 
nivells. 

La situació de crisi política ha estat forta i la situació de crisi econòmica ha estat la 
més forta i la que ha fet que moltes idees preconcebudes les hagin hagut de 
redimensionar. 

No obstant això, es queda amb el plantejament que han fet el Sr. Ramon i la Sra. 
Mascaró de dir que és cert que han tengut moltes dificultats, és cert que acaben la 
legislatura amb un govern en minoria però un govern que, malgrat estar en minoria, 
ha sabut governar i tirar endavant polítiques de futur per Mallorca. 

Tot això ho han fet des del sacrifici; primer de l’equip de govern i llavors, 
evidentment, dels partits que ara estan a l’oposició –Unió Mallorquina i Partit 
Popular– per poder acostar postures en temes cabdals i fonamentals per la nostra terra 
i, per això, posa molt en valor aquesta cultura del diàleg i del pacte sense renunciar al 
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programa que havien plantejat i això té un mèrit molt important per part dels que han 
governat perquè han aconseguit suport en les polítiques que havien defensat. 

Han aconseguit un acord territorial que canvia el Pla Territorial passat i en aquesta 
legislatura han tengut la possibilitat i la capacitat de tenir el suport –en aquest cas del 
Partit Popular– que ha fet possible eliminar les 19 Àrees de Reconversió Territorial. 

També és cert que, sense renunciar als seus programes, han aconseguit el suport –en 
aquest cas d’Unió Mallorquina– per desclassificar una urbanització a Es Guix que 
anava en contra gairebé de tot allò que entenem per sostenibilitat de la nostra terra. 

Així doncs els acords en matèria territorial han suposat un gran bot en aquesta 
legislatura pel que fa a la forma en la qual volen que creixi Mallorca amb els 
plantejaments de posar en valor el paisatge i el patrimoni. 

La Sra. Mascaró deia que el patrimoni i la cultura han de ser estratègics i, 
efectivament, així és però no només el patrimoni i la cultura sinó que tota la institució 
ho ha de tenir clar i així ha estat perquè s’ha invertit en patrimoni i en cultura des de 
molts de diferents eixos transversals i, de fet, a l’hora de demanar doblers per a 
inversions estatutàries, han tengut tots molt clar que havien de ser per millorar 
Mallorca com a producte turístic des del punt de vista de millorar allò que ens és propi 
i ens diferencia de la resta del món. 

Recalca aquesta qüestió perquè la Sra. Mascaró hi ha fet esment i a ella li sembla que 
és molt interessant. Aquesta és una terra que viu del turisme bàsicament –tot i que 
s’ha d’intentar diversificar amb suport a l’economia tradicional, etc.– i que hi vol 
seguir vivint i, per fer-ho possible, s’ha de ser conscient que han d’aturar el 
creixement residencial i especulatiu, cosa feta; han de posar en valor allò que ens fa 
diferents i únics i han posat en valor aquest patrimoni natural i cultural amb mesures 
paisatgístiques i amb la potenciació d’espais emblemàtics com la serra de 
Tramuntana, la compra de Can Weyler, la protecció de béns d’interès cultural abans 
esmentades, etc., perquè allò que ens fa diferents és el paisatge, la història, la tradició, 
la llengua pròpia i, des del punt de vista d’estima d’un poble a la seva llengua, també 
han fet feina intensament. 

Així doncs, han coincidit en el full de ruta en el sentit de dir “som qui som i sabem 
què hem de fer per arribar a aconseguir ser qui volem ser” i certament s’hi ha fet una 
feina intensa des de totes les àrees. 

Precisament per això, està ben tranquil·la i contenta que al final de legislatura puguin 
dir que és cert que hi ha coses que no hauran complert o no hauran pogut fer però 
també és cert que han estat molt coherent amb les polítiques que han traçat i això li 
dóna tranquil·litat de consciència que no sap si és habitual quan es governa ni sap si 
abans passava. En tot cas, ara sí que poden dir-ho; poden dir que han estat coherent 
amb les decisions preses i, tal vegada, hi ha coses a les quals no han arribat –i hi 
haurien d’haver arribat– però les dificultats ho han impossibilitat i d’això també en 
són conscients. 

És conscient, igualment, que han avançat en la modernització de la casa però no han 
arribat allà on havien d’arribar i és cert que l’Administració Pública –i no només 
aquesta casa atès que hi ha hagut un debat interessat tot dient que el Consell no paga, 
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etc.– és lenta en general, que l’han d’agilitar i modernitzar però el Consell de 
Mallorca no és una espècie rara i estan en la mateixa situació els ajuntaments, el 
Govern i l’Administració de l’Estat. 

De fet, sap de factures que estan un any i dos a pagar-se pel Govern balear; de 
factures que estan un any i dos i tres a pagar-se pels ajuntaments d’igual manera que 
pot passar al Consell de Mallorca. 

Tothom ha de tenir el compromís d’agilitar l’Administració Pública sense que això 
impliqui la pèrdua de controls públics. Això és important i aquesta legislatura hi han 
treballat molt i s’ha de seguir treballant per la modernització de la casa. 

Pel que fa al tema de la Via Connectora, diu que entén perfectament el plantejament 
de la Sra. Mascaró i creu que estan en plena disposició de seguir parlant-ne i 
d’intentar arribar a un acord que compti amb el suport –ben bé ho deia la Sra. 
Mascaró– no tant dels partits polítics com el suport social necessari. 

En aquest sentit diu que aquesta és una infraestructura necessària i assenyala que tal 
vegada li agradaria viure a un país on no fos necessària tanta infraestructura viària, on 
fes molts d’anys que s’hagués invertit en transport públic, on fes molts d’anys que hi 
hagués aquesta pedagogia d’ús del transport públic, on fes molts d’anys que la gent no 
tengués la necessitat d’anar cadascun amb el seu cotxe tot sol però la realitat és que no 
és així. 

Ara per ara, tenim molts de ciutadans que cada dia han d’esperar molt de temps 
aturats a les nostres carreteres per poder entrar a Palma. Aquesta és una realitat 
objectiva, no discutible i que, per tant, requereix d’una solució que ha de ser amb el 
menor impacte possible i pensant que hi haurà una política de transport públic activa 
que faci inviable allò que hi havia proposat de fer-hi un tercer carril i, per tant, enlloc 
de 4 carrils en tengui 6. 

S’hi ha de treballar molt intensament i és cert que en aquesta legislatura s’han fet 
passes molt importants però tothom ha de prendre consciència que és un tema en el 
qual encara s’ha de treballar més. 

En resum, és veritat que existeix la necessitat de fer aquesta infraestructura –i així ho 
corroboren tots els estudis tècnics– que ha de ser compatible amb un territori que és 
fràgil. Hi ha un Pla de Carreteres que han discutit molt en aquesta casa, que està 
aprovat i que dissenya, més o manco, les característiques tècniques d’aquesta via i, 
per tant, tenen el marc i a partir d’aquí s’han d’estudiar els punts de discrepància per 
veure com els solucionen. 

Assegura que ella, com la Sra. Mascaró, no té cap dubte que arribaran a un acord 
perquè així ho han fet durant tota la legislatura. 

En quant al tema de la conformació d’aquesta institució, fa notar que aplaudeix les 
paraules del Sr. Ramon i de la Sra. Mascaró en el sentit que, en aquests moments de 
dificultats econòmiques, no val replantejar-se tot el model institucional sinó tot el 
contrari. 
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En moments de crisi econòmica s’ha de ser encara més coherent a l’hora de dir que 
les polítiques es fan millor des de les institucions més properes; posar en valor allò 
que tenen pactat, és a dir, el fonament del nostre poble i de la nostra estructura 
jurídica com és l’Estatut d’Autonomia i, en aquest cas, el paper del Consell de 
Mallorca. 

Per altra banda assenyala que entén la manca de suport a l’Estatut d’Autonomia de les 
forces polítiques que representa la Sra. Mascaró i puntualitza que quan ella parlava de 
“sentit de país” ho feia pensant que, malgrat el que hagis votat, malgrat el que hagis 
estat, les lleis són les lleis i el marc és el marc. 

Allò que no és possible és que fa quatre anys creassin un consell a Formentera i ara 
diguin que el de Mallorca no té sentit. Reitera que amb “sentit de país” vol dir que 
s’ha de ser coherent i defensar i respectar el marc jurídic. 

En relació al finançament li fa una observació a la Sra. Mascaró. Li diu que, per a ella, 
PSOE i PP no és el mateix al govern de l’Estat. Desgraciadament varen viure una 
etapa al primer Pacte de Progrés amb un govern del PP a Madrid que no rebia el 
president Antich i del finançament ni parlar-ne. 

Entén que el posicionament d’un partit nacionalista és sempre lluitar per més, ho 
entén i ho respecta però no és el mateix. En èpoques de govern del Partit Popular a 
Madrid estàvem a 21 punts per sota de la mitjana per càpita de finançament estatal i 
ara estam en la mitjana. 

Tot i això, fa notar que ella és de les persones que pensen –i la Sra. Mascaró ho sap– 
que s’ha de protestar més i que s’ha de lluitar més però PSOE i PP iguals no són 
perquè s’han viscut dues etapes diferents i, de fet, el Partit Popular ara manifesta la 
necessitat d’una involució autonòmica, de la discussió de les comunitats i de les 
televisions autonòmiques, etc., discurs que és molt dur i que atempta contra allò que 
es deia que s’havia de posar en valor i que és la identitat pròpia que ens fa únics i 
diferents. 

Per acabar, reitera el seu agraïment al Grup socialista i, com que és el darrer any de 
legislatura, vol fer saber que s’hi sent com a casa perquè està com a casa amb ells i 
que ha tengut el suport tan intens en tot moment que, malgrat les dificultats, no han 
defallit ni un dia i també pel calor humà d’aquest Grup que ha sabut conformar un 
equip d’amistat i d’anar més lluny del que exigeix la política i, per això, els ho vol 
agrair personalment a cada un dels seus companys consellers. 

Al Bloc per Mallorca també li vol agrair la feina feta, la lleialtat a la institució que és 
molt important, la lleialtat a les polítiques i la capacitat d’arribar a acords pel futur de 
Mallorca. 

La Sra. MASCARÓ inicia el seu torn de rèplica. 

Diu que ella tampoc no dubta que podran arribar a un acord en quant al tema de la Via 
Connectora i hi seguiran fent feina i no s’aturaran igual que no ho feren amb el Pla 
Territorial de Mallorca. 
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Per altra banda, li vol replicar que, quan diu que el PSOE i el PP no és el mateix, a 
nivell d’amollar competències i de resoldre el sistema de finançament sí són el mateix 
encara que potser en algun moment donen alguna cosa més segons qui hi vagi a plorar 
però ella no vol que els governants de Mallorca, de les Illes Balears, és a dir, del seu 
país se’n vagin a pidolar a Madrid. Vol que existeixi un sistema de finançament que 
permeti que els ciutadans del seu país puguin decidir què fan amb els seus doblers i 
amb les seves polítiques, és a dir, que no hagin d’haver d’anar a demanar convenis, 
etc. 

Hi ha unes necessitats i una població i en funció d’aquestes necessitats, d’aquesta 
població i de les circumstàncies de cada una de les terres d’aquest país es pugui 
resoldre i, en aquest sentit, sí que són ben iguals. Tots tenen la mà i l’obren “en funció 
de...” i no ha de ser així sinó en funció de les necessitats i de la justícia social a totes i 
cadascuna de les comunitats o països d’Espanya. 

La Sra. PRESIDENTA diu que no entrarà en el debat sobre finançament que proposa 
la Sra. Mascaró però és cert que s’ha acordat un nou sistema de finançament 
autonòmic i hi ha una llei marcada amb les comunitats autònomes. 

Per concloure comenta que, després d’aquests 4 anys de treball, de feina feta, de feina 
explicada, de feina amb un rumb, creu que encara els esperen molts d’anys més de 
poder seguir governant. 

El moderador, Sr. ALEMANY, dóna la paraula al Sr. Pascual (UM). 

El Sr. PASCUAL (UM) pronuncia el discurs següent: 

“Sra. presidenta, senyores i senyors consellers,  

Som en el quart debat de política general d’aquesta legislatura, un debat que ens va 
sorprendre quan es va convocar, ja que entenem que a tres mesos d’unes eleccions no 
té massa sentit i, a més a més, havíem entès que hi havia un principi d’acord, de quan 
es va celebrar el debat de l’any passat, que no es faria però ja que el reglament el 
contempla i que vostè té la potestat de convocar-lo, no hi tenim res a dir. De tota 
manera avui, una vegada que l’hem escoltada, hem entès l’interès que tenia en fer el 
debat: un discurs que l’hem de qualificar d’autopromoció i autobombo, un debat més 
aviat electoralista, fora de lloc pel moment que ens trobam i per les circumstàncies 
que viuen en aquests moments molts de ciutadans.  

Passant ja a repassar el seu discurs, li hem de dir que compartim plenament la primera 
part: la defensa de la institució i del nostre model d’autogovern. Nosaltres sempre 
hem estat, i creim que ho hem demostrat àmpliament, a favor de l’autogovern i 
concretament d’aquesta institució. No té sentit qüestionar-la ara i amb això estam 
completament en sintonia amb vostè. 

És de destacar d’aquesta legislatura –i vostè ho ha fet avui dematí– els acords que hi 
ha hagut entre tots els partits polítics. Vostè ho ha recordat avui dematí i pensam que, 
per ventura, aquest és un dels aspectes més destacats d’aquests darrers quatre anys 
que demostren la maduresa de tots els partits polítics que estam representats en 
aquesta cambra i, sobretot, acords als quals han arribat en temps de crisi i de 
dificultats de tot tipus. 
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Però vostè avui dematí ha parlat de moltes coses. De coses de les quals aquest Consell 
no en té les competències com educació, turisme, diversificació de l’economia, etc., 
fins al punt que hi ha hagut moments del seu discurs que semblàvem ser al Parlament, 
al Congrés dels Diputats i, fins i tot, al Parlament europeu. Quin sentit té que parli 
vostè d’informatització de les escoles quan aquest Consell no en té cap competència? 
Trepitgi, Sra. presidenta, amb els peus a terra. Parli d’allò que ha fet aquests quatre 
anys, de fets concrets i no de paraules buides de contingut.  

Està molt bé parlar que el turisme serà, ha estat i ha de ser el motor que ens ajudarà a 
sortir d’aquesta crisi. Ara bé, li hem de recordar que la remodelació de la Platja de 
Palma, amb el consorci del qual aquest Consell participa, ha fet marxa enrere en 
moltes propostes i, de moment, de realitats poques. La reconversió turística per a la 
qual, amb més o manco encert, es preveien unes ART que vostès han eliminat, de 
moment, només són paraules i les zones turístiques, Sra. presidenta, són els nostres 
polígons industrials, són la base de la nostra riquesa i del benestar dels nostres 
ciutadans.  

Efectivament pareix ésser que aquesta temporada turística serà millor, però ho serà no 
per res que hagi fet aquest Consell sinó perquè el govern d’Alemanya ha fet la seva 
feina i ara els ciutadans d’aquest país, com d’altres països europeus, ja estan sortint 
del forat i es podran permetre venir de vacances. També serà millor perquè els 
competidors nostres tenen dificultats. Però no és pels problemes dels altres que 
hauríem de tenir millor temporada sinó pels nostres propis mèrits, i de mèrits aquest 
Consell n’hi ha pocs. 

Sra. presidenta, la realitat és que del darrer debat a avui poques coses han millorat. 
Continuam amb una taxa d’aturats que escarrufa. Encara que en el debat de l’any 
passat s’aprovàs una proposta de resolució presentada pel nostre grup perquè el 
Consell pagàs el deute que té amb empreses i particulars, tot i que sap que hi han fet 
un esforç per pagar i per resoldre problemes, a dia d’avui continuam igual: el Consell 
no paga quan toca.  

Una altra de les propostes de resolució que presentàrem i que també es va aprovar per 
unanimitat instava la tramitació d’una llei de finançament dels consells insulars que 
resolgués de manera definitiva aquesta qüestió. De moment d’aquest tema, res de res. 

Tampoc no es varen licitar dins l’any 2010 les obres previstes a les anualitats 2009 i 
2010 del conveni de carreteres. Sabem que era quasi impossible però s’havia pres un 
acord per unanimitat encara que sé que s’ha intentat i no ha estat possible. Tampoc no 
s’ha suprimit cap més departament ni direcció insular, tot i que també es va aprovar 
en el darrer debat una proposta de resolució en aquest sentit. Vostè ha parlat 
d’austeritat i d’eficiència, però, tret de suprimir els tres consellers d’Unió Mallorquina 
no ha fet res més. No li pareix que en els temps que corren s’ha de reduir més 
l’administració i s’han d’eliminar més càrrecs públics?  

Aquesta legislatura s’acaba. Li queden tres mesos, Sra. presidenta. Avui no tocava 
aquest discurs que ens ha fet. Avui tocava parlar de propostes concretes per dur 
endavant els tres mesos que queden amb un pressupost prorrogat i explicar com 
connectarà amb els seus socis de govern per tirar endavant una iniciativa tan 
necessària com la Via Connectora.  

Sra. presidenta, per concloure, amb els peus a terra i a tres mesos vista, perquè ja 
acabam el contracte tant vostè com jo encara que pareix que vostè el vol renovar, 
pensam que el més assenyat en aquests moments és que vostè, en un exercici de 
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democràcia de la qual ens parlava en el seu discurs, revisi tots els acords presos per 
aquest Ple i faci l’esforç de donar-los compliment: 

1. Agilitant tots els pagaments pendents de factures i certificacions. 

2. Donant agilitat a la resolució de totes les sol·licituds que té aquest Consell en 
temes com urbanisme, activitats, assistència social, etc. 

3. Deixi un calendari compromès de pagament del deute que té el Govern cap a 
aquesta institució. Pressioni, faci aquest calendari perquè no pot ser que hi hagi un 
canvi polític en aquesta institució i encara hagin d’anar a negociar un deute –del 
qual avui parlàvem– de 200 milions d’euros. 

4. Pacti ja, comenci demà dematí, amb els grups de l’oposició el repartiment del 
superàvit de 2010, excessiu superàvit en temps de crisi, amb l’establiment d’unes 
prioritats d’inversió en aquells temes que entre tots considerem més necessari 
atendre. 

Sra. presidenta, vostè sap que, com sempre, Unió Mallorquina estarà en la línia 
d’arribar a acords per resoldre problemes als ciutadans de Mallorca. En aquesta 
legislatura que s’acaba, tant quan governàvem amb vostès com ara que som a 
l’oposició, hem donat mostres sobrades de responsabilitat. Sempre que hi ha hagut 
dificultats i que era necessari el nostre vot per tirar endavant iniciatives positives per 
Mallorca, hi hem estat. I hi continuarem essent si fa falta. Moltes gràcies.” 

El moderador, Sr. ALEMANY, dóna la paraula al Sra. presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA agraeix al Sr. Pascual les seves aportacions i comença per dir 
que la celebració d’aquest debat no la qualificarà sinó que s’ha celebrat perquè tocava 
i així s’ha considerat oportú i necessari. A més a més, un debat polític sempre és 
interessant, sempre aporta qualque cosa, fa reflexionar qui governa sobre allò que ha 
de millorar i, a qui està a l’oposició, li permet proposar alguna cosa per tal que l’equip 
de govern la pugui millorar, cosa que sempre és d’agrair. 

No creu que hagi fet un discurs ni d’autobombo ni electoralista com l’ha qualificat el 
Sr. Pascual ni tampoc lluny de la realitat. Sí que ha intentat explicar una cosa que 
considera òbvia i evident: que aquesta legislatura ha estat marcada per unes 
circumstàncies que ja les han debatudes intensament durant tot el dia. 

De totes les circumstàncies, la més important és la situació de crisi econòmica global 
que no es delimita només a Mallorca i, per això, les referències a fora. La nostra 
economia està molt lligada als ritmes econòmics dels altres països i aquesta és una 
realitat objectiva i, per tant, quan parlen d’allò que passa més enllà és perquè això ens 
afecta molt directament –el Sr. Pascual ho sap perfectament– i no perquè a ella li 
interessi parlar d’altres països o altres latituds sinó que, per prendre decisions, s’ha de 
saber d’on venim i què ha passat. 

El Sr. Ramon ho ha explicat molt clarament abans i el discurs s’ha ubicat aquí perquè 
tenim una realitat que és la que és, unes dificultats econòmiques motivades per 
aquesta situació i unes possibilitats de futur optimistes. Això ha intentat transmetre. 
Un governant ha de transmetre que si bé s’està malament i tenim problemes, en 
sortiren perquè hi ha una situació real de millor entrada de turisme, és a dir, hi ha 
alguns símptomes que fan pensar que la situació està millorant si bé és cert que encara 
hi ha més de 70.000 persones aturades i aquestes persones són les primeres en les 
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quals han de pensar. Pensar que no tenen feina, que tenen dificultats per trobar-ne i 
que han de mirar com poden crear aquestes oportunitats per trobar feina. 

Recorda que en moltes ocasions, durant tot el discurs, ha posat en valor –quan parlava 
d’educació, etc.– tot allò que s’ha treballat de forma coordinada i col·lectiva amb el 
Govern balear, ajuntaments, sindicats i empresaris perquè el Consell ha participat a 
les meses creades per afrontar la situació de crisi econòmica d’igual manera que 
també hi ha participat la FELIB, tots els consells, el Govern –a través de diferents 
conselleries–, sindicats, empresaris, entitats financeres, etc., per tal de posar-se 
d’acord per veure quines mesures econòmiques s’apuntaven per sortir d’aquesta 
situació. 

Allò que s’ha acordar entre tots és que s’ha d’invertir en formació –per això li donava 
importància a seguir per aquest camí– perquè el futur està en mans de les societats 
més formades i la nostra, en aquest sentit, té alguns problemes. També s’ha d’invertir 
en innovació –i, per això, s’hi han fet polítiques en aquesta legislatura–, en 
diversificar l’economia i, dins les possibilitats del Consell, s’ha donat suport a moltes 
línies de subvencions específiques per a emprenedors en aquesta legislatura 
precisament pensant en aquelles persones, sobretot gent jove, que comencen i 
necessiten d’un ajut. 

Tot això s’ha fet des del Consell de Mallorca de manera coordinada amb el Govern de 
les Illes Balears. S’han aplicat polítiques d’austeritat, els doblers públics han 
disminuït i, per tant, amb menys han hagut de fer més o, almanco, imaginar més allò 
que feien i de la coordinació en el rumb cap a on han d’anar per treure endavant 
aquesta terra és allà on han coincidit com també en segons quines qüestions 
territorials. 

Pensa que ha fet un discurs parlant d’allò que ha fet el Consell de Mallorca perquè, si 
diuen que Mallorca vol continuar essent una illa turística i ho ha de ser per allò que la 
fa diferent i única. 

Tota la línia ha anat per aquí des d’aturar camps de golf amb oferta complementària 
perquè dibuixen un paisatge de Mallorca uniforme i igual al de qualsevol part del món 
i ens lleva allò que ens fa únics; des d’invertir en patrimoni i, per això, han comprat 
Can Weyler o ara treballen amb la reforma del monestir de Bellpuig d’Artà o posar en 
marxa Raixa perquè han treballat des del punt de vista de millorar el producte turístic 
i oferir altres coses. 

Igualment han treballat en potenciar tot allò que fa referència a trets diferencials com 
ara són la cultura, la llengua, etc. Reitera que el Consell de Mallorca ha fet feina en 
aquesta línia i remarca que ho ha fet de la mà del Govern de les Illes Balears, 
d’ajuntaments i del govern de l’Estat.  

Li retreu al Sr. Pascual que afirmi que l’únic símptoma d’austeritat ha estat eliminar 
els tres consellers d’Unió Mallorquina perquè no és així. No s’han eliminat els tres 
consellers d’UM sinó les tres conselleries senceres amb tots els seus alts càrrecs quan 
haguessin pogut anomenar altres persones d’altres partits però no varen prendre 
aquesta decisió precisament perquè són conscients que, en moments de dificultats 
econòmiques, s’havia d’aprimar la institució encara que potser no és suficient però és 
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cert que gestionen molt més pressupost amb molt manco càrrecs i, si bé abans hi havia 
més doblers, no sap si això és justificable. 

Pel que fa als pagaments, és important dir que aquesta institució no és tan àgil com 
voldrien i ho han d’assumir –suposa que totes les administracions estan igual. Tot 
seguit explica que els pagaments fixos es fan cada mes. Hi ha alguns retards en les 
subvencions. Han pogut pagar –com sap el Sr. Pascual– expropiacions de fa molts 
d’anys de temes de carreteres i que no s’havien pagat i ara ho han fet gràcies al suport 
d’UM i del PP per tal de mobilitzar, via endeutament, uns doblers per pagar-les. 

Així doncs, s’han fet molts d’esforços per agilitar els pagaments encara que tal vegada 
no siguin suficients però també cal modernitzar la institució i espera que en la propera 
legislatura sigui possible que les tramitacions siguin més àgils i més ràpides. 

Malgrat tot això, creu que es dramatitza la situació o es dóna una imatge 
excessivament negativa d’allò que fa el Consell perquè el ritme de pagament –com el 
Sr. Pascual i ella mateixa coneixen– d’altres institucions és o igual o bastant més lent. 

Sobre el tema de començar a negociar el superàvit diu que, certament, hi ha un 
problema i és que s’ha hagut de prorrogar el pressupost quan hagués estat molt millor 
–i sempre els hi ha convidat– poder pactar un pressupost per 2011 perquè hi haguessin 
pogut plasmar què farà en Consell de Mallorca durant el 2011, governi qui governi. 

Això no va ser possible malgrat que es va negociar moltíssim i, de fet, s’estava a punt 
d’arribar a un acord però, al final, la decisió política va ser la de no fer el pressupost i 
prorrogar el que hi havia però això no ha fet ni que aturassin cap obra ni absolutament 
res i, per tant, hi té una certa tranquil·litat atès que el fet de comptar amb un 
pressupost prorrogat no ha implicat que l’equip de govern quedi aturat. 

En quant a l’esment que hi haurà més superàvit d’allò que seria desitjable, comenta 
que ja veuran quin és perquè, fins que no es fa la liquidació definitiva, no es pot saber 
quant és però, tot i això, saben que prengueren la decisió d’avançar la liquidació 
perquè no hi va haver acord en el pressupost de 2011 i, per tant, s’han executat menys 
mesos atès que la liquidació anterior va ser el mes de juny de 2010, és a dir, que 
s’haurà executat mig any realment, cosa que és una realitat objectiva que fa notar 
perquè després es faran discursos demagògics que encalentiran el debat. 

En definitiva, quan s’hagi acabat la liquidació, convidaran tots els grups polítics –com 
no pot ser d’altra manera– a poder pactar algunes coses. De fet, amb el Sr. Pascual ja 
tenen un preacord per tal de fer possible el pressupost per Ràdio i Televisió de 
Mallorca, cosa que és una bona notícia així com també l’acord de donar suport a les 
subvencions nominatives que atorga l’IMAS en qüestions socials. 

Considera que, malgrat que ha estat una legislatura complicada i malgrat que han 
tengut totes aquestes dificultats, que han treballat amb un full de ruta clar, sabent cap 
on havien d’anar per tal de tenir possibilitats d’un creixement econòmic més 
sostenible a la nostra terra. 

Reitera el seu agraïment per la feina feta per la gent d’Unió Mallorquina durant la 
primera etapa d’aquesta legislatura així com també la possibilitat d’arribar a acords 
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des de l’oposició, cosa que és molt positiva i que ha permès que aquesta casa hagi 
pogut dur a terme aquests acords que han estat bons. 

Per concloure, recorda que el Sr. Pascual ha dit que els partits polítics han demostrat 
la seva maduresa i afegeix que també hi fan molt les persones que representen aquests 
partits polítics. 

El Sr. PASCUAL intervé tot seguit, en el seu torn de rèplica.  

La presidenta ha dit que el debat d’avui no el situa només a Mallorca però avui és el 
debat del Consell de Mallorca i, per tant, pensava que debatrien els problemes del 
Consell de Mallorca, què han aconseguit en aquesta legislatura i què els falta encara 
aconseguir. Creia que venien a això però avui dematí s’ha adonat que no era així sinó 
que venien a una altra cosa i assenyala que quan parlava d’autopromoció o 
autobombo no ho feia amb mala intenció sinó que és la seva forma d’expressar-se. 

Tot seguit reitera que voldria –sobretot ell que no ha de tornar a ser candidat– destinar 
aquests tres mesos a cercar solucions per a temes no resolts més que dedicar-los a 
baralles perquè hi ha unes eleccions atès que, amb això, els ciutadans hi perdran. 

Sobre el tema d’educació, reconeix que s’hi han fet coses. S’ha ajudat a fer escoletes 
que és allò que pot fer el Consell de Mallorca a través del Pla d’Obres i Serveis però 
no han de parlar de competències que no tenen perquè amb les pròpies ja se’n peguen 
una bona panxada.  

En quant als pagaments diu que la realitat és la que és, no se n’han d’amagar i, si hi ha 
dificultats, aquestes s’han de dir als ciutadans sense por. Hi ha dificultats, la 
burocràcia del Consell de Mallorca és lenta i hi ha gent que té una factura o una 
certificació presentada i, fins que està en condicions de pagar-se, poden passar 3, 4 i 5 
mesos i això, la gent que ha de cobrar, moltes vegades no ho pot assumir. 

Aquesta és una qüestió complicada però s’hi de fer feina. Queda poc temps i no 
podran canviar el sistema en tres mesos però ell demanava un esforç en aquest sentit. 

Assenyala que no hi ha hagut acord envers el pressupost i, encara que a la Sra. 
presidenta li hagués agradat poder pactar un pressupost, calia que fes alguns esforços i 
no li consta que hagi estat disposada a fer massa esforços per aprovar aquest 
pressupost. Creu que si hagués volgut acceptar algunes de les propostes d’Unió 
Mallorquina o del Partit Popular haguessin pogut arribar a pactar-los d’igual manera 
que estan disposats a arribar a acords sobre el superàvit per tal solucionar problemes. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost comenta que si no s’ha executat el pressupost, 
òbviament, tendran superàvit i això és fàcil d’endevinar. Un pressupost que s’executa 
en poc més del 60% tendrà, com a mínim, més d’un 30% de superàvit i, per això, 
imagina que hi haurà molt de superàvit. 

Per acabar –i deia el Sr. Ramon que potser seria el darrer debat–, diu que ell, que ja hi 
era en temps del Sr. Verger, no vol renunciar a la seva corresponsabilitat en tots els 
errors que es puguin haver comès al Consell de Mallorca i, lògicament, també en tot 
allò que pugui haver fet bé i s’hagi aconseguit que ha estat molt en totes les èpoques 
tot començant des de l’època del Sr. Verger. 
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A continuació, intervé la Sra. PRESIDENTA, per tancar el debat. 

En primer lloc, agraeix el to de la intervenció i, sobretot, la mà estesa perquè és 
important seguir amb aquest plantejament. 

Tot seguit destaca el fet que, com a mínim, una majoria d’aquesta cambra –i espera 
que la resta també s’hi sumi– segueixi mantenint el paper d’aquesta institució, de 
rememorar la història –com ara feia el Sr. Pascual– i, sobretot, de plantejaments de 
futur. 

Certament la nostra terra té una idiosincràsia: som illes i cada institució de govern de 
cada illa és la que representa el seu consell insular. 

Aquest debat també és important perquè, en moments de crisi, de dificultats i 
d’incertesa, allò que crea més incertesa és que es qüestioni el mateix fonament on 
s’està i això és un error i creu que per aquí no haurien d’anar en aquests mesos que 
queden fins a les eleccions de 22 de maig i, per contra, haurien de mirar de cercar 
solucions als problemes de la ciutadania però no replantejar el rol institucional de 
cadascú. 

El Sr. Pascual ha insistit en el tema dels pagaments i li explica que paguen a 2 mesos 
quan entra la factura a Tresoreria. Per exemple, el mes de novembre passat ja està 
pagat i aquesta és la realitat encara que està d’acord que s’ha d’agilitar més i, en 
aquest sentit, totes les idees que hi tengui Unió Mallorquina seran benvingudes. 

El Consell de Mallorca, des de les seves competències, ha participat en el tema de les 
escoletes –se n’han aconseguides 16– i avui s’ha posat en valor això perquè és molt 
important atès que els ajuntaments no haguessin pogut fer-les i el Consell de Mallorca 
ha posat la part que corresponia als ajuntaments dins el pla del Govern de les Illes 
Balears. 

Pel que fa al tema del pressupost, refusa l’asseveració que no ha fet cap esforç perquè 
han tengut una comissió de treball per acords econòmics, dirigida pel Sr. Alemany, 
durant sis mesos. Hi han fet moltes reunions i estaven oberts a moltes propostes que 
no varen arribar mai. 

Per altra banda, quan pactaven com havien d’acabar de liquidar el 2010, també 
pactaven com havien de fer el pressupost de 2011 i, de fet, va arribar a estar 
pràcticament tancat però llavors hi hagué un canvi de rumb i es va rompre tot. En 
aquell moment, els hagués agradat que Unió Mallorquina hagués dit que, malgrat 
això, ells hi eren i no per l’equip de govern sinó perquè hi ha coses que s’han de fer i 
que hi ha gent que té incertesa quan no veu que la seva partida pressupostària hi és. 

Tot i això, ho intentaran anar gomboldant però reitera el seu refús a l’afirmació que no 
hi han fet esforços atès que hi han fet sis mesos de feina per aconseguir-ho i, al final, 
s’ha romput i tothom sap per què. 

No obstant això, es mostra contenta que almanco Unió Mallorquina hagi dit que hi 
seria en allò que era més complicat perquè hi havia una discrepància més grossa per 
part de l’altre grup i que era Ràdio i Televisió de Mallorca encara que hi haguessin 
pogut ésser en moltes més coses i així li hagués agradat perquè segur que haguessin 
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coincidit en moltes coses i no hagués estat excessivament difícil tot i que entén que la 
seva posició en l’oposició els fa difícil el donar suport a un pressupost. 

Quan ha explicat que ha parlat de moltes altres coses que no són competència 
exclusiva del Consell de Mallorca és perquè el model que vol per Mallorca depèn de 
moltes altres coses que no són només exclusives d’aquesta casa. 

Per això, no pot pensar en fer un Debat de Política General de Mallorca, de la situació 
política i del futur de Mallorca i com l’han d’afrontar, sense tenir en compte ni la resta 
del món, ni l’Estat, ni les polítiques que es fan des del Govern de les Illes Balears i 
això és lògic que succeeixi perquè considera que Mallorca té moltes possibilitats de 
futur que fan les coses ben fetes tots en conjunt. 

Les coses ben fetes significa, segons el seu parer, seguir treballant en la línia que han 
treballat en aquesta legislatura i que ha estat frenar el creixement residencial 
especulatiu, invertir en turisme des de la reconversió i des del plantejament de posar 
en valor allò que tenim, el que som, el paisatge i la protecció de la cultura i allò que 
ens és propi.  

Aquesta és la línia que han marcat i la més important d’elles és treballar molt i de 
valent per les persones i, sobretot, per les persones que més dificultats tenen i, amb 
això, creu que hi ha hagut un canvi substancial en aquesta institució perquè la política 
social ha passat a ser la bandera de la casa, cosa que no era habitual com tampoc no 
era habitual tenir una situació social com la d’ara. 

Així doncs, aquest ha esdevingut l’eix fort de les polítiques que han fet sobretot 
pensant en aquells ciutadans que més dificultats tenen i, sincerament, n’està orgullosa. 

La seva posició d’aquí a les eleccions és, evidentment, d’intentar poder tancar aquells 
acords que siguin necessaris. En aquest sentit sempre estarà a disposició del Partit 
Popular i d’Unió Mallorquina perquè tots els acords que han pogut aconseguir han 
estat bons per la nostra ciutadania i han estat bons per Mallorca. 

Per tancar el debat agraeix, una vegada més, la feina i el talant de tots en aquest debat 
que espera que hagi estat profitós i que els ajudi a tots a tenir millors idees per la 
nostra terra. 

El Sr. ALEMANY indica que el debat ha acabat però abans recorda als grups polítics 
que poden presentar les propostes de resolució fins a les 14:00 h de dia 3 de març de 
2011.  

Tot seguit, el Sr. ALEMANY, com a moderador, aixeca la sessió , de la qual, com a 
secretari general, estenc aquesta acta (consta de 65 pàgines rubricades). 
 
El secretari general                                                                          Vist i plau, 
                                                                                                          la presidenta              
 

 


