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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 06/2012 
Caràcter: extraordinària  
Data: 23 de març de 2012 
Horari mati: de 11.40 h a 12.20 h 
Horari tarda: de 15.35 n a 18.35 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN EL MATÍ: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuna (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
 Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Joan Ferrà Martorell, Melchora 
Gómez Andrés. 

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

 

HI ASSISTEIXEN LA TARDA: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuna (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
 Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
 Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

Hi ha excusat l’assistència L’Hble. Sra. consellera Melchora Gómez Andrés. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
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ORDRE DEL DIA: 
 

1. DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DE CONSELL DE MALLORCA. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

PUNT 1. DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

El Sr. ROTGER, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, qui actua com a 
moderador d’aquesta sessió, prega als representants del PSM-IV-Entesa per Mallorca 
que facin el favor de retirar la senyera que han col·locat a la bancada del seu Grup 
polític de la sala de Plens. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) li demana per quin motiu ho 
han de fer. 

El Sr. ROTGER li respon que és perquè el Reglament del Consell Insular de Mallorca 
no ho permet i perquè el president d’aquesta sessió plenària entén, interpretant 
l’esmentat reglament, que aquesta institució ja té la representació que pertoca, amb les 
oportunes  senyeres, per la qual cosa considera que no és pertinent que, en aquest 
Debat de Política General, el seu Grup polític mantengui tal actitud. 

El Sr. FONT assegura que la col·locació d’aquesta senyera només respon a allò que 
representa com a valor institucional i que no es pretén fer cap manifestació estranya, 
sinó senzillament manifestar la solidaritat amb totes les persones que a hores d’ara es 
veuen coaccionades pel Govern balear, que els demana que retirin la senyera i els 
llaços que s’han col·locat a moltes escoles públiques. 

El Sr. ROTGER respon al Sr. Font que les senyeres que representen tot el poble de 
Mallorca ja són dins aquesta sala, de forma que no cal fer-ho així com pretén el seu 
Grup polític. 

Per les raons explicades, i en virtut de les competències que té assumides en el sí del 
Ple de la institució, prega al Sr. Font que retiri la senyera. 

El Sr. FONT diu que vol que consti que la retiren per respecte a la vicepresidència del 
Consell Insular de Mallorca, que en aquest cas actua com a president de la institució.  

A continuació comença el Debat de Política General. 

El Sr. ROTGER dóna la paraula a la presidenta del Consell de Mallorca, Hble. Sra. 
Maria Salom Coll. 

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

“Honorables conselleres i consellers, benvolgut delegat del Govern, benvolgut 
president del Parlament de les Illes Balears, batles de Mallorca, digníssimes autoritats,  
benvolguts mallorquins, 

Bon dia a tothom. 



 4

Avui celebram el primer debat sobre política general al qual fa front l’actual Govern 
del Consell de Mallorca, tot just nou mesos després d’haver pres possessió d’aquest 
càrrec. 

M’agradaria dirigir-me, al marge dels consellers i conselleres que formen aquest 
hemicicle, a vostès, sí, a tots vosaltres, mallorquins que cada dia lluitau de valent per 
la nostra illa, els qui sou els vertaders motors de la nostra economia i de la societat 
mallorquina: en Toni, na Bel, en Jaume, n’Antònia... 

A vosaltres no vos puc amagar res, ni puc fugir de les qüestions que són realment 
importants: l’economia, la feina, la transparència en els comptes, la nostra manera de 
ser, etc. 

Un primer debat de legislatura que se’ns presenta molt complicat, però vos garantesc 
que farem front tots plegats amb el màxim de rigor, eficàcia, transparència, honradesa, 
consens i responsabilitat. 

Vos he de manifestar i confessar que duc nou mesos de govern i no vos puc fer un 
balanç personal de tot un any. 

Sis mesos de l’any anterior, el 2011, foren governats per PSOE i la coalició 
d’esquerres que encapçalava el PSM en un pacte de govern que, avui i aquí, no vos 
eximeix de les responsabilitats i les decisions que es prengueren en aquesta institució. 

Però, com me vaig trobar el Consell Insular de Mallorca? La situació es podria definir 
com a molt enrevessada: dèficit, compromisos adquirits fora partides pressupostàries, 
projectes com la RTVM inviables i deficitaris per ADN, un Teatre Principal, un 
Hipòdrom de Son Pardo, la Xarxa de Refugis, la Fundació Mallorca Turisme o el 
Consorci d’Informàtica Local desproporcionats, desmesurats, sobredimensionats.  

A més a més, centenars de factures i feines fetes sense pressupost. En bon mallorquí: 
un autèntic desgavell. Un Consell de Mallorca sepultat pels deutes amb els bancs i 
sense tenir un pressupost aprovat. 

Ho puc dir més alt, però no més clar: un deute de 329 milions d’euros, 57.400 milions 
de les antigues pessetes. Per exemple: 181milions d’euros de deute amb els bancs, 58 
milions d’euros amb proveïdors, i 90 milions d’euros amb les administracions. I 
aquests números vermells en un entorn social, l’any 2011, de més de 73.000 persones 
a l’atur, sense feina, i un 3,5% menys d’empreses que l’any anterior. Ho podem 
qualificar d’irresponsabilitat institucional. 

Mirau, ara l’any 2012, el darrers indicadors de l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears ens demostren que el nombre total d’aturats a la nostra illa és de 79.197 
persones, de les quals 38.475 són dones. La taxa d’atur és del 25,2 % mentre que a la 
resta d’Espanya és del 22,85 %. Però allò més greu de tot és que el major nombre 
d’aturats, 10.224 persones, són joves menors de 25 anys. A Mallorca tenim una 
situació molt preocupant i l’hem de millorar urgentment. 

La desocupació augmenta a mesura que disminueix el nivell formatiu de la força 
laboral. Disposar d’un nivell de formació adequat augmenta la probabilitat de trobar 
feina. 
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La primera obsessió del meu mandat ha estat estudiar bé la situació, treure el cotó i 
obrir els armaris. Veure els forats econòmics i tocar de peus en terra tot l’equip de 
govern, departament per departament. 

Vàrem iniciar la legislatura eliminant la despesa política i la despesa en polítics. Hem 
reduït un 56 per cent el nombre d’alts càrrecs, que ens suposarà durant tota la 
legislatura un estalvi de més de vuit milions d’euros. Hem eliminat duplicitats de 
competències que ja té assumides el Govern: Turisme, Joventut, Innovació, Política 
Lingüística i Igualtat. 

Aquest nou equip de govern ha fet els deures econòmics que vostès no havien fet. 
Hem aprovat un pressupost del Consell que vostès tenien prorrogat, que suposarà un 
estalvi de quasi 83 milions d’euros (un 20 % menys de despesa que el de 2010) Això 
sí, amb dues pedres capitals intocables: no reduir la despesa social i controlar al 
màxim la despesa. 

Des del Departament d’Hisenda i Funció Pública, s’ha suat de valent ja que, amb 
l’herència rebuda, hem hagut de donar solucions, com ara una operació de préstec per 
import de 18 milions d’euros per cancel·lar obligacions pendents de pagament 
anteriors al 30 d’abril de 2011. En concret, 1.302 factures que corresponen a 482 
proveïdors.  

A més, hem obert una línia confirming per 8,8 milions d’euros, i hem duit a terme 
negociacions amb la CAIB perquè ens aboni el deute pendent de 220 milions d’euros. 

Cada dia que passa estic més convençuda de quin ha de ser el nostre paper dins la 
societat. La regeneració era ben necessària. 

Tenc un equip excepcional, que actua amb autoconfiança i disciplina, i del qual esper 
molta feina i dedicació des de l’honestedat i l’honradesa. 

Els qui m’han vist fer feina aquests mesos saben que la meva actitud és demanar-me 
el per què de moltes coses: comportaments, actuacions, nombres i dèficits que no 
quadraven ni al paper. 

Respecte al Departament de Presidència, ens trobàrem un deute de 1.081.000 euros de 
promoció econòmica. La RTVM representava un cost desmesurat i inassumible en 
temps de crisi per al Consell de Mallorca. A més, el deute contret amb les entitats 
bancàries per finançar la RTVM ascendeix als 21 milions d’euros. Això, traduït al 
llenguatge de la ciutadania, significa que, malgrat haver tancat la RTVM, cada mes, 
durant 12 anys, haurem de seguir pagant préstecs mensuals de 171.698 euros en 
concepte d’amortització d’aquest préstec.  

Mallorquins, s’havia d’acabar i s’havia d’aturar aquesta hemorràgia econòmica. 

Hem eliminat també el programa d’agents locals d’igualtat, amb un cost de més de 
770.000 euros; el programa de qualitat, de més d’1.563.000 euros; la Fundació 
Mallorca Turisme, que costava tres milions d’euros i hem reduït a la mínima 
expressió les subvencions nominatives. 

Això, senyores i senyors, significa que farem més amb menys, que serem més 
eficaços. Hem passat del repartiment a balquena i de mànigues amples a la 
responsabilitat i el seny.  
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La nostra acció de govern des de Presidència apostarà per la Mallorca Film 
Commission, que fa feina per potenciar l’illa de Mallorca com un gran plató 
cinematogràfic i que pot contribuir a la desestacionalització turística generant llocs de 
feina en el món audiovisual. També obrirem Raixa al públic, aquest estiu, acabat el 
Museu i el Centre de Visitants, i finalitzades també les obres de restauració dels seus 
jardins.  

Hem constituït el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, tal i com establia 
el Pla de Gestió de la Serra, per potenciar aquest tresor natural declarat per la 
UNESCO Patrimoni de la Humanitat. 

Aquest paratge tan meravellós representa el territori i el patrimoni mallorquí: per una 
banda, l’admiració de poder gaudir del paisatge i mostrar-ho a tots els qui ens visiten; 
i, per l’altra, conservar i gaudir dels municipis, dels seus valors i costums, de les 
ermites, les parròquies, la seva gent, els carrers, les places, els mercats... En definitiva, 
l’acció de l’home mallorquí a la nostra serra. 

El departament de Medi Ambient fa feina intensament per millorar la gestió i els 
serveis adreçats als mallorquins, tenint en compte la situació econòmica actual i 
donant resposta a les greus problemàtiques del sistema actual. 

Hem heretat uns serveis deficitaris i en números ben vermells. Per exemple, els 
refugis de Mallorca, amb un deute de 735.000 euros, o l’Institut de l’Esport Hípic, 
amb un deute d’1.500.000 d’euros. 

Ens hem trobat un departament tan desproporcionat, i amb propostes en els papers de 
pujar les taxes de tractament de residus un 360% en el cas de Mac Insular, i d’un 55% 
en el cas de Tirme. 

Per aquest motiu, hem fet una sèrie de tasques responsables, prudents, amb seny i 
responsabilitat. 

En el cas dels residus i Mac Insular, hem congelat la taxa de tractament per enguany. 
A més a més, es mantenen reunions permanents, intenses i a vegades no massa 
agradables, per intentar reconduir la situació. 

En l’àmbit del medi ambient, feim feina per millorar les nostres instal·lacions de la 
xarxa de refugis. Per això, s’està rehabilitant el refugi del Pont Romà, a Pollença, 
tancat des de fa mesos. 

L’objectiu és triple: potenciar el sector senderista per ser una alternativa al sol i platja; 
ser un element desestacionalitzador; i finalment, un reclam turístic durant els 365 dies 
de l’any. 

La finalitat d’aquest equip de govern és promoure el valor afegit de la cultura i el 
patrimoni en les rutes senderistes i de la pedra en sec, la qual fins ara no tenia encara 
el consens necessari. 

Hem posat en marxa una Direcció Insular de Caça, donant llum verda al nou 
Reglament de Caça, que no estava aprovat fins ara. La sostenibilitat de la natura i la 
fauna mallorquina és primordial. Aquesta direcció insular representa una clara aposta 
per aquest sector caçador i el turisme cinegètic. 
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Aquest equip de govern ha complit la feina promesa i ha fet realitat un departament 
que fa ús d’una competència que dormia plàcidament i dins l’oblit en aquesta 
institució. 

Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, a partir d’ara el Consell Insular 
de Mallorca gestionarà els dos hipòdroms que hi ha a Mallorca, el de Son Pardo i el 
de Manacor, per mitjà d’un conveni. Aquest acord posa fi a una antiga reivindicació 
que permetrà una millor gestió i promoció del trot, un esport molt arrelat a la nostra 
illa. 

Una altra de les propostes és la posada en funcionament de les apostes internacionals 
PMU. Aquesta iniciativa suposarà noves vies de finançament pel trot i per  
l’agricultura, i obrirà les portes a Mallorca com a destinació hípica a nivell europeu. 
Apostam pel món del trot i aquesta cultura forma part de l’essència de molts de 
mallorquins. Aquest equip de govern promourà tot un conjunt basat en tres pilars: els 
cavalls, l’agricultura i el turisme. Pensam que serà molt bo per a la nostra illa. 

Pel que fa al Departament d’Urbanisme i Territori, només tres municipis han aprovat 
definitivament l’adaptació del seu planejament al Pla Territorial Insular (PTI): 
Alcúdia, Artà i Calvià. 

Em permetran que digui que el balanç és un fracàs, i, per tant, ara estam fent feina de 
valent perquè els municipis s’adaptin al PTI. 

El Decret llei de mesures urgents ja permet les modificacions als municipis que encara 
no s’han adaptat. Entretant, nosaltres col·laborarem amb els ajuntaments en les seves 
adaptacions. 

També es retornen a Palma, a través de la Llei de capitalitat, les competències 
urbanístiques. D’aquesta manera, serà l’ajuntament qui tutelarà els seus projectes 
urbanístics. 

Ja ho he dit moltes vegades: hem de ser una solució, una ajuda, una col·laboració per 
als ajuntaments i no un tronc a les rodes. 

Si alliberam el departament d’Urbanisme del Consell del dia a dia urbanístic de la 
ciutat de Palma, ens permetrà que tots els esforços es centrin en la resta de municipis 
i, així, arribar a tota Mallorca amb més eficàcia i rapidesa. En aquest sentit, 
subvencionarem els municipis més petits per a l’adaptació de les seves normes al PTI. 

Des de la meva arribada al Consell em demanava per què els expedients de Patrimoni 
no sortien. Vostès endarrerien les tramitacions, i aquestes comissions eren uns colls de 
botella. 

Amb la finalitat de donar major agilitat a la tramitació dels diferents expedients 
urbanístics i de patrimoni, s’ha modificat el reglament orgànic perquè funcionin 
independentment la Comissió d’Urbanisme i la Comissió de Patrimoni. 

Ara, tendrem més agilitat, rapidesa i eficiència per als mallorquins. 

Tots els mallorquins esperàvem amb il·lusió les inversions en carreteres. Volíem que 
la gent fes feina millorant la nostra xarxa viària, potenciant la comunicació i la 
seguretat. Però en arribar de Madrid els doblers a través del conveni amb el Ministeri 
de Foment, vostès no els destinen a les carreteres, sinó a tapar forats. 
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Nosaltres anam per feina. Hem posat en marxa la primera part d’execució de la Via 
Connectora, a punt de licitació, i passant el tràmit mediambiental que vostès no havien 
fet. Hem posat en marxa les seves adjudicacions amb problemes de projectes, 
d’informes, de recursos, pendents de modificar, com per exemple, els accessos a sa 
Cabana, l’enllaç a la carretera de Manacor – Via de Cintura, els nous accessos de la 
Via de Cintura amb la carretera de Sóller, i les variants de Portocristo i Llubí. Hem fet 
més nosaltres en 6 mesos que vostès en 4 anys. 

Aquesta casa ha dedicat 25 milions d’euros de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears a fer inversions en obra nova, i resulta que aquests doblers no arribaran. 
Vostès ho sabien, eren conscients d’aquesta situació el mes de febrer de 2011. El 
conseller Manera va bloquejar aquesta partida i així i tot se la gastaren. Vostès es 
taparen els ulls. Amb aquestes decisions, han hipotecat el futur d’aquesta institució i 
el de les famílies mallorquines.  

Quan en una família són tres persones i una se queda a l’atur, s’han acabat les 
llepolies, i aquesta unitat familiar ha d’ajustar les seves despeses als seus ingressos. 
Crec que a vostès, això, els pot sonar un poc estrany. 

I ara què feim? No és la seva una clara irresponsabilitat política? I no hauríem de 
donar comptes als mallorquins, del que han fet? 

En el Departament de Cooperació Local i Suport Municipal trobàrem uns quants 
problemes pendents de solució: el Consorci d’Informàtica Local, gestionat per una 
empresa externa que cobrava més de 160.000 euros. Ara ho fa la casa, com havia 
d’haver estat. 

La Unitat Mòbil d’Agenda Local 21, en la qual se gastaren més de 200.000 euros, 
essent inassumible per l’alt cost que suposa per al Consell de Mallorca. 

Quan vàrem arribar a la Direcció Insular d’Emergències ens trobarem una situació 
complexa. L’anterior govern havia posat en marxa un procés selectiu per incorporar a 
la plantilla 30 bombers nous sense la dotació econòmica necessària. 

Una altra vegada, nosaltres hem donat solució. Ja fan feina i cobren cada mes. 

L’objectiu fonamental d’aquest departament és donar ajut, assessorament jurídic i 
econòmic als ajuntaments. S’està fent feina de valent en la preparació del Pla d’Obres 
i Serveis 2012. 

Un dels primers compromisos electorals que hem complit ha estat alliberar els 
ajuntaments de Mallorca de seguir finançant el servei de bombers amb un 1% del seu 
pressupost ordinari. 

Els compromisos estan per complir-los i no només posar-los a un paper. 

Nosaltres ajudam els ajuntaments i els hem llevat la càrrega econòmica per haver de 
tenir un servei com el Serpreisal, tan necessari i prioritari. 

Des de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni, Esports i Promoció Sociocultural, el 
mateix bullit. 

Respecte a la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni, ens hem trobat convocatòries 
públiques d’anys anteriors no pagades i sense dotació econòmica, sumant tot plegat 
més d’un milió d’euros. Donaren més de 500.000 euros per a subvencions 
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nominatives de partides que ja estaven compromeses. Vàrem trobar un Teatre 
Principal embargat i amb una sentència de la justícia que ens obligava a pagar 
1.700.000 euros. I, a més, el milió d’euros de deute amb els proveïdors. 

En aquesta institució, cada departament era un regne independent: set caps per a set 
barrets. 

Què ha fet aquest equip de govern? Seny i responsabilitat. Aturar màquines, davant 
aquesta situació. Deixar sense efectes totes les convocatòries en marxa, perquè eren 
com aquell cotxe que vol arrencar i circular sense benzina; no funciona, no arranca. 

En matèria de Patrimoni, tenim aprovada una Llei de l’any 1998 a la qual vostès han 
fet el sord. Les lleis estan per complir-les. Noltros sí que la complirem. Fem feina 
amb el primer Pla Insular de Gestió en Patrimoni, una eina que servirà per conservar i 
donar a conèixer la nostra riquesa patrimonial. 

Per altra banda, el pròxim mes constituirem la Comissió Mixta Bilateral amb el Bisbat 
de Mallorca, per fer feina conjuntament amb el 80% del patrimoni mallorquí, que és 
religiós. 

Des de la Direcció Insular d’Esports i Joventut, ens hem trobat la greu 
irresponsabilitat del deute en subvencions no pagades dels anys 2008, 2009 i 2010 que 
feien un total de 2.056.000 euros. 

A aquest caos se li ha de sumar l’abandonament del poliesportiu de Sant Ferran, sense 
pràcticament gestió, direcció, ni dinamització. I això que és l’única instal·lació 
esportiva pels joves que té el Consell de Mallorca. Increïble el seu compromís amb 
l’esport i l’educació física. 

Cal recordar també la inexistència del servei de medicina esportiva a nins i nines de 
Mallorca en edat escolar des del 12 de setembre de 2010, data en la qual finalitzà el 
servei de l’adjudicació. 

Ara bé, estam aquí per governar i els mallorquins ens han triat per solucionar els 
embulls que hi havia. Així ho hem fet amb lleialtat i responsabilitat, posant remei i fil 
a l’agulla. 

Des del Departament de Promoció Sociocultural, el pressupost del Consell per 
enguany destinat a Gent Gran prioritza les activitats enfront dels lloguers, que 
costaven aproximadament un milió d’euros. 

Nosaltres prioritzam allò que val la pena: l’associacionisme i les activitats dels nostres 
majors, invertint en la seva qualitat de vida i no en models basats en infraestructures, 
lloguers i tutela. 

Amb les persones majors no farem política. Volem estar al seu costat de la mateixa 
manera que ells ho han estat des de la nostra infància. 

Que puguin triar tres activitats cada any, que facin els cursos de la Universitat Oberta 
per a Majors, que gaudeixin, que siguin feliços. Les noves generacions que ells varen 
educar faran feina per ells. 

Si ells estan bé, sans i amb vitalitat, el nostre sistema de gestió sanitària i la despesa 
en medicaments també millorarà. 

Senyores i senyors, tot és una roda, cada peça de l’engranatge és primordial. 
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Cap persona ignora que passam per moments d’especial dificultat i aquests tenen una 
incidència major en els col·lectius més vulnerables, que són la competència del 
Departament de Benestar Social: persones amb discapacitat, menors, gent gran i 
persones en risc d’exclusió o en situació d’exclusió social. 

Són aquestes darreres les que presenten una situació més canviant, i des de l’IMAS, 
des del Consell, estarem sempre devora d’ells. 

Ara bé, el que és realment intolerable per a una institució com la nostra, que ha de 
donar exemple i solucions, és que a l’àrea de gerència de Benestar Social hi hagués 
pagaments pendents per valor de 26.856.000 euros corresponents a proveïdors, places 
concertades i subvencions. 

Benestar Social és una àrea d’especial sensibilitat per a nosaltres, amb un creixement 
important de la demanda, com és normal en la situació actual. Ara ens pertoca posar-
hi ordre i rectificar tot allò que no aporta res. 

Som i serem responsables, eficients i realistes. Estarem ara més que mai devora les 
persones, sense enganyar ningú ni crear falses expectatives, perquè aquestes persones 
no ho mereixen. Aquest equip de govern està aquí per ajudar. Ara no és moment de 
grans plans estratègics, sinó d’actuar i que ningú que ho necessiti quedi sense atendre. 

En resum, senyores i senyors, 9 mesos que han estat durs, complicats, amb una 
tresoreria que ha trobat molts problemes per pagar. Per això, el camí és ser més 
eficaços i eficients que mai. 

Acabat aquest petit resum o balanç de totes i cadascuna de les àrees del Consell 
Insular de Mallorca, m’han de permetre que abans d’acabar faci una sèrie de 
reflexions i consideracions. 

Lamentablement, mirant els nostres veïnats d’Espanya i d’Europa, la convulsió i la 
turbulència ens produeix interrogants, desconfiança i, vos ho confés, també una certa 
por. 

Vos heu demanat què passava pel cervell dels mallorquins que visqueren la conquesta 
el 1229? O la guerra de les Germanies? O els qui partien per la Mediterrània carregats 
d’oli, llegums, lli, i no sabien si per un atac inesperat dels corsaris, no tornarien mai 
més a ca seva? Segur que el mateix que sentim nosaltres ara mateix. 

Què passarà? La resposta depèn de com i quina manera facem el solc. De com 
sembrem i reguem la terra. La nostra història està plena de grans obstacles que, en 
molts de moments, semblaven insuperables. 

Els manobres que construïren la Seu, el monument religiós més important de Mallorca 
i considerat la nostra imatge turística per excel·lència, no pensaren mai que 
terratrèmols ni llamps poguessin destruir els arcs, els contraforts, els pilastres o els 
capitells. Ara bé, la Seu mai no ha caigut, i quan s’ha malmenat l’hem reconstruïda 
entre tots. 

Predicarem amb l’exemple, i, mantenint aquest esperit, nosaltres fa 9 mesos que deim 
allò que farem i ho feim. Ho complim. Actuam de forma realista. Aquestes lliçons són 
el primer punt del nostre dietari de govern. M’ho heu sentit a dir moltes vegades: la 
unió fa la força, i dos pensen més que un. Ben igual com funciona una família, tots 
són una pinya. 
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El meu compromís social amb els mallorquins va ser molt clar ara fa tot just nou 
mesos, i es sostenia en dues paraules: responsabilitat pública. 

Quan vaig arribar al Consell vaig aturar les màquines. Vaig veure que hi havia 
projectes i despeses impossibles d’assumir i a mi m’han ensenyat sempre que no 
podem gastar allò que no tenim, i molt menys amb ‘autobombo y platillo’. 

En un principi, vaig demanar, com es fa dins un hospital, quines són les urgències?. I 
tenien un nom: duplicitats, malbaratament, falta de liquiditat, caos intern i cap 
autoritat per marcar les prioritats. 

La reforma era ineludible: reestructurar el Consell amb seny. 

Aquesta legislatura no serà una etapa d’alegries, de festa, ni de rialles, ni de projectes 
que fugen de les necessitats d’en Toni, n’Aina, na Catalina o en Pep. 

Amb una paraula: frenar i retallar aquests luxes inassumibles que ni se podien pagar, 
ni eren necessaris pels ciutadans. 

Els mallorquins no són els culpables de la situació. Els culpables, en gran part, som 
tots els polítics: els d’aquí, els d’allà i els de més enllà, per no haver sabut marcar les 
regles del joc que tots ens mereixíem.  

Els nostre canvi té unes premisses bàsiques: eficiència front al caos, compromís i 
transparència front a les utopies, austeritat contra el malbaratament, i gran dosi de 
realisme i no de demagògia. Aquest és el fons de la meva i la nostra acció de govern. 

Per ventura tot això que vos dic és una dutxa freda de realisme, de mostrar-vos els 
comptes i dir-vos que la situació del Consell és complicada, difícil i dura. Ara bé, si 
feim la feina que toca i no la de quedar bé, el malalt millorarà i molt. Com a tots ens 
ha passat qualque vegada, després de la malaltia ve la rehabilitació i la recuperació. 

Han estat nou mesos de mirar als ulls a tothom: funcionaris, empresaris, proveïdors, 
entitats, mallorquins... I dir-los que no anàvem be, que aquest no és el camí, que tenim 
una Mallorca descosida i l’hem de tornar a embastar. 

Aquest temps m’ha bastat per assegurar-me i notificar que Mallorca tenia sobrepès. 
Amb risc d’un atac de gota. 

Mirau, vivim un moment excepcional, aquí, a la península, a tot Europa i, fora de les 
nostres fronteres, a nivell internacional. 

Vull ser una presidenta del Consell de Mallorca que, en tot moment, se dirigeixi a tots 
aquells que creguin en la política més racional d’una institució, un ajuntament, una 
empresa, una botiga o una finca agrícola. 

El meu comptador mira al futur. Faig feina per les noves generacions de joves 
compromesos amb la seva terra, amb la nostra terra. 

S’ha acabat l’hora de xerrar del patriotisme. Els mallorquins necessitam actuar amb 
patriotisme i sumar esforços. O complim amb l’austeritat o tancam per fallida. 

Ara mateix, no hi ha alternativa, ni a Mallorca, ni a Valladolid. O pagam els deutes i 
retallam despesa, o els nostres fills pagaran molt car les conseqüències d’aquesta 
actuació irresponsable. 
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Però, és possible un altre món? És possible un Consell de Mallorca amb seny i amb 
menys despeses? És clar que sí. 

Però, és suficient posar pegats a la roda? O ha arribat el moment de canviar-la? 

Austeritat, reformes estructurals, reformes laborals, reformes del sistema financer, 
confiança davant la marca Espanya, credibilitat, tot això és una feina de tots, no 
només d’aquest Consell. 

Per això, necessitam aquesta sinèrgia i aquest enteniment, amb la màxima urgència, 
amb tots els estaments de l’Estat espanyol, a Madrid, Balears, Mallorca i els 
ajuntaments. 

El Consell és una administració que, per sí mateixa, no podrà resoldre els problemes 
del món. Tots solets no farem res. Així com les ones radiofòniques necessiten 
sintonia, nosaltres també. Això és positiu entre administracions, sempre que les coses 
se facin ben fetes. 

No ens enganem. Mallorca necessita una sèrie d’anys d’estalvi perllongat. Fa anys 
que les famílies i les empreses s’han estret el cinturó; ara ja li tocava al sector públic 
fer-ho també. 

Havíem posat en marxa una maquinària que tan sols sabia caminar alimentant la idea 
d’un progrés assegurat, convertit, quasi, en un dret exigible per part de tots. 

Però hem de perdre qualitat democràtica o cohesió social?. Evidentment, no. 

Avui podem dir que aquelles receptes clàssiques de la socialdemocràcia i de Keynes, 
s’han estavellat contra la nostra realitat. 

La seva herència ens ha duit a un endeutament descomunal. 

El fonament de la recepta de l’actual equip de govern no és només econòmic sinó 
filosòfic. Nosaltres volem desplaçar el centre de gravetat de l’economia des de les 
institucions cap a les empreses, als emprenedors, a la gent feinera... És a dir, donar 
facilitats perquè puguin crear riquesa sense el biberó del Consell. 

Apostam per una economia productiva fora especulacions, ja que és l’única que 
permetrà la creació de llocs de treball. Hem de crear les condicions necessàries perquè 
es facin efectives les inversions privades. 

Al final, estic convençuda que repuntarem, i aquesta teràpia i disciplina és el camí a 
seguir per part de tots. 

El Consell de Mallorca ha de ser un mirall, ben igual que els pares ho són pels seus 
fills gràcies a les lliçons dels nostres padrins. 

La cultura mallorquina, el mallorquí, són el fonament de la nostra identitat que ens ve 
d’avior. Són la clau per entendre el nostre temps, d’on venim i cap a on hem d’anar. 

Per això, té molt a veure amb què som, què volem ser i quina Mallorca volem 
construir entre tots. 

Enguany celebram els anys de Coll Bardolet i Mossèn Alcover, dues figures 
representatives dels valors literaris, artístics i culturals, però també dels valors de 
l’ètica i del compromís amb Mallorca i la seva gent. 
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La imatge de la nostra illa a nivell nacional i internacional és la clau de l’engranatge, 
perquè si cuidam, conservam, estimam i mantenim les nostres arrels, serem 
competitius socialment i econòmicament. 

El turisme és el motor econòmic de l’illa i gràcies a ell ens hem de donar a conèixer a 
tot el món, amb excel·lència i presència. 

Per aquest motiu, hem d’equilibrar, fer forta i reprogramar la nostra institució insular, 
i amb aquest objectiu fer feina els 365 dies de l’any. 

En nou mesos, he après moltes coses. He pres decisions difícils i de ben segur que 
n’hauré errades d’altres. Per això deman disculpes. Ara bé, el meu mirall ètic i polític 
intenta ser com l’aigua: bona i transparent. 

També sé diferenciar entre fracassos i errors. Els fracassos ens enfonsen, però dels 
errors se n’aprèn. 

Som conscient que la perfecció no existeix, però som caparruda i per a mi és un 
objectiu i un estímul diari. 

Aquest pot ser el resum dels nous mesos: el valor de tenir valor. 

La millor herència que podem deixar als nostres fills consisteix a aconseguir que quan 
pensin en nosaltres vegin un exemple a seguir, que comporti igualtat, integritat, 
humilitat, esforç, coneixements, transparència, honradesa i seny. 

Els mallorquins hem estat i som campions del món, filòsofs universals, empresaris i 
hotelers exportadors del nostre model arreu del món, pintors internacionals, prínceps 
de l’església, presidents del govern d’Espanya, mestres artesans, viatgers i literats... 

Ramon Llull va fer del seu projecte filosòfic i cultural per a Mallorca la seva forma de 
vida, de veure i sentir el món, amb el qual no només impregnà el Rei Jaume II, sinó 
que no podem entendre la nostra integritat i la nostra manera de ser sense ell. 

Amb aquesta responsabilitat i herència, hem de ser capaços de seguir fent feina per a 
la nostra societat. Hem de beure de la font de la nostra història. 

El Consell és el cor de Mallorca, una illa hermosa que té com a punt de referència les 
més d’un milió de persones que són el batec de Ciutat i Part Forana. 

Per ells, que són l’essència, hem de seguir lluitant. Aquí tenen un govern amb 
profundes conviccions d’allò que s’ha de fer per sortir de la crisi, amb valors forts i 
principis austers i adequats. 

Hem de ser valents i agrair la confiança de tots els mallorquins. 

Aquest aval fa que no estiguem ni un minut asseguts. Pragmàtics i realistes, però 
sempre mirant cap endavant, amb confiança, esperança i compromisos. 

En definitiva, cercant un futur millor. 

Moltes gràcies a tots.” 

El moderador, Sr. ROTGER, anuncia que arribats a aquest punt, es farà un 
recés i que es reprendrà la sessió a les 15:30 h. 

Es reprèn la sessió, a les 15:35 h. 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Garau (PSOE). 
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El Sr. GARAU (PSOE) pronuncia el discurs següent: 

“Presidenta del Consell, Conselleres i Consellers, digníssimes autoritats, amigues i 
amics. 

Senyora presidenta: 

Havent escoltat el seu discurs d’avui mati, en el que ha repetit diverses vegades que 
quan va arribar va “aturar sa màquina”  aquest grup li vol fer un prec:  

Posi la màquina en marxa un altre cop!!!, comenci a governar d’una vegada i no posi 
més excuses. 

Han passat nou mesos i encara esta obsessionada per l’herència que li vàrem deixar. 
Ja està be de mirar cap enrera. Si segueix aquest ritme passaran quatre anys i no haurà 
fet res positiu per Mallorca. 

Des que han arribat al Govern practiquen la política de retallades, com fan a tot arreu, 
i no fan res  per lluitar contra la crisi econòmica i social de Mallorca. 

S’omplen la boca de tant com estimen Mallorca però en realitat la seva artilleria 
política va  contra la nostra cultura, el territori, la llengua i el Consell com la principal 
institució del govern de Mallorca.  

Sra. presidenta, volem deixar ben clar des del principi el que pensam els socialistes: 
vostès  governen contra els interessos de Mallorca i contra aquesta institució. 

Els consells són una institució essencial dins el nostre ordenament institucional. La 
seva raó de ser està fonamentada en les circumstàncies específiques que concorren en 
el fet insular, idea que es recull en l’article 138 de la nostra Constitució de 1978.  

Més endavant, les  competències dels consells varen ser ampliades en el nou Estatut 
de 2007, aprovat pel nostre Parlament i les Corts Espanyoles.  

La coexistència en un mateix territori –l’illa de Mallorca– de dues altres institucions 
molt potents, el Govern balear i l’Ajuntament de Palma, fa que els ciutadans percebin 
moltes vegades que hi ha duplicitats de serveis i despeses. 

Però aquesta circumstància no ha de ser una condició ni una excusa per posar en 
qüestió, d’una manera permanent com vostès fan, l’existència del Consell de 
Mallorca.  

Al contrari, ha de ser un motiu per fer entendre el Consell, per impulsar-lo al lloc que 
li toca dins l’entramat institucional i fer-lo útil per combatre la crisi que vivim.  

Dins el nostre ordenament, el Consell de Mallorca és una institució tan important com 
qualsevol altra de la comunitat autònoma i per tant ha de defensar –governi qui 
governi– els seus interessos, els seus serveis i les seves competències.  

D’aquesta manera defensam els interessos de Mallorca que són, en part comuns i en 
part diferents, als de Menorca, Eivissa i Formentera.  

Els socialistes tenim una  manera d’entendre el paper del Consell en aquest temps de 
crisi diferent de la que té el Partit Popular. 

Sra. Salom, vostè ha situat el Consell de Mallorca en un pla secundari respecte a altres 
institucions, sobretot respecte del Govern balear i també respecte de l’Ajuntament de 
Palma.  
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Això s’ha vist en moltes ocasions en aquests nou mesos de govern: amb motiu de 
l’elaboració dels pressuposts, en el Decret d’urbanisme sostenible, en la Llei de 
turisme, en la Llei de la funció pública i ara darrerament en els canvis en la Llei de 
capitalitat de Palma. 

La seva prioritat és eliminar el dèficit del govern de Madrid o de la Caib (ja que el 
Consell no ha tingut mai dèficit), no incentivar l’economia i desmuntar el sector 
públic d’acord amb la política dels conservadors a tot Europa.            

És per això que han davallat el pressupost d’aquest Consell en un 20%, eliminant 
serveis i  abandonant la responsabilitat de govern pel que fa a les competències 
pròpies. Diuen que tot això és per fer créixer l’economia i crear llocs de feina. 

Fins ara, lamentablement, no ha estat així. Vostès retallen tot el que poden i la crisi no 
fa més que empitjorar. Cal reconèixer que a Mallorca ara es viu pitjor que fa un any. 

Al contrari, els socialistes pensam que aquesta institució ha de defensar els seus 
serveis i les seves competències, ara i en qualsevol circumstància, ja que això vol dir 
protegir els drets i serveis dels mallorquins i mallorquines.  

Sra. Salom, cada dia que passa estam més orgullosos de la nostra gestió en la 
legislatura  passada, quan  aquest Consell estava presidit per  la Sra. Armengol. 

Malgrat la seva campanya electoral plena de mentides sobre l’herència que els hem 
deixat, cada vegada està més clar que la nostra gestió va ser bona pels mallorquins, 
eficient quant als recursos utilitzats i transparent i honesta quant a les formes.  

Nosaltres vàrem donar passes per avançar en el Consell de Mallorca i vàrem deixar a 
la  Institució una herència econòmica positiva, desprès de quatre anys de creixements 
i superàvits pressupostaris. Tot això en temps de crisi, com ara també es troba el PP, 
en temps de crisi. 

Basta dir-li que l’any 2009, en plena crisi econòmica, l’increment del pressupost del 
Consell era del 24% –vostès el baixen un 20%– i el Govern de l’Estat afegia 144 
milions d’euros per obra pública als ajuntaments de Mallorca, per estimular 
l’economia.  

Deixi que li digui una cosa més en el tema de les “herències”:   

El Partit Popular no pot defensar l’herència que ens va deixar aquí, l’any 2007, el 
govern del Sr. Matas i el Consell del PP-UM.  

Quan nosaltres vàrem entrar, l’IMAS tenia 22 milions d’euros de dèficit (no de 
factures sense pagar, atès que varen estar durant tres anys pagant factures de l’IMAS) 
sinó 22 milions d’euros de dèficit. L’economia creixia a tota velocitat, no hi havia 
crisi econòmica, però el PP no tenia doblers per pagar els serveis socials. 

Els problemes que encara afecten molt negativament el Consell són fruit d’aquella 
penosa legislatura: Can Domenge, Son Puig, les obres del Teatre Principal i la 
carretera de Manacor. Tots es troben sotmesos a procediments judicials que avui 
encara omplen els diaris i deixen perplexa la ciutadania.  

Per aquestes raons, deixi de parlar de la nostra herència, vagi una mica més enrere, 
tengui una actitud crítica i vegi la història un poc més enrere que allà on vostè la vol 
veure. 
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Aquella legislatura, de la qual no cal esmentar molts de detalls, perquè encara la tenim 
ben present, Sra. Presidenta... allò sí que va ser  Can Bum!  

El que els volem dir és que estam convençuts que el Partit Popular, en aquest primer 
any, ha supeditat els interessos propis de Mallorca a les estratègies electorals del Sr. 
Rajoy i a la política de retallades del Sr. Bauzá.  

Sra. Presidenta, vostè, per ser fidel al seu partit, ha deixat de banda els interessos i els 
projectes més rellevants d’aquesta Institució. 

Vostè, Sra Salom, des del principi del seu mandat va fer un discurs catastrofista en 
contra dels socialistes i d’aquesta institució, i va adoptar unes polítiques que han 
empitjorat la dramàtica  situació en la qual es troba molta de gent a Mallorca.  

Però els comptes oficials d’aquesta casa no fan trampes, les seves declaracions a la 
premsa sí. El deute que nosaltres vàrem heretar del govern del Partit Popular amb UM 
el 2007 era de 124 milions d’euros, un 45% del pressupost, que aleshores era de 272 
milions d’euros.  

Quan vostès varen entrar el deute era de 179 milions d’euros, amb 52 milions d’euros 
encara disponibles, per la qual cosa el deute real era de 127 milions d’euros, 
l’equivalent al 29% del pressupost, que aleshores era de 428 milions d’euros. 
Aquestes són les xifres reals. Vostè parla d’un deute de 329 milions d’euros però 
realment no sap allò que diu. Era un deute molt inferior al que vostès ens deixaren, 
estava per davall del límit legal i no comprometia les finances d’aquesta institució. 
Vostès, en 9 mesos, han fet més de 70 milions d’euros de nous crèdits.  

Però és clar, vostès aleshores preferien més el discurs electoral i mentider que el de la 
veritat i la lleialtat institucional.  

Els problemes del Consell han començat quan el govern del Sr. Bauzá ha deixat de 
pagar el que li toca i vostè, Sra. Salom, ho ha consentit. Aquest és el vertader 
problema del Consell, la seva submissió al Sr. Bauzá. 

Tota aquesta visió de la crisi i de negres auguris és per justificar una política 
econòmica de retalls. La mateixa política del Sr. Bauzá, del Sr. Rajoy i dels 
conservadors a tot Europa. I avui ha seguit la lliçó apresa: una visió negra de tot i dels 
polítics, sense futur i sense cap projecte. 

Una política que ha intensificat la crisi i que ha creat un panorama desolador en la 
població espanyola i mallorquina. Una política qüestionada per prestigiosos 
economistes de tot el món.  

La idea de l’austeritat, de retallar, de més depressió, repetida i repetida. Aquesta és la 
idea que tenim des de fa dos o tres anys, que planeja sobre els governs del PP i fa 
entrar tothom en una situació una mica desesperada. 

La veritat de la seva estratègia, que ja els comença a fer por, és que la crisi econòmica 
empitjora a Europa, a Espanya i  a Mallorca, malgrat que ara governi el Partit Popular. 

El Partit Popular fa nou mesos que governa a totes les institucions més importants de 
l’illa – i nou mesos, en política, és molt de temps- i el procés de destrucció d’ocupació 
s’ha intensificat. Les xifres d’atur varen anar millorant, coincidint amb la darrera 
etapa del nostre govern, fins a l’agost de 2011. D’aquell moment ençà, l’atur ha  
tornat a créixer. 
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Durant aquest període del govern del Partit Popular a les illes les inversions públiques 
han disminuït un 30% a Balears, malgrat les propostes que els hem fet perquè 
contractassin obra pública ja preparada per nosaltres.  

La inversió privada en habitatge va de cada vegada pitjor degut al gran estoc 
d’habitatges que tenen els bancs, ja que hi ha moltes famílies que no poden pagar les 
hipoteques. 

Per un altre costat, les demandes sanitàries, educatives i socials augmenten i es 
continua amb la política absurda de retallades que no se sap quan s’aturarà.  

Un 60% de les famílies mallorquines tenen dificultats per arribar a final de mes i 
l’índex de pobresa ha arribat al 23% de la població.  

Fruit de la seva política, la societat té por, està molt preocupada i desemparada davant 
la crisi. 

Mentrestant Mallorca no surt de la crisi, el Consell està paralitzat i les poques coses 
que fa empitjoren la situació.  

Què ha fet el govern de la Sra. Salom per ajudar Mallorca a sortir de la crisi? Jo li 
diré: Ha  afegit més persones a les llistes de l’atur, ha paralitzat inversions i ha reduït 
serveis que donaven resposta a necessitats essencials de molts de mallorquins i 
mallorquines. 

Tot això, essent greu, no ho seria tant si no fos perquè les seves promeses electorals 
deien tot el contrari del que vostè ha fet.  

Exactament igual han fet el Sr. Bauzá i el Sr. Rajoy. Deien que no retallarien serveis 
bàsics, que no apujarien impostos, que no abaratirien l’acomiadament.  

És evident que estam davant un partit que diu unes coses abans de les eleccions i en fa 
unes altres quan governa. 

Sra. Salom, vostè deia en el seu programa que no retallarien el Consell de Mallorca. 

La realitat és que el seu primer pressupost, el d’aquest any 2012, ha disminuït un 
20%. Aquesta reducció ha suposat retalls importants dels serveis del Consell. No hi 
havia diners, ens diu. 

Però mentre vostè baixava el pressupost del Consell, el pressupost del Govern balear 
creixia un 8%. El Sr. Bauçà no ha volgut pagar el que li toca al Consell i vostè ha 
callat, ha consentit; ni una paraula, ni una reivindicació a favor d’aquesta Institució. 

Malgrat no els agradi acceptar-ho, aquest any, el Govern balear tendrà 532 milions 
d’euros més, gràcies al finançament negociat entre el Sr. Antich i  el Sr. Zapatero. El 
Consell de Mallorca no  rebrà cap euro d’aquesta millora històrica del finançament de 
la nostra comunitat. El Consell no compta. El Govern té altres prioritats. 

Presidenta, ens agradaria veure més interès per Mallorca, veure com demana al Sr. 
Bauzá que exigeixi al Sr. Rajoy els 640 milions d’euros que ens deu i que donarien 
una bona empenta a l’economia mallorquina.  

Sra Salom, vostè no reclama el que correspon als mallorquins, ni del Govern balear ni 
del Govern de l’Estat, i el resultat és clar: els mallorquins hi sortim perdent. 
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Vostè torna a dir, a l’entrevista publicada al periòdic ABC de fa uns dies que, quan 
vostès varen entrar, el Consell estava a punt de la fallida. 

La veritat és molt diferent. Abans de sortir del Consell, nosaltres els vàrem deixar la 
situació  econòmica sanejada, amb uns marges de llibertat d’acció prou amplis.  

També els vàrem assenyalar les dificultats i ens oferirem per ajudar-los a fer front al 
deute del govern, l’únic problema econòmic important d’aquesta casa.  

Vostès –com han fet sempre durant aquests nou mesos– varen menysprear la nostra 
experiència de 4 anys i varen preferir la demagògia i la mentida... clar, les eleccions 
de novembre eren a prop.  

Sra. presidenta, deixi de fer de víctima i de governar en contra de l’oposició. Avui 
matí ho ha tornar a fer, ha dedicat trenta minuts a retreure la mala gestió de l’equip de 
govern anterior. Escolti les propostes que milloren la situació d’aquesta institució i de 
Mallorca, es posi a fer feina, reclami el que li toca reclamar i governi a favor 
d’aquesta institució. 

Per no reclamar i lluitar pels interessos d’aquesta casa, que és la dels mallorquins i 
mallorquines, la política que vostès diuen d’austeritat i en realitat és de “retallades” ha 
provocat una paràlisi de les inversions, sobretot en la Via Connectora, projecte que 
nosaltres vàrem deixar llest per iniciar-lo i que vostès varen aturar, primer amb un 
recurs, vuit mesos abans de les eleccions quan el PP era a l’oposició i desprès quan ja 
governava.  

Ara s’ha vist que nosaltres teníem raó i que no era necessari tornar presentar el 
projecte a la Comissió de Medi Ambient. Hem perdut un any i mig d’una obra que 
hagués creat molts llocs de feina. 

També altres inversions han quedat paralitzades i projectes a punt de contractar han 
quedat dins un calaix, com la reforma de les residències o les inversions estatutàries 
de la Fundació Toni Catany o de l’edifici de Can Weyler. 

Les seves retallades han fet que hi hagués moltes empreses afectades i que es 
perdessin llocs de feina de molta gent i oportunitats per sortir de l’atur. 

Ara diuen que demanaran un altre crèdit a l’Estat pel pagament als proveïdors de 36,3 
milions d’euros que, sumats als que ja han fet fins ara, hauran suposat 75 milions 
d’euros. I encara no duen un any de govern!. 

Aquest crèdit costarà 18 milions d’euros i el pagarem durant 10 anys. 

Si el Govern els pagàs una part del que ens deu no haurien de demanar crèdits. La 
seva submissió partidista al Sr. Bauzá li està hipotecant la seva legislatura. Si segueix 
cedint, el seu mandat acabarà fracassant. 

Sra. Salom, vostè diu en el seu programa electoral que l’únic que hauria de retallar 
serien les llistes de l’atur. 

La dura realitat és que han posat al carrer més de 200 persones contractades en 
aquesta institució. En canvi, no han ideat cap iniciativa pròpia que hagi creat llocs de 
feina. 

Em pot dir una iniciativa que hagi creat llocs de feina, una que hagi sortit de vostès?.  
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Amb els seus retalls han eliminat o afectat seriosament molts de serveis que potser 
vostès no utilitzaven mai, però sí ho feien milers de mallorquins i mallorquines.  

Serveis de comunicació als ciutadans i als ajuntaments. 

Serveis de promoció turística. 

Serveis d’innovació i modernització del Consell.  

Serveis d’igualtat de gènere. 

Promoció d’activitats culturals.  

Renda Mínima d’Inserció. 

Plans municipals de Serveis Socials. 

Activitats de la Gent Gran. 

Pla de millora de la qualitat de les entitats de serveis socials. 

Vostès deien en el seu programa que no retallarien els serveis socials i la realitat és 
que les entitats socials del tercer sector de Mallorca mai no havien  estat tan ofegades.  

Sra. Salom, vostè va fer una promesa en campanya electoral: que augmentaria en 5 
milions d’euros l’assignació a l’IMAS per destinar a polítiques socials; la realitat és 
que n’ha reduït 5 milions.  

A més d’això, han fet alguns altres desastres. El retard en el pagament dels serveis que 
presten les entitats socials han posat en perill la seva subsistència, està encara afectant 
un col·lectiu molt ampli de treballadors socials, generant inseguretat, desencís i 
preocupació pel futur.  

Han suprimit la Direcció Insular d’Igualtat i els serveis que aquesta direcció 
impulsava cap als pobles de Mallorca. Han deixat el Pla Estratègic d’Igualtat de 
Gènere dins el calaix, han abandonat l’òrgan consultiu del Consell de Dones de 
Mallorca i paralitzat el procés de traspàs de competències en polítiques de gènere. 

La gestió de les residències del Consell ha entrat un altre cop en un procés d’abandó, 
com ja hi varen estar sota la Presidència del Partit Popular durant l’anterior 
legislatura. Quan va entrar a governar l’equip de govern anterior es va trobar llits de 
les residències que feia 25 anys que no s’havien canviat.  

Han deixat les inversions a zero, fan entrar persones vàlides per la porta de darrera i 
han estat 6 mesos per publicar novament les llistes d’espera de persones dependents. 
De la Llei de la dependència no volen ni sentir-ne parlar. 

Pel que fa als programes per a la gent gran, els han retallat i han tornat a introduir el 
que ningú no volia: un sistema de subvencions per les associacions de gent major. 
Tornarà el clientelisme al moviment associatiu de la gent gran?.  

El Fons Mallorquí de Solidaritat , una institució que va impulsar el Consell fa més de 
15 anys i que sempre ha liderat, ha vist reduïda la seva aportació a la meitat, trencant 
un compromís històric de tots els partits polítics.  

Retalls en serveis socials que vostès no havien de fer, que han hagut de fer per no 
defensar el pressupost necessari del Consell davant el Govern balear, com era la seva 
obligació.  
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Varen dir també que la principal funció del Consell de Mallorca seria donar suport als 
ajuntaments. Què han fet pels ajuntaments des que vostès governen? 

Els Plans Municipals de Serveis Socials contra la crisi, que havien signat tots els 
municipis, han quedat abandonats. No han pres cap mesura anticrisi per donar suport 
als ajuntaments, quan aquests han tornat a augmentar la demanda social.  

Han eliminat els Plans Municipals d’Igualtat, com una mostra més del seu gran interès 
pel progrés de les dones mallorquines. 

Els Plans d’obres i serveis estan paralitzats i no se sap quan es posaran en marxa, ni 
per quina quantitat. 

Estan gestionant contra l’autonomia municipal i assumint des del Consell serveis que 
els tocaria fer als grans municipis, com el dels Bombers. Ho consideren una gran 
aportació als municipis? A això li diuen eliminar duplicitats? 

Les promeses en el sentit que vostès no cobraran la taxa d’incineració de residus i ho 
farà el Consell, podria no ser una bona solució per a Mallorca, encara que sí per a 
l’empresa Tirme. En aquests moments ja hi ha molts ajuntaments governats pel seu 
partit que, ara mateix, ja no ho veuen tan clar, i ho diuen públicament. 

L’Assemblea de Batlles que es va mantenir unida tota la legislatura anterior ha 
començat malament perquè volen imposar el seu criteri sense fer feina pel consens. 

I per acabar, el seu programa estrella, que ve des de Madrid, el crèdit de 242 milions 
d’euros per pagar els proveïdors , és “pa per avui i fam per demà” 

En declaracions d’ahir mateix, el Sr. Joan Albertí, president de la Felib i membre del 
seu partit, manifestava a un mitjà de comunicació (el diari Última Hora): “Es absurdo 
que los ayuntamientos tengan que pagar los intereses del dinero que deben el Govern 

y el Consell.” 

El seu govern i el govern del Sr. Bauzá deixen els ajuntaments en mans del Govern 
central i dels bancs.  

També deien en el seu programa que defensarien la cultura de Mallorca. 

Sra. Salom, el tancament de la Ràdio i Televisió de Mallorca ha estat l’únic 
compliment important del seu primer any de mandat i també ha estat l’atemptat més 
important que s’ha fet a la cultura de Mallorca en molts anys. En pot estar ben 
orgullosa. 

Juntament amb el que suposa el canvi que el català passi de ser requisit a mèrit per a 
l’accés a la funció pública, marcaran aquesta legislatura del Partit Popular com la 
legislatura del menyspreu per la nostra llengua i la cultura mallorquina.  

No hi ha hagut en tot el panorama espanyol de la crisi, un retall tan ideològic i 
contundent com el tancament de la RTVM. Un tancament que ha estat un “bunyol” 
des del primer moment, que tendrà un cost econòmic altíssim per a la institució, un 
drama humà i professional per més de dos centenars de persones i una ruïna del sector 
audiovisual... i encara no ha acabat!  

Això sí, el seu director segueix cobrant un sou important per dirigir una televisió 
inexistent. A això li diuen vostès austeritat? 
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Estam veient astorats tot el que ara fan contra el món de la cultura mallorquina i no 
ens ho creim.  

Tota l’ofensiva que han fet contra la televisió de Mallorca, contra les entitats culturals 
a les quals han negat les subvencions, la comèdia tràgica del Teatre Principal, l’assalt 
polític a IB3 i la Llei de funció publica contra la llengua de Mallorca.  

Per un altre costat, han abandonat les inversions estatutàries, trencant una acció 
doblement positiva per a la economia, que creava llocs de feina i a la vegada 
recuperava el patrimoni abandonat per tal de ser utilitzat en turisme cultural.  

Una vegada abandonat el projecte del castell de Santueri, pensen abandonar també el 
projecte de Can Weyler i el de la Fundació Toni Catany i tornar els diners a Madrid? 

Tenen un dels reclams més apreciats en tot el món per fer turisme cultural –un espai 
que és Patrimoni de la Humanitat, la serra de Tramuntana– i tot el que vostès han fet 
en nou mesos és fer uns cartells i penjar-los als ajuntaments dels pobles de la serra de 
Tramuntana. 

A l’Institut Hípic, a més d’aplicar la política d’acomiadaments per engreixar les llistes 
de l’atur, opten pel model d’apostes de la PMU, sense valorar les conseqüències 
negatives que pot tenir aquest model. 

Per una altra banda, han decidit gestionar l’hipòdrom de Manacor en contra dels 
interessos dels mallorquins, ja que els darrers 2 anys suposava uns ingressos de 
60.000 euros al Consell, i que ara suposarà una despesa de més de 300.000 euros per a 
aquesta institució. Un preu polític per satisfer el batle de Manacor? Política 
d’austeritat? 

Sra. Presidenta, vostès estan actuant contra els interessos dels mallorquins i ho fa, fins 
i tot, en contra del que marca l’Estatut d’Autonomia, abandonant les seves 
competències i fent que el Consell no pinti res en tot el que passa a Mallorca. El Sr. 
Bauzá i el Sr. Isern s’ho maneguen tot com volen i vostè calla. 

Varen prometre modernitzar el Consell, “aprimar-lo” segons deia. El resultat ha estat 
la paràlisi severa. 

Amb l’aturada de màquines s’ha provocat que els maquinistes no han sabut posar-les 
en funcionament de bell nou i han quedat completament aturades. 

La paràlisi del Consell és alarmant. Els camions nous del Servei de Bombers esperant 
en un magatzem és la darrera de les imatges que millor expressa la seva paràlisi. 

Si repassen vostès totes les notícies que surten a la pàgina web oficial del Consell 
veuran que el 90% de l’activitat del Consell que surt publicada és la que fan els 
treballadors de la casa. Iniciatives polítiques de calat no n’hi ha. No n’hi ha perquè 
vostès estan paralitzats. Han confós austeritat amb passivitat, amb no fer res! 

Les iniciatives importants són les que es duen al Ple. Des del mes de setembre han 
duit al Ple 36 iniciatives, de les quals només 4 són decisions vertaderament 
importants: 

1. L’infame tancament de RTVM, que ha arruïnat bona part del sector audiovisual de 
Mallorca. 
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2. L’aprovació del pressupost més baix dels darrers 4 anys que ha deixat a aquest 
Consell en situació precària. 

3. L’eliminació d’ajudes a les activitats culturals del Consell de Mallorca. 

4. La congelació de la tarifa de residus, que esperem que continuï congelada tota la 
legislatura. 

Tres molt negatives i una positiva. Aquesta és tota la gestió vertaderament política del 
seu primer any de mandat, i no n’hi ha més. Per fer això encara sobren càrrecs! 

La Sra. presidenta va dir que voldria honrar i prestigiar la institució i comptar amb la 
gran professionalitat dels seus funcionaris, la realitat és tot el contrari.  

En el discurs d’investidura, vostè deia:  

“Ja està bé de tants d’informes encarregats fora d’aquesta corporació. Funcionaris: 

vos necessit. Mallorca vos necessita a tots” 

Quan les idees dels professionals de la casa han anat en contra de les seves idees 
polítiques vostès han anat en contra dels tècnics.  

En alguns casos els han fet fora, com ha passat al Teatre Principal i a la RTVM, i com 
passarà d’aquí no res a l’Institut Hípic. En altres casos han menyspreat el valor dels 
informes dels funcionaris, com ara en el cas de la sentència sobre Gesa.  

En aquests casos han deixat de costat les opinions tècniques dels treballadors 
d’aquesta casa i també han preferit contractar informes d’empreses externes per fer la 
feina que han de fer els funcionaris. 

Per tant, aquesta promesa també ha quedat incomplida. 

Se’n recorden d’aquestes paraules?: “Amb el Teatre Principal hauríem d’haver fet el 
mateix que amb Spanair”. 

D’aquesta manera mostrava la Sra. Moner el seu estil especial de gestionar el Teatre 
Principal. Amb el poc temps que du, ja ha fet fora 9 treballadors, alguns amb més de 
10 anys d’antiguitat. 

Treballadors que no s’integraven en el seu estil i en canvi, en contra dels Estatuts de la 
Fundació, ha posat dos alts càrrecs de la seva corda, nomenats a dit, això sí... tot 
d’acord amb el pla d’austeritat i la política de reduir alts càrrecs! Vostè, Sra. 
presidenta, li ha donat públicament el seu suport. Això sí, a l’entrevista de l’ABC 
segueix dient que “la Administración no puede ser una máquina de colocar a gente”. 

Sentint les paraules de la Sra. Moner un arriba a creure que vostès, si poguessin, ho 
tancarien tot, i tornarien el Consell a la funció de l’antiga Diputació. 

Sra. Salom, ha perdut tot el prestigi institucional en abandonar la seva intervenció en 
les competències més importants del Consell. És aquí on es troba el seu desprestigi 
més important. 

El que més ha anat en contra del prestigi d’aquesta institució ha estat la seva 
deixadesa en competències pròpies com ara les d’Urbanisme o Turisme. En matèria 
urbanística, el Govern ha passat completament del Consell, li ha tret el protagonisme 
que li toca per l’Estatut i li ha demanat silenci i obediència. 
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El resultat ha estat que ara hi ha menys seguretat jurídica sobre el nostre patrimoni 
natural i paisatgístic. 

Quan vostè ha dit en el seu discurs que tots els ajuntaments s’adaptarien al Pla 
Territorial de Mallorca ...a què es referia, a quin Pla s’han d’adaptar, si ara el PTM no 
compta per res? 

Avui ha donat per bo el suport que l’Ajuntament de Palma recupera les seves 
competències urbanístiques per revisar el seu planejament. Una altra vegada deixa de 
banda la seva responsabilitat per raó de la seva competència sobre el territori de 
Mallorca. 

Pel que fa al Turisme, vostè ha abandonat d’una manera trista la seva responsabilitat. 
Ha tornat enrere les passes que vàrem donar nosaltres. Per una part, manté una 
Fundació mig morta. Per una altra, se’n va corrent a integrar-se a una nova fundació 
turística de l’Ajuntament de Palma...a això li diuen eliminar duplicitats? 

Ens quedam bocabadats, Sra. Salom, davant les seves paraules a l’entrevista de 
l’ABC: ara resulta que el seu gran projecte de legislatura es la desestacionalització del 
Turisme...bé, quina sorpresa! I com ho farà això, ja té un full de ruta? Esper que 
després ens ho conti, perquè si d’aquest debat –en el qual encara no ha dit res sobre el 
futur– se’n pot extreure que el projecte de la institució és intervenir per aconseguir 
aquesta desestacionalització turística, estarem molt interessats a escoltar-la. 

Sra. Presidenta, les seves promeses no s’han complert i les que s’han complert, com el 
cas del tancament de RTVM, han estat molt negatives per a l’economia i la creació de 
llocs de treball, prioritat que vostè va dir en el seu discurs d’investidura, amb aquests 
paraules tan poètiques: 

El meu objectiu prioritari és fer una acció de govern que posi fil a l’agulla a la 

dramàtica situació econòmica i laboral de Mallorca. I la primera passa té un nom, 

com un infant quan el batiam: l’austeritat 

L’infant que vostè ha batiat amb el nom d’austeritat ha resultat nomenar-se 
“calamitat”, un enorme monstre de dos caps. Un que treu foc cap a fora i augmenta la 
por i el desencís dels mallorquins i un altre que treu foc cap endins i destrueix llocs de 
feina, sembrant la inseguretat als treballadors i treballadores d’aquesta casa i de retruc 
a tots els mallorquins. 

Sra. Salom, darrera el seu discurs sobre l’austeritat s’amaga la seva incapacitat per 
governar aquesta institució, la seva por de plantar cara al govern del Sr. Bauzá i la 
seva traïció als interessos de Mallorca i els mallorquins.” 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Font (PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca). 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) pronuncia el discurs 
següent: 

“Sra. Presidenta, Srs. consellers i conselleres, digníssimes autoritats: 
  

Ben aviat farà nou mesos que vostè va agafar el timó d’aquesta casa gaudint d’una 
sobrada majoria absoluta. És a dir, ja han passat quasi tres-cents dies, un 20 per cent 
del seu mandat. 
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Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca que exerciren el dret a vot a les passades 
eleccions li donaren majoritàriament la confiança perquè vostè pogués executar amb 
responsabilitat els compromisos de les seves promeses electorals i del discurs 
d’investidura que vostè va pronunciar en aquesta mateixa sala el 25 de juny de 2011. 
Ens agradaria recordar-li, Sra. Salom, que vostè és la presidenta dels que la votaren, 
dels que no la votàrem i dels que no anaren a votar. 

És molt fàcil fer un discurs en el qual vostè és molt bona i els altres som dolents. Això 
és pura demagògia, i la demagògia no servirà per sortir de la crisi. Avui, de vostè 
esperàvem més objectivitat i més rigor. 

És evident que el discurs que ha llegit avui, ben igual que el de juny de 2011, estan 
vestits de moltes frases fetes i paraules que potser sonen bé, però que avui ja no són 
més que fum: “...a disposició de tota la ciutadania..., solucions immediates, reals..., 
austeritat, seny”.      

Són expressions que, per desgràcia, en nou mesos vostè ha buidat de contingut o els  
ha canviat el significat a conveniència. Això no està bé, senyora presidenta. 

Vostè ha dit que quan va arribar va aturar motors, i nosaltres li deim que des de 
llavors l’únic que ha fet és anar marxa enrere. 

Ens ha dit que “Mallorca te sobrepès amb risc d’atac de gota”. Això deu ser al seu 
entorn, Sra. presidenta, nosaltres veim una Mallorca raquítica amb molta gent que no 
pot arribar a final de mes. 

Va prometre la retallada d’alts càrrecs més gran de la història per complir amb 
l’austeritat promesa. I ho ha fet, però hauria de ser una mica més coherent Sra. 
presidenta: no hi ha austeritat ni coherència en nomenar dos càrrecs de confiança a dit, 
sense cap tipus de selecció i de l’entorn més proper de la Sra. gerent al Teatre 
Principal.  

I sobretot, no hi ha austeritat ni coherència en mantenir un director insular de 
Projectes que, en resposta a una pregunta escrita formulada pel nostre grup el passat 
dia 12 de gener, ens contesta: “en resposta a la petició del Grup PSM-IV-Entesa per 
Mallorca, us inform que la presidenta del Consell de Mallorca no ha encomanat a la 
Direcció Insular de Projectes cap estudi ni programa des de l’inici de legislatura fins a 
l’actualitat. I, en principi, tampoc no hi ha cap previsió d’encomanar aquests estudis o 
programes durant l’any 2012”. Austeritat, diu? Jo a això li dic malbaratament! 

També deia vostè, al seu discurs d’investidura: “menys estructura política i més 
recursos per a la gent, tots hem d’arribar a final de mes”. 

A qui es referia vostè? Als treballadors de RTVM? Als autònoms i a les petites 
productores que treballaven per RTVM que no han cobrat i no saben si cobraran? A 
les persones amb dret a renda mínima d’inserció que l’IMAS no els deixa tramitar la 
sol·licitud? A les persones en llista d’espera per entrar a les residències o als centres 
de dia? 

Jo també conec un Toni, que tot i ser un bon professional i que va ser premiat a Berlín 
per la seva feina, ara està a l’atur perquè treballava a la Televisió de Mallorca. 
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Conec una Aina, que estava en règim de protecció de menors, i un cop ha fet els 18 
anys s’ha hagut de cercar la vida perquè han desaparegut la majoria de recursos 
d’emancipació.  

També conec na Maria, que fa 10 hores de feina cada dia, i sols té un dia lliure a la 
setmana, cobra 5 euros l’hora fent netes habitacions d’hotels, i està molt contenta de 
la reforma laboral que vostès han fet. 

També conec un Pere a qui se li va cremar ca seva mentre esperava els bombers del 
Consell, o una Joana que no cobrarà la renda mínima d’inserció fins d’aquí a sis 
mesos. 

Està vostè ben segura que totes aquestes persones arriben a final de mes? Li puc 
assegurar, Sra. presidenta, que molta d’aquesta gent està a la cua de l’atur o en risc 
d’exclusió social. 

I també convé que se’n recordi d’en Mohammed, d’en Mahekor, de na Jennifer, d’en 
Jonathan i de na Fatumata, que també són mallorquins i mallorquines amb problemes 
greus. 

Una altra expressió de les seves: “menys despatxos i mes carrer”: La veritat és que al 
carrer no la hi veig gaire. Això sí, molt a misses, viatges a fires turístiques (sense 
voler-ne les competències), moltes audiències pomposes a clergues, militars i grans 
empresaris, moltes fotos a festetes o lliuraments de premis... Però al carrer, al costat 
dels treballadors, dels aturats, dels desnonats, Sra. presidenta, no la hi veig gaire, per 
no dir gens. 

“Hem de prioritzar les persones”. Nyefles!, deim en bon mallorquí. La presidenta el 
que realment ha prioritzat ha estat els bancs, que són els qui realment comanden! 

Quan al Ple del debat dels pressuposts el nostre grup li va proposar negociar amb els 
bancs l’amortització dels crèdits, que puja a 26.288.000 euros, perquè el 2012 sols 
n’amortitzàssim el 50 per cent a fi de poder destinar a despesa social més de 13 
milions d’euros (l’altre 50 per cent), vostès s’hi varen oposar.  

És clar, els bancs ho han de cobrar tot, i dins els terminis, no com els centres 
assistencials, els autònoms, els proveïdors, els ajuntaments... Aquests poden esperar. 

Com sempre, la dreta al servei dels poders econòmics. Ni tan sols no han aconseguit 
del Sr. Bauzá que el Govern balear pagui tot el deute que té amb el Consell perquè 
pugui donar liquiditat a la institució i resposta a les necessitats socials tan prioritàries 
en aquests moments. 

Per cert, Sra. Salom, no sé qui li deu escriure els discursos, però li està fent dir una 
sèrie de dois... Perquè no em digui que no és un doi dir que la culpa de la crisi la tenen 
la socialdemocràcia, les polítiques keynesianes i els polítics. Sra. Salom, deu parlar 
per vostè i pels seus, no posi tothom dins el mateix sac. La crisi l’han provocada els 
especuladors, els banquers i les polítiques econòmiques neoliberals.  

Això ho sap i ho admet tothom. Alguns, d’això, en diuen “capitalisme cowboy”. 

Una altra de les seves expressions: “farem una Mallorca que generi seguretat 
jurídica”. Per favor, senyora presidenta, no ens faci riure! Els fets demostren tot el 
contrari.  
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Ja poden promoure que els ajuntaments adaptin el seu planejament al PTM, ja pot 
predicar que no el modificarà, si vostè abaixa el cap davant un conseller de Turisme 
del Govern que té com a lema que “el territori ha d’estar al servei dels interessos 
turístics”, i que pretén amb una llei passar per sobre les competències municipals i el 
mateix PTM declarant projectes d’interès turístic amb el criteri unipersonal del Sr. 
Delgado. Tot això dóna peu a pensar moltes coses i molt poques de bones.   

Sra. presidenta, ja sé que vostè no vol que el Consell creixi, però reclami 
immediatament les competències de Turisme que marca l’Estatut! Ho faci! Ho faci, i 
per ventura així no perdrà les competències d’Ordenació del Territori. 

Vostè diu, ho ha dit sempre, que el Consell ha d’emparar els ajuntaments. Però 
convendria que ho fes amb tots, amb la mateixa intensitat i respectant la pròpia 
autonomia de la gestió municipal. No ho ha fet així, i les seves intencions de futur 
tampoc no van en el bon sentit: ha premiat als ajuntaments grossos, de més de 20.000 
habitants i que tenen l’obligació de tenir el servei de bombers, regalant l’1% del seu 
pressupost de 2012 d’aportació als bombers de Mallorca quan aquests són els qui més 
deuen d’aquest servei al Consell (uns 7 milions d’euros). Que ja han acordat un pla de 
pagament amb aquests municipis? Els petits no tenen obligació de donar-lo, i a més 
són els qui paguen.  

I a més a més, ara pretén destruir molts d’anys d’esforços dels ajuntaments que, 
seguint les directius de la Unió Europea, fan polítiques actives de reducció, reciclatge 
i reutilització, tot perquè vostè va fer un pacte no escrit, ocult, en negre, amb Tirme 
per complir la seva promesa electoral de no apujar la taxa d’incineració el 2012 amb 
la condició que el 2013 la cobràs el Consell i així no poder rebaixar el rebut als 
ciutadans dels municipis que reciclen, desmotivant el reciclatge i potenciant la 
incineració, que és el que realment els interessa a Tirme i a vostè. 

Va prometre pagar els proveïdors. Ho ha fet, Sra. presidenta? Ha pagat els deutes als 
ajuntaments? Ha pagat l’aportació de 75.000 euros a la producció de la pel·lícula The 
Pelayos? Vergonya i descrèdit, Sra. presidenta!  

No en parlem ja del que està passant amb els camions nous dels bombers, aturats des 
de fa temps als magatzems del proveïdor perquè vostè no paga, i mentrestant es dóna 
un servei en precari, amb un temps de reacció molt alt a segons quins municipis i amb 
un risc molt elevat per les persones. O no havien de ser primer les persones, Sra. 
presidenta? 

Posi ordre, posi ordre! No esperi que hi hagi desgràcies personals. Ah, i ja que està 
fent feina amb tanta coordinació amb l’Ajuntament de Palma, signi ja el conveni amb 
els seus bombers, és molt trist i molt perillós que, davant una emergència, als 
municipis de prop de Palma hi hagin d’anar els bombers del parc de Calvià, i no hi 
puguin anar els de Palma perquè vostè no ha estat capaç d’arribar a un acord amb el 
Sr. Isern. Sembla que per allò que és vertaderament important aquesta coordinació no 
existeix, només és una foto de maquillatge. 

La seva prioritat havia de ser crear llocs de feina. No ens ha dit vostè quants n’ha 
creat durant aquests nou mesos que duu governant. Però jo sí li diré quants n’ha 
destruït: a RTVM, a l’Institut de l’Esport Hípic, al Teatre Principal, a tots els 
departaments del Consell... més de 500 llocs de feina directament, Sra. presidenta. I 
no en parlem ja indirectament, retardant els pagaments al proveïdors i als ajuntaments 
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i anul·lant la majoria de partides de subvencions a particulars, entitats i ajuntaments 
del 2011. A milers, Sra. Salom, a milers! Si no arriba a dir que crearia llocs de 
feina...! 

O és que ara al PP feis el contrari d’allò que vàreu dir que faríeu perquè sabíeu el que 
s’havia de fer? 

Hem de parlar també de cultura, de llengua i de patrimoni. Vostè, al seu discurs 
d’investidura, va dir: “tota la nostra identitat, les nostres arrels, les tradicions i els 
costums que ens caracteritzen han de ser coneguts, respectats, valorats i estimats per 
tots els mallorquins...”. 

I jo, en la meva ingenuïtat, me la vaig creure. Vaig pensar que vostè vetllaria perquè 
això fos així. I una de les primeres actuacions que va fer va ser, amb l’excusa de 
l’“austeritat”, perpetrar un atemptat terrorista contra la nostra cultura, la nostra llengua 
i el nostre patrimoni (que són en definitiva les nostres arrels i la nostra identitat), 
carregant-se RTVM i totes les polítiques que donaven suport a la llengua, a la cultura 
i al patrimoni, sense cap mena de respecte. 

Les seves referències a Ramon Llull, mossèn Alcover... només eren pantalles per 
amagar realment els seus propòsits. Agafant la seva mateixa expressió, pens, Sra. 
Salom, i li dic amb tota sinceritat, que ni vostè, ni el Sr. Bauzá, ni el Sr. Isern sou 
mallorquins; no sé què sou, però mallorquins no, perquè si ho fóssiu, com molt be diu 
vostè, estimaríeu i respectaríeu la nostra identitat, les nostres arrels, la nostra cultura i 
la nostra llengua, i els fets demostren que feis precisament tot el contrari.  

Veig que la vostra pretensió és que el virus del que vos vaig parlar ara farà nou mesos, 
al debat d’investidura, ho mati tot com volgueren fer les monarquies absolutes i les 
dictadures que hem patit els mallorquins i mallorquines al llarg de la història.  

És ben cert i més vigent que mai el que va escriure el 1993 Blai Bonet: “veig el que 
passa aquí a Mallorca, que gent desarrelada ens governa, i es necessita molta cara per 
governar un poble si no tenen arrels”.  

Aquesta és la paraula: desarrelats. Però comencin a preocupar-se, perquè no ho 
aconseguiran. 

Vostè va dir que el patrimoni havia de ser un motor i un revulsiu per al turisme. Sra. 
presidenta, el castell de Santueri ja no serà mai de tots els mallorquins i mallorquines. 
Han perdut una oportunitat històrica. I per afegir al banyat ara hi fan obres que no 
s’ajusten a les llicències demanades, no ho dic jo ho diuen els propis tècnics del 
Consell.  

La imatge que han donat i continuen donant amb la seva actuació amb la col·locació 
de l’estàtua a la plaça de Sineu és d’un ridícul espantós, demostra que poden fer el que 
vulguin i no passa res, aplicant el lema d’“el favor per als nostres, i al contrari ni 
aigua”.  

Per cert, Sra. Salom, li record que el patrimoni natural també forma part del nostre 
patrimoni; ho faci saber al Sr. Delgado i al Sr. Company, per favor. En nou mesos han 
fet de tot per quedar més que mai com els depredadors del patrimoni cultural, 
territorial i natural de la nostra illa. 
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“Hem de crear les condicions perquè la iniciativa privada generi llocs de feina”. Sí, 
Sra. Salom, però aquesta iniciativa privada no ha de ser només de les grans 
constructores i dels hotelers que sempre (i ara més que mai) han creat llocs de feina 
temporals i mal pagats, amb el discurs que “si no t’agrada, n’hi ha deu que esperen”. 
Han de ser sobretot les petites empreses i els autònoms d’aquí, de Mallorca, perquè 
aquests creen llocs de feina estables i de qualitat, però necessiten crèdit, ha fet res 
vostè per això? No! Avui els grossos, demà els grossos i passat demà els grossos que 
són els qui tenen poder.             

Dels petits se’n refot clarament. Vistes les propostes i els resultats de la política del 
PP en aquests quasi tres-cents dies de desgovern, s’han convertit també en els 
depredadors de la petita i mitjana empresa, ja que la seva política només defensa els 
grans empresaris hotelers i constructors. I això no fa altra cosa que generar més atur. 

Faci qualque cosa, Sra. presidenta, perquè els bancs obrin l’aixeta. La presidenta 
d’una institució que els paga puntualment 26 milions d’euros ho pot fer, si vol. 

Vostè ho ha dit també: “tenim bones comunicacions per carretera”. Hi estic d’acord, i 
per aquesta raó també li dic que no cal que en facem més, de noves carreteres i 
autopistes. 

No espenyem, amb “e”, Sra. presidenta, no amb “a” com surt als contenidors de 
recollida selectiva del Consell, (el subconscient els traeix), no espenyem més el 
territori. Ara més que mai, per mor de la crisi, hem de prioritzar les inversions que 
vénen del Ministeri de Foment de Madrid. I, ho gestioni el Govern balear o el Consell, 
m’és igual, se posin d’acord ara que hi ha tanta sintonia i negociïn els recursos del 
conveni de carreteres per destinar-los a fer les variants dels pobles (algunes molt 
necessàries) i a acabar el tren fins a Artà, per ètica, dignitat i necessitat de pagar als 
contractistes i també a recuperar concessions com la del Túnel de Sóller o la mateixa 
carretera de Manacor, que són una sagnia constant per a les arques públiques i pels 
ciutadans, a més d’un focus de conflicte. Vegi, sinó, la demanda de la concessionària 
de la carretera de Manacor perquè troba que passen massa pocs cotxes o les 
reivindicacions dels sollerics de cobrar allò que és seu. 

A Madrid ho fan, Sra. presidenta, ho demani a la Sra. Pastor i veurà: si ella està 
disposada a rescatar les concessions de les autopistes de Madrid, per què aquí no feim 
el mateix? No són vostès del mateix color polític?, del mateix partit? 

Estam molt contents d’haver sentit de la seva boca que no utilitzaran més el col·lectiu 
de persones majors per a finalitats polítiques. Això vol dir que s’han acabat les 
desfilades d’autocars, arrossos bruts i porcelles multitudinàries. 

Sra. Salom, per governar dignament una institució, s’ha de ser més reinvidicativa amb 
el que ens toca per dret o per llei, i fins aquí no ho ha estat gens. I té molts de 
problemes, precisament per això. No ha estat capaç d’exigir al Sr. Bauzá que pagàs, 
l’any 2011, els 27,5 milions d’euros que li pertoquen al Consell, a compte de la futura 
llei de finançament dels consells.  

Tampoc no ha estat gens reivindicativa amb els 11 milions que li pertoquen al Consell 
de Mallorca dels Fons Estatutaris, compromesos per conveni. La rehabilitació de 
l’ermita de Bellpuig a Artà, la millora de varis dels refugis de la Ruta de Pedra en Sec, 
la Fundació Toni Catany, les inversions a la serra de Tramuntana. No pot renunciar a 
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tot això sols perquè ‘els de dalt’, que són del seu mateix partit, li diuen que no hi ha 
doblers. Els mallorquins i mallorquines no hi podem renunciar mai.  

Durant segles, però sobretot els darrers 35 anys, els governs del PSOE i del PP (tant 
l’un com l’altre) ens han espoliat els recursos com si fóssim una colònia: 2.600 
milions d’euros anuals que surten de les butxaques de mallorquins i mallorquines, 
se’n van cap a Madrid i ja no tornen; s’imagina vostè quina educació, quina sanitat o 
quins serveis socials tendríem amb aquests doblers?  

N’Aina disposaria de recursos d’emancipació. Els bombers haurien arribat a temps de 
salvar can Pere. Na Maria no tendria por de perdre la feina i na Joana no patiria 
perquè no li arriba l’ajuda pública perquè no té res. 

Aquest és el patriotisme que nosaltres volem; és aquest mateix, el seu patriotisme? 

Aquesta és la sintonia política que li demanam, no la submissió que vostè practica. 

Reivindiqui als seus el que és nostre. Ja sé que no ho farà per convicció, però 
ho faci per necessitat. Gràcies.” 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Vidal (PP). 

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

“Autoritats, amigues i amics, companys consellers benvinguts a un debat que hem de 
tenir avui aquí sobre el Consell de Mallorca. 

Sra. presidenta, tranquil·la! Darrere dues intervencions que pareixen una vall de 
llàgrimes, nosaltres volem veure la situació amb optimisme, amb futur, amb ganes de 
fer feina i amb ganes de solucionar problemes. Ja veurà com en té que pensen de 
forma diferent! 

Vull començar aquesta intervenció recordant, com tots haureu llegir qualque vegada, 
l’arribada a Mallorca –a Portopí– del rei Jaume I quan l’endemà, en partir amb els 
cavalls per conquerir Mallorca i posar-hi un poc d’ordre, va cridar ‘Vergonya 
cavallers, vergonya’ quan es girà al seu darrere i veié que no n’hi havia cap ni un que 
el seguís. Aquí, en aquest moment, ho podríem tornar a dir gairebé nou mesos després 
d’haver arribat al Consell de Mallorca quan volem posar solucions a la crisi, quan 
volem augmentar la qualitat de vida dels mallorquins, ens trobam que som com el rei 
Jaume I, és a dir, que anam tots sols a davant i ens giram darrere i ningú no hi aporta 
ni un gra d’arena. Això ha quedat demostrat ara amb pena, amb llàstimes. No faríem 
perquè fèiem, però presidenta, si fessis allò que et diuen que facis, arribaríem a un lloc 
que no sé descriure; podríem dir que al cap trobarem les voltes i aquesta corda nostra 
duu tantes voltes que ja no sabem quin cap és un i quin cap és l’altre. 

Com que fa un any, a l’hora de fer aquesta exposició parlarem un poc del que hi havia 
el darrer any i us he de dir que les sensacions que teníem, quan fèiem campanya 
electoral, eren esperançadores, eren positives. Què vèiem, què percebia la gent del que 
hi havia al Consell de Mallorca: rialles de l’expresidenta Armengol als mitjans de 
comunicació, una legislatura que pareixia que tot anava bé. Quant ho vèiem, dèiem 
‘Això és una bicoca, jo vull ser conseller. Estic segur que amb les nostres idees i el 
que percep que hi ha al Consell de Mallorca, Mallorca serà única. Aconseguírem tenir 
una Mallorca més gran’. Teníem sensació de balquena, de bonança, d’abundància. 



 30

Després de 15 dies de ser aquí, ens varen començar a donar compte que no hi havia 
aquesta realitat. Vàrem veure que hi havia un pressupost que no existia i funcionaven 
amb pressupost d’anys anteriors. Un pressupost que, al primer cop d’ull, vàrem veure 
que era desmesurat; un pressupost de 427M€ que no es corresponia amb cap realitat ni 
una. Un Consell de Mallorca que havia funcionat amb 5 presidents diferents. Ara 
entenc, Sr. Alemany, la seva feina, mala de fer –li reconec– perquè haver-ne de posar 
5 d’acord devia ser la pera: així no podia aprovar el pressupost. 

N’hi retrauré dues: Se’n recorda que li varen dir que tenia 25M€ que vostès varen 
gastar perquè de paraula els tenien i, en un moment donat, el Govern –el Sr. 
Carbonero concretament– el mes de gener els hi va llevar del pressupost. Això no és 
generar forats al Consell de Mallorca? I un altra de carreteres: amb un conveni de 
160M€ de l’Estat, que els havien gastat en els menesters de Madrid però no en fer 
carreteres. Valent problema i valenta paparra té ara el conseller a qui li correspon 
haver de justificar 160M€ quan només en té 35 de justificats. 

De la resta com anaven? Tenien un teatre de referència, un teatre que tenia un deute 
de 2M€, un teatre amb una sentència d’1,7M€ pendent d’executar. Sr. Font, una cosa 
és fer teatre, una altra és fer un teatre i una altra és la justícia. A la justícia l’han de 
creure!  

Trobàrem una política de subvencions totalment desmesurada i a la carta. Les 
administracions estam aquí per ajudar totes les entitats però mai no estam per 
malversar-les ni per malcriar-les. Llavors en parlarem.  

Què me’n direu, per exemple, de l’hipòdrom de Son Pardo? Tenia un pressupost 
d’1,2M€, un deute d’1,7M€ i prop de 600.000€ en premis pendents de pagar. 
Mentrestant, si miraven els mitjans de comunicació, l’hipòdrom anava fantàstic: 
pàgines de cavalls, carreres de cavalls, les rialles de l’expresidenta. Pareixia que no 
podia anar millor però la realitat a sota estava encesa: el caliu estava a punt de fer 
prendre el foc. 

Senyores i senyors, no us penseu que no en trobem cap de bé. Si feim una volta pel 
Consell per veure com s’administrava, basta que passem pels refugis, un altre forat 
administratiu i econòmic aquí on la despesa administrativa és i era molt superior als 
ingressos administratius que se’n produïen. Quan els ingressos administratius no 
basten per cobrir les despeses dins una administració, doncs malament i pitjor quan la 
societat va cap a una crisi: hem d’intentar ser responsables, conscients i conseqüents i 
hem de voler fer una administració així com li pertoca a tots els mallorquins. 

La balquena que he dit al principi que ens trobaríem resultà ser una abundància que 
minva i torna una abundància molt petita, torna, simplement, una supervivència del 
Consell de Mallorca però si recordam com estava el Consell de Mallorca, allò que 
vèiem als mitjans de comunicació i el que percebíem els que no hi érem dedins, veim 
que sobre la pedra en sec els darrers 4 anys se n’ha parlat (un projecte que, qualsevol 
persona que no estigui dins el Consell si li demanen com està, segur dirà que està 
acabat perquè pareixia que tot anava bé). Ha estat necessari que arribàs el Partit 
Popular al govern per poder arribar a acords amb els propietaris, que era allò més 
important que hi havia, per tal de poder tenir aquests camins en marxa. 
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Amb un poc de sort us diré que no és més ecologista aquell que en xerra sinó aquell 
que ho practica i, en aquests mesos que vénen, arribarem a acords i podrem tenir la 
Ruta de Pedra en Sec des del llevant fins al ponent de l’illa de Mallorca. 

Una altra cosa de la qual tothom en parla i ens demostra aquell fet que ‘uns comptes 
feia l’ase i uns altres el traginer’. 

Com podeu parlar de la Televisió de Mallorca així com en parlau? La Televisió de 
Mallorca a l’únic que li sap greu tancar-la és al que governa. Pensau que n’hi hauria 
d’altre més feliç que jo si em pogués passejar per dins la Televisió de Mallorca podent 
usar, així com s’usava, al servei de l’Administració un mitjà públic de comunicació? 
No senyors. 

Sap greu prendre la decisió però no miram només determinats interessos privats, 
petits i personals i hem de defensar l’interès general. Estam aquí per defensar 
Mallorca però, per fer-ho, primer hem de defensar aquesta institució: el Consell de 
Mallorca. Si no haguessin pres mesures importants com aquesta, la cosa no aniria 
endavant. 

Reconeixem la professionalitat de totes les persones que hi feien feina, la vàrem posar 
en marxa conjuntament –com recordareu– amb consens polítics emperò, si l’equip de 
govern no hagués tirat el ferretó, aquest Consell hagués encallat dins els esculls. En 
podeu estar segurs. 

Una altra cosa de la qual sentim parlar seguit i que no entenc és el traspàs de 
competències, que ara tan reclamau i l’heu dit a cada una de les intervencions. En 
aquests darrers 8 o 9 mesos s’han fet més coses que les que es feren abans. En 4 anys, 
les competències de Turisme (la Conselleria de Turisme què va fer i per què va servir? 
Per gastar doblers.), Joventut, Caça (ara, almanco, en tenim una Direcció Insular que 
ha fet un reglament de caça i està feina per una nova llei de caça), Igualtat, etc. Un 
seguit de competències que ara es reclamen i que no s’havien assumit quan n’era el 
moment i torn al que deia abans: 5 galls dins un galliner no es poden entendre mai! 

Es comprava molt allò que no s’havia de menester i ja m’ho deia la meva padrina: Qui 
compra allò que no ha menester, ha de vendre el que té. I tenia molta raó. Ara hem de 
vendre coses que no voldríem vendre. 

Un altre que ho deia molt bé era l’amo en Toni. L’amo en Toni ve a ser Mallorca i un 
dia l’amo en Toni va dir: ‘Xo, no vull els galls amb les polles perquè, quan estan 
sadolles, m’escampen tot el segó’. L’amo en Toni seria el poble de Mallorca que diria 
que no vol un desgavell de 5 perquè, quan estan sadolls, fan un desgavell del menjar 
dels mallorquins. 

Volem i t’encomanam, presidenta, que duguis Mallorca aquí on toqui, que facis la 
feina que toca fer-se perquè el poble mallorquí va dir ‘xo’ a allò que hi havia. 

Si miram la gestió dels residus, trobam damunt la taula una proposta d’increment del 
tractament de residus en un 55% –que les males llengües deien que ja tenia 
l’autorització del govern anterior– però, no només no s’ha pujat aquest 55% el 
tractament dels residus sinó que s’ha congelat fins i tot un poc a la baixa. Això és el 
que ens vàrem trobar quan vàrem entrar en aquest Consell de Mallorca: l’abundància i 
la balquena que volíem se’ns ha tornat pobresa i deute. 
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Si bé hem contat el que hi havia, com que ara no fa encara 1 any de govern, ara toca 
dir allò que volem. 

L’esperança, la il·lusió, les ganes de fer feina que duim dedins, i encapçalades per la  
valenta presidenta, juntament amb tot el seu equip de govern, quedaran demostrades. 

En primer lloc, només arribar vàrem fer uns pressuposts reals i ajustats a la realitat. La 
Conselleria d’Hisenda i Funció Pública, liderada per la Sra. Roig, ha elaborat un 
pressupost real que representa un 20% menys –no volem deixar a deure coses, volem 
pagar allò que devem–, amb una prioritat: els serveis socials que sabem i reconeixem 
que avui són la màxima preocupació de la societat mallorquina. També s’ha reduït el 
deute amb els ajuntaments en més de 6M€ i la col·laboració amb aquests ha quedat 
demostrada i també hi ha quedat a la darrera Assemblea de Batles i Batlesses. 

Decisions com l’assumpció de la despesa del 100% del Serpreisal dels nostres 
ajuntaments, així com la nova partida del Pla d’Obres i Serveis –que tendrà 4M€ 
destinats a despesa corrent– són una mostra de la proximitat i compromís de la nostra 
presidenta amb els ajuntaments de Mallorca. Animam la Conselleria de Cooperació 
Local, representada pel Sr. Coll, a continuar amb aquesta tasca perquè iniciatives com 
aquesta són les que volem els mallorquins. 

La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, representada pel Sr. Rotger, ha 
ajustat el Teatre Principal a les seves necessitats, apropant-lo als mallorquins i 
mallorquines i n’ha regulat les subvencions. Les subvencions són pels qui les 
necessiten i no per mantenir amics i col·laboradors de les nostres causes. Ordre i 
concert en cultura, seny i esforç en la despesa. Mossèn Alcover i Coll Bardolet 
enguany tenen el seu any, i aquests són defensors de les nostres coses. També ha estat 
capaç de separar la Comissió de Patrimoni i d’Urbanisme, donant agilitat als 
expedients que s’hi tramiten. Ànim Sr. vicepresident i continuï així! 

El Consorci Serra de Tramuntana és una realitat. Defensam el paisatge, la cultura i la 
història que formen part de la nostra identitat mallorquina. El conseller de 
Presidència, Sr. Juan, té una tasca fantàstica i encantadora els propers anys. Sé que 
vostè, Sr. Juan, defensa els interessos mallorquins i no com altres que són capaços de 
dir que no defensam els interessos mallorquins i pengen insígnies d’altres comunitats 
autònomes per representar-nos. 

I què us he de dir de Carreteres? No sé per on he de començar però en 8 mesos, 
després de 4 anys o més de sentir-ne parlar, hem passat d’un desgavell trobat a arribar 
a consensos amb propietaris, veïnats i l’Ajuntament de Palma per dur a terme, en els 
propers mesos, el primer tram de la Via Connectora. S’han resolt els problemes de la 
variant de Portocristo i les variants de Llubí i sa Cabana ja caminen a bon ritme. El 
desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos, prest tendrà el seu projecte. Sr. 
Rovira, continuï així, resolgui problemes i camini cap al futur que això és el que vol 
Mallorca i els mallorquins. 

L’hipòdrom ara té un pressupost aprovat, amb molta menys despesa i es van pagant 
els deutes acumulats. El conveni per la gestió de l’hipòdrom de Manacor s’ha firmat 
per als propers 10 anys, amb el mateix ressò publicitari sense pagar tant, i apostant per 
una manera de tenir ingressos com pot ser la PMU amb una finalitat clara: volem que 
l’economia de l’hipòdrom sigui tan pròspera com sigui possible per tal de contribuir a 
la seva subsistència.  
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Sé que el govern cerca solucions per als refugis i estudia viabilitats econòmiques. 
Això m’agrada i heu de continuar amb aquesta feina. 

Com deia abans, la Ruta de la Pedra en Sec, gràcies al bon enteniment entre 
propietaris i administració, aviat tendrà llum verda. Això és el que volem, solucions i 
maneres de fer. 

I de residus? Una baixada en el preu de la taxa del seu tractament i no la pujada que 
vostès tenien prevista demostra la capacitat de feina i de bona gestió de tot l’equip de 
la Conselleria Medi Ambient, encapçalats per la Sra. Soler, cosa que també queda 
demostrada amb el seu bon tarannà amb l’Ajuntament de Palma en tota la matèria de 
residus. Esperam que  les negociacions que s’estan duent amb Mac Insular donin un 
bon fruit, el mateix que li han donat les negociacions amb Tirme. 

I ara per acabar –amb la tasca més complicada–, la Sra. Cirer ha aconseguit 
amb tot el departament de la seva Conselleria de Benestar Social el que altres 
no haguessin aconseguit. Ha arribat a acords amb un sector molt sensible. La 
part social, com he dit abans, representa una gran sensibilitat dins la societat 
mallorquina i, com a part d’aquesta, té tot el nostre suport perquè tots els 
col·lectius sentin la proximitat del Consell, que sentin el nostre alè. En la 
mesura de les nostres possibilitats, hem d’estar amb ells amb tota la força i tot 
el nostre cor. Ells ens necessiten. 

A tot l’equip de govern li diria que ho feis bé, que anau cap aquí on Mallorca vol que 
aneu, caminau per canviar les coses que s’havien de canviar i a posar les solucions 
que s’havien de prendre amb decisions que no sempre són fàcils sinó molt difícils de 
vegades però us anim a continuar per aquesta línia perquè arribeu al punt que tots 
volem. Arribau al punt de sortida d’aquesta situació difícil que, per la crisi, vivim ara. 
Sé que ho aconseguíreu, Mallorca sap que ho aconseguíreu. El vostre balanç, en 
aquest temps, és positiu. 

Amb ordre i concert, Mallorca, Sra. presidenta, vol i necessita de la teva feina. 
Endavant i compta amb nosaltres.” 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula a la Sra. presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA inicia el seu torn de rèplica. 

En primer lloc, agraeix a tothom l’assistència al Debat de Política General. 

Tot seguit, indica que el primer punt del que voldria parlar és d’allò que ha succeït 
avui dematí abans de començar el Ple. Fa notar que se sent dolguda perquè avui se 
celebra un dels debats més importants d’aquesta institució –probablement cada any hi 
ha dos debats importants: el de pressupost i el de política general– i el grup del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, avui dematí, posant aquí una bandera n’ha 
volgut distreure l’atenció i no sap si han volgut distreure l’atenció perquè no els 
interessa discutir sobre el que ha passat aquí el darrer any. 

Reitera que hi està dolguda perquè la bandera que han penjat no és la seva bandera i 
això li molesta. La seva bandera és la que està a la sala, la bandera mallorquina, de 
tota la gent de Mallorca i la bandera que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
ha posat aquí és la bandera catalana que a ella no la representa ni representa aquesta 
casa que és una institució i a les institucions s’han de fer servir els símbols 
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corresponents. El símbol que els correspon a tots és la bandera mallorquina i demana 
al PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca si és que aquesta bandera els fa nosa. 

Observa que a la seu del seu partit polític poden penjar la bandera que considerin més 
oportuna però aquí, a la seu del Consell de Mallorca, hi són els símbols que pertoquen 
i remarca que ella la representa la bandera mallorquina com als 19 consellers del 
Partit Popular també i creu que a la societat mallorquina, en general, també. Per la 
qual cosa, fa constar que no li ha agradat aquest gest però, en democràcia, han pogut 
posar la seva bandera que, a requeriment del vicepresident i moderador del debat, 
l’han retirada. 

Dit això, entrarà en un tema que a tots els grups els ha estranyat: la seva frase de dir 
“aturar màquines”. Sembla que els sap greu i confonen “aturar màquines” amb la 
creença que el Partit Popular no estima i no vol el millor per Mallorca i que no vol 
prestigiar aquesta institució perquè es deixen trepitjar pels altres. Aquí s’equivoquen 
de cap a peus! 

Han hagut d’aturar màquines perquè l’anterior govern havia collit un embalament que 
feia que el Consell de Mallorca anàs a tota velocitat –a tota màquina– i estava a punt 
de pegar-se una bufetada o fer un bon esclafit. 

El Partit Popular va arribar al Consell de Mallorca i, per començar, no hi havia un 
pressupost aprovat i gastaven i gastaven i era com un cavall desbocat. Tenien 
contemplat en el pressupost prorrogat uns ingressos de 37,5M€ que havien de venir a 
compte de la futura llei de finançament dels consells insulars, doblers que el Govern 
de les Illes Balears, en el seu pressupost prorrogat, no contemplava. 

Així doncs, la primera cosa que trobaren va ser la mala notícia que els 37,5M€ que el 
Consell de Mallorca tenia pressupostats com ingrés, el Govern de les Illes Balears no 
els contempla, amb la qual cosa els doblers no vendrien. Per tant, l’equip de govern, 
amb seny, va dir que si no havien de venir aquests 37,5M€, doncs convendria no 
gastar tot el pressupost de despeses perquè acabarien malament. 

Després resulta que també s’assabenten, en entrar al govern del Consell de Mallorca, 
que 25M€ en matèria de carreteres que havien de venir del Govern de les Illes Balears 
–i que sí estaven contemplats al pressupost prorrogat perquè hi havia un conveni 
signat entre ambdues administracions–, doncs resulta que el Sr. Manera fa un cop de 
pantalla a l’ordinador i decideix que no enviarà aquests doblers al Consell de 
Mallorca. 

Es trobaren factures sense pagar a proveïdors i deute pendent amb bancs i distintes 
administracions per més de 300M€. Així doncs, què hi havien de fer? Seguir l’estela 
de l’anterior equip de govern? El Consell de Mallorca anava directe a fer fallida, 
anava cap un precipici i no els ha quedat més remei que haver d’aturar màquines, 
reconduir la situació, posar-hi ordre i seny, fer un pressupost i fer uns comptes. 

Llavors, en canvi, el Sr. Garau diu que el seu Grup està orgullós de l’herència 
deixada: 80.000 aturats a Mallorca, deutes pendents al Consell de Mallorca per 
329M€ i litigis als jutjats dels quals, només els econòmics, versen sobre futures 
indemnitzacions i responsabilitats que reclamen distintes entitats per decisions preses 
pel Consell de Mallorca a nivell polític, litigis a través dels quals es reclamen més de 
600M€. 
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Això vol dir que –Déu no vulgui– si condemnen el Consell de Mallorca en totes les 
demandes que li han interposat, és 10 vegades el pressupost del Consell de Mallorca 
l’import de les indemnitzacions que es reclamen per les decisions preses per aquesta 
casa. Per tant, no tenen massa motius per estar orgullosos de l’herència. 

També els dos grups de l’oposició han coincidit en un tema: li han dit que ha de ser 
més reivindicativa davant el Govern de les Illes Balears, que està supeditada al Sr. 
Bauzá i al Sr. Rajoy, que governa en contra de Mallorca i que està en un pla secundari 
respecte del Govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma. 

Aquestes acusacions no són més que una crítica fàcil que no comparteix en absolut 
perquè no es considera la delegada del govern del Sr. Bauzá. Creu que l’oposició 
confon submissió amb lleialtat, amb diàleg, amb enteniment, amb col·laboració i amb 
respecte institucional. 

Tot això li pot sonar estrany a l’oposició però al Partit Popular troben que les coses 
s’han de fer així i en aquesta legislatura, si ella té un problema amb el Sr. Bauzá o 
amb el Sr. Isern, la primera cosa que fa és telefonar-los, s’asseuen i en parlen dins un 
despatx tranquil·lament i miren d’arreglar les coses però, això sí, el que no fan és 
parlar a través dels diaris que era allò que feia l’anterior equip de govern durant els 
darrers 4 anys. 

Remarca que el Partit Popular arregla els problemes a casa i no a través dels mitjans 
de comunicació i observa que, amb la crisi que s’està patint, creu que els mallorquins 
no necessiten veure als mitjans de comunicació com els polítics es barallen i les 
institucions es critiquen mútuament. El PP no fa les coses així perquè no s’ha de 
preocupar més la societat mallorquina i, per això, procuren arribar a un enteniment a 
casa, que és com s’ha de fer. 

Afegeix que en aquesta casa estaven acostumats a fer servir aquesta institució com a 
plataforma per arribar a un altre lloc. Aquest no és el seu cas i l’oposició diu que això 
és submissió o que està supeditada als altres però s’equivoquen. Fa constar que ella 
defensa allò que considera que ha de defensar en aquesta casa i defensa el Consell de 
Mallorca a la seva manera i no d’una manera golafre com es feia abans tot demandant 
més competències perquè volien tenir més protagonisme i sortir als mitjans de 
comunicació. Aquest no és el seu plantejament i ella defensa i exigeix allò que troba 
que és just per al Consell de Mallorca i ho fa amb responsabilitat. 

En aquests moments se sent únicament delegada del Partit Popular al Consell de 
Mallorca. El seu partit l’ha posada com a número 1 per Mallorca, al capdavant de la 
llista del Partit Popular i la majoria de mallorquins ha entès que era la persona més 
adequada i és aquí per intentar governar tot pensant en el conjunt dels mallorquins. 

Si feien una competició per tal de veure qui ha mantengut més reunions, si el Sr. 
Manera i el Sr. Aguiló o la Sra. Roig i ella, segur que guanyarien elles ja que es 
reuneixen dia sí i dia també. La situació que va deixar l’anterior equip de govern és la 
que és, o sigui, els calaixos ben eixuts aquí i al Govern de les Illes Balears i això no 
s’arregla en dos dies. 

També l’acusen de no reivindicar al Sr. Bauzá els 240M€ que els deu el Govern de les 
Illes Balears però s’ha de tenir en compte que aquest deute l’han heretat. El Sr. Antich 
va deixar a deure a la Sra. Armengol aquests 240M€ i no és que ara el Sr. Bauzá no 
pagui per caprici, per menyspreu o per voler passar per damunt del Consell de 



 36

Mallorca. Això és l’herència que han rebut: el Sr. Antich no pagava al Consell de 
Mallorca i tenien un deute acumulat de 240M€, herència de la qual el Grup Socialista 
se sent orgullós però que el Partit Popular considera que és lamentable. 

Des d’un primer moment, s’ha dit que ella no estima el Consell de Mallorca però vol 
fer palès que únicament ha dit que el Consell de Mallorca s’havia de reestructurar o 
reprogramar per convertir-lo en el Consell de Mallorca que necessiten els mallorquins 
i no el Consell de Mallorca que vulguin els polítics tot pensant en els seus interessos 
de tenir més competències, més autogovern, etc. per ser una plataforma de contrapès 
del Govern de les Illes Balears. Assegura que ella no vol aquest debat, no li interessa i 
no creu que sigui el paper institucional que hagi de tenir el Consell de Mallorca. 

A més a més, cal recordar que l’únic programa electoral que proposava carregar-se les 
diputacions ha estat el programa del PSOE. El PP no duia això al programa però sí 
que ha estat valent pel que fa a un tema. 

Es deia que no sabien perquè es presentava al Consell de Mallorca perquè deien que 
no hi creia i se’l volia carregar però el Partit Popular, en fer el programa electoral, 
s’ho varen pensar bé i consideraren que era necessari tancar la Ràdio i Televisió de 
Mallorca. 

Arribaren a dubtar, fins i tot, si posar-ho o no en el programa electoral ja que es 
tractava d’una televisió en llengua pròpia que parlava de les nostres coses, etc., però 
varen decidir que era necessari que això passàs pel sedàs de les eleccions a través de 
la seva inclusió en el programa electoral per tal que els mallorquins sabessin que si el 
PP guanyava les eleccions tancaria la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

De la mateixa manera, si haguessin considerat que el Consell de Mallorca s’havia de 
suprimir, doncs ho haguessin duit en el programa electoral i no l’hi varen posar 
perquè el Partit Popular creu en aquesta institució però sempre que sigui una institució 
seriosa, responsable i que faci la feina que toca. 

Carregar-se el Consell de Mallorca és el que ha fet l’anterior equip de govern ja que li 
han deixat un deute de 329M€. Carregar-se el Consell de Mallorca és deixar el Teatre 
Principal embargat. Carregar-se el Consell de Mallorca és deixar-lo endeutat en més 
de 20M€ per pagar la Ràdio i Televisió de Mallorca. Carregar-se aquest Consell és 
tenir un sobrepès en despesa política de més de 8M€. Carregar-se el Consell és 
contractar o posar en marxa 30 places de bombers sense tenir els doblers per pagar-
los. Carregar-se el Consell és gastar-se uns doblers com els 37,5M€, que havien de 
venir de la comunitat autònoma i que no varen venir, i no aturar màquines. 

També és carregar-se el Consell de Mallorca, per exemple, el tema de la reclamació 
de Mac Insular de 32M€; la reclamació de Son Puig de 12M€ o totes les reclamacions 
judicials derivades de decisions polítiques que ha esmentat abans i que pugen a més 
de 600M€. Tot això sí que és carregar-se el Consell de Mallorca a poc a poc ja que, a 
càmera lenta, l’anaven ofegant de cada vegada més. El Partit Popular simplement hi 
vol posar seny. 

Un altre tema que considera que també s’ha de plantejar –i no es tracta de culpar els 
uns o els altres– és que l’Administració Pública s’ha passat per tot i ha gastat més del 
que podia gastar. Li retreuen que el PSOE els darrers anys incrementava el pressupost 
de la institució i que això és un mèrit però, evidentment, aquest mèrit dependrà de les 
circumstàncies. 
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Pensa que, en aquests moments de crisi i de dificultats quan tenen unes 
infraestructures que no es poden mantenir, no és un mèrit apujar el pressupost i tal 
vegada sigui més mèrit, més difícil i molt més responsable reduir-lo com ha ho fet el 
Partit Popular. 

A mode d’exemple diu que durant els darrers anys a Mallorca, si lleven Palma, s’han 
construït al voltant de 51 piscines als distints municipis; s’ha construït devers 226 
poliesportius, la qual cosa significa que surten a més de 4 poliesportius per poble, i 
s’han posat en funcionament o hi ha 342 equipaments culturals, és a dir, una mitjana 
de 6 equipaments per poble. Tot això és molt mal de mantenir i ara cal fer una reflexió 
entre tots perquè s’han passat un poc de rosca. 

En aquests moments, els ingressos que genera l’activitat privada, que són els 
ingressos que financen els poders públics, no donen per tot això i a posta s’ha de 
redimensionar aquesta institució i alhora fer-ne una millor gestió i ser més eficaços. 

Li han dit que el PP redueix els llocs de feina i li han retret que és culpa seva que no 
es creïn llocs de feina, que no circuli el crèdit i que hi hagi 80.000 aturats. En aquest 
sentit indica que rompre una cosa és més fàcil que arreglar-la. Si hom cull un tassó, el 
tiren en terra i es fa mil bocins és mal d’arreglar. Duu temps recollir tots els vidres i 
aferrar-los perquè després, a més a més, en tirar aigua al tassó aquest no vessi. Així 
doncs, l’estropell que han fet aquí el Sr. Antich i el Sr. Rodríguez Zapatero és molt 
gros i això no s’arregla en dos dies. 

Els governants del PSOE gastaven i gastaven en festes, sense pressupost, i eren uns 
mans foradades i els mallorquins ara han demanat al PP, a través de les eleccions, que 
aturi l’aixeta perquè tota aquesta despesa no és assumible. 

Els mallorquins i els espanyols volen que es facin reformes i aquestes reformes han de 
ser valentes en matèria laboral, en matèria de justícia, en matèria de finances, en tema 
de reestructurar totes les administracions públiques, etc. i el PP, com és natural, ha 
hagut de frenar. En primer lloc era imprescindible aturar la màquina per tal de després 
tornar-la a posar en marxa. 

Pel que fa al tema de les competències, li diuen que governa en contra de Mallorca 
perquè el Consell de Mallorca no assumeix més competències i que està en contra de 
Mallorca perquè aquí no fan res en temes d’Igualtat i, si és així, és perquè el Consell 
de Mallorca no té les competències en matèria d’Igualtat. Les competències d’Igualtat 
i en polítiques de la dona són del Govern de les Illes Balears. 

Recorda que ja ha dit que ara no toca assumir més competències. L’Estatut 
d’Autonomia diu el que diu i ha estat aprovat entre tots i, en un moment de crisi i de 
dificultat com l’actual, ara toca posar ordre dins les administracions i eliminar 
duplicitats. Aquesta legislatura no toca parlar de noves competències, toca arreglar 
l’estropell que hi ha. 

L’oposició parla molt d’autogovern i de l’autèntic govern de Mallorca però resulta 
que aquesta “autèntic govern de Mallorca” és dependent del Govern de les Illes 
Balears –això és el que els han deixat. El Consell de Mallorca depèn totalment del 
Govern de les Illes Balears. Tots els recursos amb què compta el Consell de Mallorca 
vénen del govern central –una petita part– i la resta del Govern de les Illes Balears. 
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S’han omplert la boca d’autogovern però, per tenir autogovern, fa falta tenir 
independència econòmica i el Consell de Mallorca no en té. Han tengut 4 anys per fer 
una llei de finançament dels consells insulars i no l’han feta i el PP ha heretat un 
Consell de Mallorca que depèn del Govern de les Illes Balears i d’això no poden 
culpar el Sr. Bauzá. La culpa és dels anteriors governats que no ho varen arreglar en 4 
anys i potser tampoc no ho aconseguirà el PP però, en qualsevol cas, la culpa no és 
seva de moment. 

Sobre el tema de Turisme, li demanen per què l’actual equip de govern no sol·licita les 
competències en matèria de Turisme, doncs bé, no les sol·liciten perquè ara no toca i 
aprofita per demanar a l’oposició per què, durant l’anterior legislatura, no varen 
assumir les competències de Turisme. Ho haguessin pogut fer i no ho feren. Els retreu 
que parlin molt de segons quines coses que les tenen dins el seu discurs però llavors 
els fets demostren tot el contrari. 

Afirma que el Consell de Mallorca no té les competències de Turisme perquè 
l’anterior equip de govern no va voler que venguessin –o el Sr. Antich no les hi va 
voler traspassar– però, això sí, varen crear una bona Conselleria d’Economia i 
Turisme, és a dir, que sense tenir-ne les competències, creen la Conselleria i generen 
les despeses (3M€). Per què era això? Doncs era perquè resulta que aleshores, 
Turisme –que és un tema molt important de la nostra economia perquè és la principal 
indústria que tenim– en el pacte de govern del Govern de les Illes Balears pertanyia a 
un altre partit polític i, per tant, el PSOE de les Illes Balears es quedava que al 
principal sector econòmic de les Illes Balears no tenia interlocució. 

Per això, la Sra. Armengol va decidir que aquí al Consell de Mallorca havien de crear 
una Conselleria de Turisme per tal que el PSOE de Mallorca tengués una interlocució 
amb el sector hoteler i amb el sector turístic. Aquesta és l’explicació del que feren. 

Planteja, a continuació, per què varen assumir Artesania durant l’anterior legislatura i 
no Turisme. Recalca que amb els doblers dels ciutadans, els gestors polítics han de ser 
implacables i impecables. La virtut que els retornarà la credibilitat dins la societat és 
ser escrupolosos en la gestió dels doblers públics i fa notar que no sap si parlen ja de 
competències o d’incompetències. 

En quant al tema del funcionaris, tema que han tret els dos portaveus en les seves 
intervencions, diu que el Partit Popular creu i confia en els funcionaris de la casa i, de 
fet, al Consell Executiu –que abans només estava format per polítics– han incorporat 
el secretari general d’aquesta institució així com la interventora general perquè 
consideren que és bo que hi assisteixin perquè, quan els polítics discuteixen els temes, 
no sempre saben què es pot fer i què s’ha de deixar de fer. Així doncs, poden tenir allà 
qualcú que, en un moment determinat, els pugui indicar què poden fer i què no. 

A més a més, han un creat un “consell en petit” i això vol dir que tots temes abans 
d’anar a Consell Executiu, passen per aquest petit consell que està format pels 3 
secretaris generals tècnics del Consell de Mallorca amb la secretària adjunta i la 
interventora adjunta per tal analitzar tots els temes que després han d’anar al Consell 
Executiu. Observa que, segons el seu parer, les coses han canviat bastant respecte a 
l’anterior legislatura: hi ha més control, més legalitat i més transparència. 

Per altra banda, comenta que també li han tret un tema que desconeix per complet. Li 
diuen que no fan cas als informes dels funcionaris. Refusa que li ho diguin perquè ho 
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ha patit. El Partit Popular volia tomar l’edifici de Gesa i no volia recórrer la sentència 
però perquè els jurídics i els tècnics de la casa li varen dir que s’havia de recórrer la 
sentència, doncs ho han fet en contra de la seva voluntat i seguint els informes dels 
tècnics. 

En relació al pressupost del Consell de Mallorca, explica que no n’hi havia i que és 
complicat governar una institució com aquesta, en moments de dificultats, sense tenir 
els comptes clars i sense saber què es pot gastar i què no es pot gastar. 

Per això, una de les primeres tasques que han hagut de fer ha estat l’elaboració dels 
comptes i han confeccionat un pressupost en el qual redueixen la despesa en un 20%. 
En comparació amb el pressupost de l’any 2010, que era el darrer que s’havia aprovat, 
el de 2012 s’ha reduït en un 20% i això ha suposat una rebaixa de 83M€ en la despesa 
i ho han fet perquè ella creu que, en aquests moments, les administracions públiques 
no han de generar tanta i tanta de despesa pública en temes innecessaris i, a posta, han 
reduït el pressupost de tots els departaments de la casa amb excepció de l’àrea de 
Benestar Social. El pressupost de Benestar Social aprovat ara, si el comparen amb el 
que tenia aprovat l’anterior equip de govern, s’ha incrementat. 

Adverteix que ara s’han d’adaptar a viure amb allò que tenen –a mirar el rebost abans 
de gastar– ni no comprar allò que ja tenen. L’austeritat hauria de ser una norma i no 
una excepció. Fa nou mesos que funcionen amb aquest criteri basat en el sentit comú i 
en no estirar més el braç que la màniga. 

Reprèn el tema dels funcionaris per comentar una qüestió que abans havia oblidat i 
diu que per tal de donar-los importància –perquè creuen en llur tasca– i atès que la 
maquinària de la casa és gran, pensen que és bo que hi hagi una implicació dels 
funcionaris tot aportant les seves iniciatives –en l’anterior legislatura no els deixaven 
tenir cap reunió– i, per això, han sol·licitat als funcionaris que es reuneixin, que tenin 
iniciatives i proposin suggeriments sobre quines coses caldria canviar en aquesta 
administració perquè les coses funcionin millor. 

Puntualitza que, per primera vegada en la història, la presidenta del Consell de 
Mallorca s’ha reunit amb tots els caps de serveis de la casa per dir-los que hi confia i 
instar-los a aportar els seus suggeriments perquè és sabedora que coneixen millor la 
casa que no els polítics ja que molts d’ells duen al Consell de Mallorca 10, 15 o 20 
anys fent-hi feina i el coneixen a fons. 

La idea és posar en valor la feina i els coneixements de l’estructura administrativa del 
Consell de Mallorca perquè serveixi per ajudar els polítics actuals, que per primera 
vegada en la història tenen majoria, a reestructurar aquesta casa.  

La política és cíclica i avui governa el PP però d’aquí a 4, 8 o 12 anys per ventura 
tornarà a venir un pacte de 4 o 5 partits i ara que tenen majoria convé reestructurar el 
Consell de Mallorca d’una manera racional i seriosa, tal i com ja varen dir que farien. 

Referent a temes de Benestar Social, explica que el pressupost que tenia l’IMAS l’any 
2011 era de 121M€ i en 2012 en són 127, és a dir, que hi ha més recursos que s’hi 
destinen, la qual cosa era un compromís del Partit Popular. 

És normal que temps de crisi adquireixin més importància que mai –perquè ha de ser 
així– els col·lectius més vulnerables que mereixen una especial sensibilitat: els 
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discapacitats, els menors, la gent gran, les persones en risc d’exclusió social, les 
persones en situació d’exclusió social i els nou necessitats. 

Aquesta gent necessita proximitat, estima, complicitat i parlar-ne entre tots plegats per 
veure què poden fer en un moment molt dur per a tots els mallorquins però més dur 
per a aquests col·lectius. 

El Consell de Mallorca ha pagat, com tots saben, amb molt de retard el deute a les 
entitats socials i li voldria agrair públicament a les entitats del món de les 
discapacitats, del món dels menors i també als gestors de les residències, tant 
públiques com privades, la responsabilitat i l’eficàcia que han demostrat tot seguint 
amb l’atenció a les persones que ho necessitaven ja que, malgrat que no cobrassin, 
han seguit donant la cara i fent costat a les persones necessitades: els seus usuaris i les 
seves famílies i, per tot això, vol donar les gràcies a totes aquestes entitats i empreses i 
als seus treballadors. 

El Partit Popular, quan va arribar al Consell de Mallorca –com ja ha dit avui dematí–, 
va trobar que l’IMAS tenia un deute de 26.856.000 euros. Durant aquests nou mesos 
de gestió han anat pagant i, de fet, ara paguen a poc a poc però mes a mes i amb un 
retard de 120 dies. En tot cas, per a aquestes entitats és molt important que el Consell 
de Mallorca pagui cada mes perquè totes elles tenen, com és normal, a darrere unes 
nòmines que haver de pagar. 

S’han mantengut moltes reunions amb les entitats per tal de donar la cara, per parlar-
ne i, fins i tot, qualcú ha plorat perquè la situació és complicada i és dura però els 
polítics hi són per això, per donar la cara i per ajudar aquells que més ho necessiten i, 
des de l’Administració s’ha de donar l’impuls, s’ha de moure i s’ha de canviar tot el 
que s’hagi de canviar per tal que la prioritat siguin les persones. 

Igualment varen trobar en arribar a la institució que hi havia moltes subvencions 
nominatives en temes de menors, discapacitats i inclusió social. Aquestes subvencions 
nominatives, a més a més, tenien els informes d’Intervenció General amb 
discrepàncies, informes que deien que aquestes subvencions no es podien tramitar 
d’aquesta manera. 

Així doncs, han intentat posar-hi ordre i creu que ho han aconseguit i prou bé. Ara 
s’han formalitzat amb aquestes entitats contractes per prestació de serveis per així 
complir amb la legalitat. 

Resulta molt trist que, en qualque ocasió, aquestes entitats que necessiten els doblers 
no els hi puguin pagar perquè la paperassa (el tràmit administratiu) no s’ha fet bé. Una 
persona necessitada no n’entén de tràmits administratius i precisa d’una ajuda per 
cobrir la seva necessitat. 

Fer les coses bé i canviar la mecànica de funcionament significa hores de feina i 
reunions amb tècnics i polítics i amb les entitats per, entre tots, veure com ho poden 
fer, com els va bé a les entitats i com s’ha de fer per part de l’administració. Aquí la 
Sra. Cirer està fent feina de valent per intentar reconduir tota aquesta situació. 

Comprèn que en l’anterior legislatura qui gestionava l’àrea de Benestar Social era un 
professional de la matèria –és un persona que coneix molt bé el tema perquè ha fet 
feina molts d’anys en serveis socials– i va fer una feina amb molts d’estudis, molts de 
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programes, molta creació d’organismes (de debat i d’anàlisi), molta planificació 
variada, molta paperassa, és a dir, molta teoria però poca pràctica. 

Es va actuar poc per resoldre els problemes reals de la gent i això creu que és un fet 
constatat i recalca que no fa més en polítiques socials qui s’omple la boca parlant tot 
el dia de temes socials sinó aquell que està devora les persones i aquell que gestiona 
millor els doblers i no acumula deutes que facin llenegar a cap de cantó. 

Avui també s’ha parlat aquí de Renda Mínima d’Inserció i, en aquest sentit, diu que hi 
ha devers 1.964 persones que perceben aquesta prestació, és a dir, aproximadament 
uns 4.600 beneficiaris. Des de juny de 2011 fins a febrer de 2012, s’han destinat a 
Renda Mínima d’Inserció uns 4,5M€.  

La consellera de Benestar Social l’any 2011 va veure que, a mesura que avança l’any, 
els doblers no bastaven per això i varen haver d’alliberar crèdits per valor de 3M€ per 
poder atendre totes aquelles persones que tenien aquesta necessitat. Ho varen fer 
perquè el Partit Popular ho diu i ho compleix: no deixarà mai una persona necessitada 
sense aquesta ajuda perquè aquesta és la seva obligació. 

Per altra banda, també s’ha de ser conscient que la Renda Mínima d’Inserció significa 
un estímul per sortir del sotrac, significa que la persona beneficiària ha de tornar a 
tenir el seu lloc dins la societat i, per tant, no és una pensió vitalícia. 

I s’ha de fer feina per tal de fer les coses bé, com toca, perquè aquella persona que ho 
necessiti, tengui l’ajuda i aquest és el compromís del Partit Popular i això és fer una 
feina responsable perquè amb el pa de qui no en té no es pot jugar. 

Tant que es queixen del tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca, els oferirà una 
dada: el Consell de Mallorca està pagant, com ha dit avui dematí, cada mes 170.000€ 
per amortitzar el préstec que s’havia demanat i, si no tenguessin aquesta càrrega, amb 
aquests doblers podrien pagar 450 rendes mínimes d’inserció cada mes. 

En definitiva, es tracta de prioritzar les coses, de posar-hi seny i de posar-hi ordre i en 
aquest sentit estan fent feina. 

Llavors, els grups de l’oposició també els critiquen i acusen d’haver-se carregat molts 
de llocs de feina (Ràdio i Televisió de Mallorca, Teatre Principal, hipòdrom) i que són 
els culpables d’haver enviat a l’atur 200 persones segons el PSOE i 500 persones 
segons el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

L’objectiu del Partit Popular i la seva feina és crear les condicions necessàries per 
tornar a generar confiança dins la societat espanyola i mallorquina i per tornar a 
generar feina. En aquests moments es viu una crisi internacional que afecta Espanya, 
les Illes Balears i Mallorca i, des del Consell de Mallorca, no poden solucionar 
aquesta crisi i amb les seves decisions no poden crear tot sols les condicions perquè 
l’economia es reactivi però si totes les administracions fan els seus deures, des de les 
competències que cadascuna tengui assumides, es crearan les condicions necessàries 
per tornar a reactivar l’economia. 

Per tot això és imprescindible la reforma laboral, és imprescindible una reforma del 
mercat financer, és imprescindible una reforma de la justícia i de l’ensenyament i és 
imprescindible que les administracions públiques (totes, des dels ajuntaments fins al 
govern d’Espanya) apliquin criteris d’austeritat, que no gastin allò que no tenen, evitin 
duplicitats entre administracions i, quan n’hi hagi, doncs les han de suprimir. 
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Les administracions han de fer la feina que toca i, en aquest moment, toca aprimar una 
part de l’administració que no era productiva sinó que simplement tenia ocupades 
unes persones però que no retien el que havien de retir amb un sou públic. 

Per tant l’equip de govern, des del Consell de Mallorca, el que pot fer és racionalitzar 
aquesta casa i només gastar en allò que sigui imprescindible. L’anterior equip de 
govern, en 4 anys, no ho va fer. Han estat irresponsables davant la crisi que hi ha al 
nostre país ja que la crisi no està només als papers ni als despatxos ni als llibres de 
comptabilitat i els números vermells sinó que la vertadera crisi comença darrere la 
porta de cada casa. 

Puntualitza que està parlant de persones que han vist, amb patiment, com perdien els 
seus llocs de feina i el Partit Popular, des d’aquesta Administració, no pot crear 
directament llocs de feina ni ho volen fer com sí que feien en la legislatura passada 
perquè no és l’Administració que ha de col·locar la gent perquè hi hagi manco gent a 
l’atur. L’Administració ha de crear les condicions necessàries en la nostra economia, 
amb seguretat jurídica, perquè aquesta es pugui reactivar. 

El Consell de Mallorca ha de mirar per tot Mallorca i no pot mirar només per uns 
casos concrets. Reconeix que li dol que, amb les decisions preses, algunes persones 
hagin hagut d’anar al carrer però s’ha de pensar en el conjunt dels 80.000 mallorquins 
que no tenen feina, que no tenen oportunitats i que estan de manera crònica a l’atur. 

Remarca que no poden tenir una mirada curta només en relació a allò que passarà 
d’aquí a un any sinó que, per contra, han de tenir una mirada llarga, és a dir, fer 
política tot pensant com han de millorar les coses a llarg termini. 

Fa notar que l’oposició se’n podria sentir un poc responsable pel que fa a tots els 
proveïdors d’aquesta casa i que duien un munt de mesos sense cobrar perquè 
l’anterior equip de govern s’havia passat gastant el que no podia gastar. Aquesta 
situació ha fet que moltes petites empreses i petits comerços hagin hagut de tancar 
com a conseqüència de la irresponsabilitat d’haver manat feines sense tenir els doblers 
i pagar amb molt de retard. Matisa que això no és culpa seva ni del consellers actuals 
sinó que és culpa de l’herència rebuda. 

En resum, el Partit Popular opina que s’ha de gastar menys (també en personal) i que 
qualque vegada també és necessari, per tal de garantir la continuïtat del sistema –
sanitari, social, d’educació–, haver de reduir determinades despeses que no són 
imprescindibles. 

Aquí al Consell de Mallorca, en l’anterior legislatura es varen gastar més de 10M€ en 
publicitat i aquesta no creu que fos una prioritat. Afirma que en els mateixos 
congressos del PSOE s’ha criticat el fet que l’anterior presidenta del Consell de 
Mallorca gastava i gastava en coses d’imatge per sortir a les fotos però no es va 
preocupar de les coses que eren importants: els mallorquins que estaven desatesos. 
Igualment durant l’anterior legislatura hi va haver molt de focs artificials, molts 
d’anuncis però poca substància i poc bessó. 

En quant al tema de carreteres, indica que allò que havia d’haver fet aquest Consell 
era gastar els doblers de carreteres en fer carreteres però això, que hauria de ser una 
obvietat, és una novetat ja que l’anterior govern es va gastar aquests doblers en tapar 
forats. Més de 130M€ va rebre el Consell de Mallorca i només tenien justificats 
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392.000€ en matèria de carreteres i al compte quedaven 0 euros, tot gastat. Això ha de 
canviar urgentment. 

Resulta que el Consell de Mallorca té els doblers del conveni de carreteres amb el 
Ministeri de Foment però no es fan les carreteres i els doblers es dediquen a una altra 
cosa. Llavors està el conveni de carreteres que tenien signat amb el Govern de les Illes 
Balears, que després el Sr. Manera va llevar i, al final, els doblers no arriben al 
Consell de Mallorca però, en canvi, aquests doblers sí que s’han gastat en carreteres. 

Sobre la Via Connectora comenta que han tengut la valentia de criticar el Partit 
Popular per aquest tema tenint en compte el bagatge que duen: tengueren 4 anys per 
fer-la i no la feren. 

Explica que no feren la Via Connectora perquè, quan la tenien planificada (la 
presidenta d’aleshores va sortir als mitjans de comunicació per presentar-la), 
l’Ajuntament de Palma va dir que no hi estava d’acord i, per tant, varen aturar el 
projecte amb el resultat de 4 anys perduts. Tampoc el PSM no estava d’acord amb les 
carreteres i volia enviar els doblers al tren i, potser, també va aturar aquest projecte de 
la Via Connectora. 

Ara, l’equip de govern s’ha reunit amb l’Ajuntament de Palma des del primer dia i 
s’han mantegut reunions constants i permanents entre els enginyers i funcionaris del 
Consell de Mallorca i enginyers i funcionaris de l’Ajuntament de Palma així com els 
polítics d’ambdues institucions i, de la mà, han anat a visitar la barriada de Son 
Ferriol, a estar a peu de carrer i parlar amb els veïns afectats pel traçat de la Via 
Connectora per tal de saber que en pensen i quins suggeriments o millores hi podien 
aportar. Això és el que estan fent però a l’oposició li sap greu perquè segur que 
posaran en marxa aquest projecte i segur que es podran presentar a les properes 
eleccions amb aquest actiu. En tot cas, ja compten amb els informes de Medi Ambient 
que l’anterior govern tampoc no havia demanat. 

Al Partit Popular, per raó dels tòpics establerts que s’han d’eliminar, l’acusen de 
carregar-se el territori però resulta que el projecte amb més impacte que tota la 
legislatura anterior, i que es veu des de 3 quilòmetres abans, és el pont de Son Espases 
que tapa la serra de Tramuntana. Aquesta és la seva herència: una muntanya davant 
una altra muntanya, que era una cosa que no duien al seu programa i, a damunt, 
tampoc no el varen deixar pagat. 

En quant a les inversions estatutàries, diu que efectivament l’any 2010, l’any 2011 i 
l’any 2012 s’han fet uns convenis perquè venguessin 25M€ en inversions estatutàries 
però resulta que el Consell de Mallorca no ha pogut cobrar directament aquests 
doblers. 

Recorda que fa una estona retreia el fet que, per a l’oposició, el Consell de Mallorca 
no ha estat suficientment major com per cobrar directament i tenir una certa 
autonomia financera. 

Doncs bé, les inversions estatutàries han hagut de venir via Govern de les Illes Balears 
(via Sr. Antich) i el que ha passat és que el Govern balear ha cobrat dels anys 2010, 
2011 i 2012 totes les inversions estatutàries, el Consell de Mallorca només n’ha 
justificat 10M€ i en queden 15 sense justificar –perquè l’anterior equip de govern no 
els va justificar– que el Sr. Antich se’ls va gastar i, per tant, ja tornen a tenir un 
problema. 
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Planteja, a continuació, per què el Consell de Mallorca, com ha passat amb el conveni 
de carreteres, no podia signar un conveni directament amb el Ministeri d’Economia 
per tal que aquests 25M€ d’inversions estatutàries poder-los cobrar directament aquest 
Consell de Mallorca. Signar directament aquest conveni hagués estat la manera més 
adient de procedir i així els temes del centre Toni Catany, Can Weyler, etc., 
s’haguessin pogut fer però no ha estat possible perquè l’anterior equip de govern va 
deixar tot això a l’aire. 

També els han acusat –cosa que ja és el súmmum– de no ser mallorquins i de no 
estimar Mallorca i demana, doncs, d’on són perquè, per exemple, el Sr. Rotger no és 
madrileny sinó ben mallorquí i si miren les cares dels consellers del Partit Popular són 
autèntiques d’aquí, de poble, mallorquins, ben mallorquins. 

Observa que segons quines crítiques beneites no les accepten i ratifica que el Partit 
Popular defensa allò que és nostrat encara que, de vegades, no coincideix amb el 
concepte de “nostrat” que té l’oposició i, quan és així, doncs diuen que el Partit 
Popular no estima Mallorca. 

Remarca que els consellers del Partit Popular estimen els nostres costums, les nostres 
tradicions, la nostra llengua i qualque vegada allò que defensa l’oposició ho fa regant 
de doblers els seus i això no està bé. 

De fet, durant l’anterior legislatura es varen gastar en 5 entitats més d’1,5M€ per 
defensar el seu concepte d’allò que és nostre. Abans, per exemple, exhibien aquí la 
bandera catalana i, en canvi, els consellers del PP s’estimen més la bandera nostra, 
que és la mallorquina. 

Referent a Ràdio i Televisió de Mallorca, recorda que el Sr. Garau li ha dit que allò 
que hi han fet ha estat un bunyol i el Sr. Font l’ha qualificat d’atemptat terrorista. 
Atemptat terrorista que figura a un programa electoral i amb el qual la societat 
mallorquina, donat que els ha atorgat la seva confiança, estava d’acord. 

Tot seguit sol·licita al Sr. Font que rectifiqui les seves paraules i indica que en un 
debat polític es poden dir moltes coses i fer molts de retrets però sempre dins un 
ordre. Qualificar l’actuació esmentada com un atemptat terrorista considera que és 
malmenar la memòria de molta gent que ha mort en un atemptat terrorista. 

La mateixa legitimitat que té el Partit Popular per tancar Ràdio i Televisió de 
Mallorca és la que varen tenir, en el seu dia, els polítics que varen decidir obrir-la. I 
més si ho duen al programa electoral. 

Reitera que li sap greu haver hagut de fer aquest tancament però no hi quedava altre 
remei: o aturaven la despesa desenfrenada d’aquesta institució o se n’anaven en orris i 
es pegaven un esclafit perquè el Consell de Mallorca no podia assumir el cost de 
10M€ llevat que comptassin amb una llei de finançament i una autosuficiència 
financera que li ho permetés. 

Tenir a Mallorca –un territori petit– dues televisions públiques més una connexió 
d’informatius de Radio i Televisió Espanyola, en uns moments de dificultats, no era 
adient i l’actuació més responsable era aturar-ho. 

Sobre Turisme indica que abans s’ha dit que l’equip de govern no ha acceptat les 
competències en aquesta matèria i, en aquest sentit, fa notar que tenen una idea 
important sobre el que ha de fer el Consell de Mallorca en una sèrie de matèries que, 



 45

si les activen, redundaran en benefici del turisme, sense tenir-ne les competències, i 
que a continuació explicarà. 

A Mallorca tenim un esport que és el trot i resulta que el trot –esport molt arrelat 
aquí– presenta la possibilitat que, a través de la PMU francesa, gent de tot el món i 
també la gent d’aquí puguin apostar a les carreres. Aquest sistema d’apostes està en 
fase experimental els darrers anys i ha permès la retransmissió de més 70 carreres ja 
que hi ha un canal francès que transmet les carreres que hi ha a Son Pardo els 
divendres i els diumenges. 

Així doncs, resulta que les carreres de Son Pardo les veuen devers 2 milions de 
persones a tot el món i això s’ha d’aprofitar donat que a Mallorca, durant l’hivern, 
gaudim d’un clima més càlid que no als països del nord on hi ha afició al trot 
(Noruega, Alemanya, França) perquè així sàpiguen que, durant l’hivern, poden venir a 
Mallorca a entrenar i puguin tenir Mallorca com un punt de referència. 

Cal tenir en compte que, pel que fa al tema del cavalls, Mallorca és la segona regió 
d’Europa amb més nombre de cavalls després de Normadia i considera que aquest és 
un actiu molt important que l’han de saber rellançar perquè, al final, el cavall de dia és 
oci però el vespre és agricultura atès que viu d’allò que produeix el camp i, en 
definitiva, això és turisme. Aquest trípode és important per Mallorca i per la 
desestacionalització del turisme, sense tenir-ne les competències. 

Llavors aposten també per posar en valor totes aquelles coses relacionades amb la 
nostra cultura, les nostres tradicions i el patrimoni que hi ha cada un dels pobles de 
Mallorca. Han de ser capaços de fer unes rutes com, per exemple, dels castells de 
Mallorca, dels castells roquers, de les esglésies romàniques, la serra de Tramuntana, el 
Pla de Mallorca, etc.  perquè Turisme del Govern de les Balears les pugui 
promocionar i atraure turisme durant els hiverns. 

Igualment estan apostant per la Mallorca Film Comission tot intentant que venguin 
pel·lícules de tot el món a rodar-se a Mallorca la qual cosa donarà feina a molts de 
professionals que són bons perquè totes les productores que han vengut a rodar a 
Mallorca han dit que aquí hi havia una mà d’obra del món audiovisual extraordinària. 

Els han acusat també de dir que Mallorca té sobrepès i confirma que, efectivament, 
l’Administració té un sobrepès que s’ha de reduir i, en aquesta línia, han actuat en 
l’àmbit del Teatre Principal i de l’hipòdrom. Aquests dos organismes estaven 
desproporcionats en matèria de personal perquè, durant molts d’anys, cada partit que 
ha governat hi ha volgut col·locar els seus i, al final, n’eren molts i en sobraven i, per 
tant, hi han hagut de fer un pla de reestructuració d’allò que és necessari i d’allò que 
no ho és. 

No és normal que l’Auditòrium, que és privat, tengui 14 persones que hi fan feina i el 
gestionen tot i tenir vuit vegades més escenari que el Teatre Principal i, en canvi, el 
Consell de Mallorca tenia més de 45 persones fent feina al Teatre Principal. 

Aquí és on, des del Partit Popular, volen aplicar criteris d’eficiència i d’eficàcia dins 
l’Administració perquè creuen que això és el que s’ha de fer. 

El Sr. Font li ha dit que els culpables de la crisi són els especuladors i els banquers. 
En aquest sentit adverteix que segurament no ha entès les seves paraules d’avui matí i 
li reitera que deia que la culpa de la crisi no era dels mallorquins sinó dels polítics, de 
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tots els polítics i no només els d’un partit determinat. Si tots els polítics que han 
governat al llarg d’aquests anys haguessin posat unes condicions –unes altres regles 
del joc–, segurament avui no s’estaria en la situació en què s’està i fa notar que amb 
aquest argument opina que ha fet un acte d’humilitat. 

Remarca que la culpa de la crisi no és del mallorquins sinó de qui ha posat les regles 
del joc i, fins i tot, cal tenir en compte que encara que es fixin les regles del joc que 
toquen, n’hi pot haver algun de dolent que vagi amb males intencions a l’hora 
d’interpretar les normes. 

Pel que fa al tema dels bombers, retreu que si l’anterior equip de govern hagués deixat 
els camions pagats, doncs no els haurien de pagar ara i, en quant al conveni amb 
l’Ajuntament de Palma, demana qui va rescindir aquest conveni més que l’anterior 
equip de govern en la passada legislatura i ara, emperò, el reclamen al Partit Popular. 

Assegura que, no obstant això, no han de passar pena en matèria de bombers perquè 
faran les coses ben fetes. 

Explica que al seu Grup li ha tocat governar amb pocs recursos i es troben que han de 
fer més amb manco doblers però tot l’equip de govern procurarà ser un govern eficaç i 
eficient i segur que sabran fer més coses amb més pocs doblers. 

La diferència, moltes vegades, entre els grups de l’oposició i el Partit Popular és que 
l’oposició s’inventava partides i vivia en certa manera en un nigul que ara els ha duit a 
aquesta tormenta i, en canvi, el Grup Popular pensa les coses, les analitza, reflexiona, 
prioritza i, qualque vegada, no fa les coses si no hi ha recursos. 

Entén que a l’oposició li resulti difícil comprendre que quan no hi recursos no es fan 
les coses ja que quan governaven feien coses sense tenir els recursos necessaris i 
l’espera que les arreglàs qui vengués després. Així estaven ara i no hi podien 
continuar. 

Una mostra de com es poden fer les coses millor i amb manco doblers és, per 
exemple, el fet que a la Diada de Mallorca de l’any 2010 el Consell de Mallorca es va 
gastar 228.000€ i l’any 2011 en va gastar 76.000, és a dir, la celebració de la Diada ha 
costat 150.000 euros menys. 

Altres exemples són les visites guiades a Palau Reial. L’any 2010 s’hi gastaven 
20.000€, l’any 2011 s’hi gastaren 11.000€ i l’any 2012 res perquè les visites les fan 
funcionaris i, a més a més, presten un servei de millor qualitat. El Casal d’Entitats de 
la Misericòrdia que costava 90.000€ i ara no costa res i es fa. 

Per concloure, observa que la societat mallorquina espera que els polítics sàpiguen 
administrar el Consell de Mallorca de la mateixa manera que s’administra una família 
on la gent s’ajusta als ingressos que té. Això és el que s’ha de fer aquí i en aquesta 
línia està fent feina tot l’equip de govern. 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Garau.  

El Sr. GARAU inicia el seu torn de rèplica. 

Diu que si el discurs de la presidenta de la sessió del matí l’ha deixat preocupat, la 
seva intervenció d’avui horabaixa l’ha preocupat encara més, perquè ha comprovat 
que es creu tot allò que diu.  
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Diu que, el matí, ha pensat que la presidenta seguia l’estil electoralista, en el sentit de 
donar la culpa de tot a l’equip de govern de la legislatura anterior, d’haver arruïnat la 
institució, la qual va ser salvada quan va entrar l’actual equip de govern, etc. La 
realitat, però, és que la presidenta es creu tot allò que diu. 

Li demana com és possible que es pugui creure que quan va entrar a governar 
l’anterior equip, aquesta institució fos una bassa d’oli?, creu que tot era fantàstic?, que 
no tenien cap problema?, que hi havia doblers per fer de tot i, a més a més, que varen 
començar a fer una disbauxa?, creu que va ser correcta, la gestió durant la legislatura 
del senyor Matas?.  

Diu que ja ho sap, que el PP no vol assumir el seu passat, i que aquest és un problema 
molt gran que té la presidenta d’aquesta institució, perquè és la presidenta de tota la 
societat mallorquina, i la d’aquesta institució, i des de fa nou mesos ençà encara no ha 
convidat l’oposició a asseure’s per parlar, per conèixer el seu parer amb vista a 
resoldre els problemes d’aquesta institució.  

Li retreu que no ho hagi fet, i opina que el motiu és perquè tenen tanta culpa del que 
va fer el Sr. Matas que han volgut oblidar tota aquella legislatura i tot allò que va fer 
el PP al Consell Insular de Mallorca durant aquella legislatura en què governava 
juntament amb UM.  

Destaca que el PP era coresponsable, juntament amb UM, del govern d’aquesta 
institució però ara, que l’equip de govern està format per persones noves i el Sr. 
Bauzá ha dit que ha renovat tot el partit, han volgut tallar el lligam del passat i 
endossar la culpa de tot a l’equip de govern anterior, i això no es pot fer.  

Recorda, perquè són dades que procedeix de la Intervenció del Consell, que l’anterior 
equip de govern va trobar un deute proporcionalment molt superior al que ha deixat, 
l’import del qual era del 49% del pressupost. Fa notar que una persona guanya 1.000 
euros i té un deute de 500 euros, és obvi que el deute és molt important. En canvi, 
quan aquest equip de govern va sortir, va deixar un deute a l’actual equip de d’un 
25%. 

Diu a la presidenta que el problema és que ella no ha volgut ser la presidenta 
d’aquesta institució i governar per a tota la societat mallorquina, sinó que va arribar i 
ja des de l’inici va fer el mateix discurs que feia el Sr. Rajoy a Madrid i el Sr. Bauzá 
al Govern de les Illes Balears, en el sentit que els socialistes governaven malament, 
que eren uns mans foradades, que aquesta institució era Can Bum, etc.  

Li retreu especialment haver emprat aquesta darrera expressió i li fa notar que va ser 
molt desagradable, per a les persones que havien conformat l’anterior govern, 
comprovar que la nova presidenta en feia unes valoracions en aquests termes. 

Li demana si ho pensa, realment, que gastaven els doblers sense cap criteri i es 
dedicaven a fer bauxes. Atès que rep resposta afirmativa, recorda a la presidenta que 
la major corrupció política i econòmica que hi ha hagut a Espanya s’ha fet aquí, amb 
una legislatura de govern del PP, la del Sr. Matas.   

Assenyala que és clar que el PSOE es pot equivocar, pot fer coses malament, tenir 
projectes equivocats, estirar més la màniga del que pertoca, però de cap de les 
maneres poden admetre la crítica de la presidenta, acusant-los de malbaratament de 
doblers. Diu a la presidenta que ja n’hi ha prou, d’aquesta cançoneta. 
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Quant als 225.000 euros que es varen gastar en la Diada de l’any 2010, admet que 
potser no va ser correcte fer-ho, però no pot dir de cap manera que aquest és el 
procediment habitual del PSOE, perquè precisament el PP no els pot donar lliçons.  

Opina que el problema que té el PP és que actualment no hi ha cap persona de les que 
varen governar durant l’anterior legislatura, asseguda a la bancada del PP i ara totes 
les persones són noves i vénen a la institució com si no hagués passat res, com si el 
PP no fos responsable de l’herència que va deixar al Consell l’any 2007.  

Fa avinent que tots els problemes del Teatre Principal, de Can Domenge, de Son Puig 
(RTVM), la pròpia RTVM, són projectes que va impulsar el PP, que varen ser venuts 
a la societat mallorquina com a projectes bons, de creació de riquesa, de cultura, i ara 
venen un altre discurs, del tot diferent, com si venguessin d’un altre planeta, i culpant 
l’equip de govern anterior de la seva gestió i de tota la situació. 

Recorda que durant la tardor de 2008, varen dir al PP que s’havia de començar a fer 
alguna cosa, perquè presumien que la situació difícil es perllongaria i varen crear una 
sèrie de comissions, una de les quals amb la finalitat de controlar la despesa. Observa 
que la despesa de totes les conselleries va decréixer i varen dedicar aquest import als 
serveis socials, raó per la qual aquesta partida va augmentar un 50% en quatre anys.  

En canvi, fa notar que aquesta partida de l’actual pressupost no ha augmentat 5 
milions d’euros. Assegura que la partida actual de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS) té 5 milions d’euros més que l’anterior perquè s’hi han inclòs els 10 milions 
del concert de residències del Govern balear, però la realitat és que té 5 milions 
d’euros menys, que són els que necessita per poder substituir el personal que es troba 
en situació de baixa laboral. És aquest, el pressupost de l’IMAS. 

Fa notar el seu malestar per l’actitud del PP, que està capficat a fer retrets 
contínuament tot i haver guanyat les eleccions i poder, en conseqüència, governar 
amb majoria absoluta pertot. Observa que, tot i que el proper diumenge el PP guanyi 
també les eleccions a Andalusia, seguiran fent el mateix.  

Recorda a la presidenta que, tal i com li varen explicar en una carta, l’únic problema 
és el deute del Govern balear, i li ho varen advertir perquè sabien prou bé que cada 
vegada costava més al Govern balear pagar mensualment el deute.  

Tot i això, recorda que l’anterior equip de govern va pagar tothom puntualment fins el 
passat mes de maig. Afirma que si haguessin seguit governant haurien resolt el 
problema d’alguna manera, no haurien fet mai el que ha fet el PP, desautoritzar 
completament els quatre anys de feina anteriors i no fer res més.  

Reitera que l’anterior equip va governar i gestionar aquesta institució en temps de 
forta crisi, a més de inesperada. Els ingressos del Govern balear varen caure 1.000 
milions d’euros en un any. En canvi, el PP ha vist venir la crisi, no és cap novetat. 

A continuació comenta que un altre problema és que costa avançar en el procés 
d’autonomia del Consell Insular de Mallorca. Contràriament al cas de Menorca i 
d’Eivissa, on ningú no qüestiona la importància del seu respectiu consell insular, a 
Mallorca aquesta institució es troba engrunada entre dues altres institucions: el 
Govern balear d’una banda, que té un pressupost deu vegades superior, amb les 
competències de sanitat i educació i amb una presència molt considerable en tota la 
societat mallorquina i d’altra banda l’Ajuntament de Palma.  
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En conseqüència, per mandat institucional de l’Estatut d’Autonomia, s’ha de fer allò 
que s’hi estableix, amb vista a aconseguir l’autonomia del Consell Insular de 
Mallorca. 

No nega que sigui difícil, però s’han de fer les reunions i les gestions necessàries, com 
ho va fer l’equip de govern anterior.  

Reitera que governar és difícil, però la presidenta d’aquesta institució ha de continuar 
les gestions i dur endavant el procés estatutari, no el pot paralitzar, no pot dir durant 
quatre anys que congelarà aquest procés fent servir l’argument de la crisi. Tot i ser 
difícil, si vol governar realment aquesta institució, s’ha de reunir amb els 
representants de l’oposició, amb vista a aconseguir un pacte institucional pel que fa a 
les competències del Consell, i el mateix ha de fer quant a la qüestió econòmica de la 
institució. 

Assenyala que una de les partides del pressupost del Consell que té el cost més elevat 
és la que correspon a les residències de La Bonanova i la Llar dels Ancians, perquè 
tenen molt de personal. Observa que són costos derivats d’unes transferències de l’any 
2003 o anteriors que ni tan sols estan actualitzats.  

Fa avinent que no és que el Govern balear faci al Consell un “regalet” de 37 M€ de la 
bestreta, o doni subvencions perquè el Consell li fa llàstima; el Govern balear està 
obligat a transferir una quantitat determinada al Consell, però la presidenta no ho ha 
demanat així com cal, perquè el president del Govern balear és una persona del seu 
mateix partit polític i és clar que a vegades les obediències partidistes estan per 
damunt de les institucionals.   

Reitera a la presidenta l’augment d’un 8% en el pressupost del Govern balear i fa 
notar que el nou sistema de finançament ja li ha començat a donar uns rendiments 
molt alts i també li retreu que el Consell faci just el contrari i tengui un pressupost per 
a 2012 inferior en un 20% respecte a l’anterior. Per la lògica de l’austeritat, el Govern 
balear l’hauria d’haver abaixat un 40% (té un pressupost de més de 3.000 milions 
d’euros). 

Diu a la presidenta que quan va negociar l’important deute del Govern balear, amb el 
Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló, és obvi que va perdre la partida, i li fa notar que és clar que 
amb un pressupost minusvalorat no li queda altre solució que retallar, com ha fet amb 
la RTVM. En aquest sentit, tot i que l’argument és que estava previst al programa 
electoral, fa notar que no era així i com a prova llegeix textualment allò que deia 
exactament aquest programa, a la pàgina 9: “Totes aquestes raons fan replantejar 
l’actual sistema i estudiar-lo de manera més adient per tal de seguir apostant i 
potenciant el mercat audiovisual des de la fórmula de la proximitat creada per aquest 
mitjà públic d’especial incidència en la cultura mallorquina.” 

Recorda que davant l’evidència del tancament, el PSOE i UM-IV-Entesa per Mallorca 
varen intentar plantejar una esmena de transacció amb la finalitat que conservar no 
únicament les 115 persones afectades per la mesura, sinó també sis anys de feina 
professional d’uns serveis públics de Mallorca, dels quals tothom ha reconegut la seva 
qualitat i que estaven al servei de la ciutadania. 

Demana a la presidenta que deixi de governar per al Partit Popular i per als seus 
interessos partidistes. Li fa avinent que ella, a Mallorca, va aconseguir més de mil 
vots més dels que va aconseguir la Sra. Rosa Estaràs (PP) fa quatre anys. És clar que 
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hi ha molta gent que no els ha votat, no ha estat un reconeixement en massa de la 
ciutadania cap als seus programes i projectes. Per aquesta raó, ha d’admetre que altra 
gent hagi votat altres partits. 

Li retreu que sembla que els polítics li fan por, ateses les opinions que ha expressat, 
referides a la classe política. Li fa notar que potser són els polítics del PP, els que han 
anat més enllà d’allò que és permès, però no té cap dret a menysprear allò que 
representa el PSOE, com a grup polític de l’oposició. 

A continuació parla sobre la difícil gestió de l’àrea de les carreteres.  

Recorda que l’anterior equip de govern va aconseguir un conveni històric amb el 
Govern de l’Estat, per valor de 700 M€ aproximadament. Tot i la dificultat que suposa 
la construcció d’una carretera, fa avinent que l’equip anterior sempre va tenir doblers, 
amb el sistema de caixa única, per a aquesta finalitat. Recorda que està documentat, 
amb l’informe corresponent, i que és inapel·lable.  

Retreu que el PP aturàs el primer tram de la Via Connectora –no el segon, que és 
complicat, difícil i presenta distintes opcions socials– i recorda que ho feren a causa 
d’un recurs que va presentar el PP ara fa un any. Va ser per aquesta raó que es varen 
aturar  les obres de la carretera sense escoltar els advertiments que feia el PSOE en el 
sentit que no era necessari el tràmit a la Comissió de Medi Ambient, ni molt menys 
imprescindible per començar les obres. Un cop passades les eleccions, el PP ha seguit 
perllongant intencionadament aquest argument, fins que ara aquesta comissió, tot i 
reconèixer millores que s’han fet, també diu que no era necessari repetir el tràmit que 
el PP argumentava en sentit contrari. És a dir, el PP ha tengut aturada una iniciativa 
molt important per a Mallorca, per generar beneficis econòmics, el mateix que han fet 
en molts d’altres àmbits diferents. 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Font. 

El Sr. FONT inicia el seu torn de rèplica. 

En primer lloc, diu a la presidenta que no s’ha de sentir dolguda pel fet de tenir, a la 
sala de Plens, la senyera. Assegura que a les persones que conformen el PSM-IV-
Entesa per Mallorca que els molesta cap ni una de les senyeres, ni la que han col·locat 
avui mati ni tampoc la que presideix la sessió del Debat de Política General d’avui.  

Fa avinent que la senyera que el Sr. Rotger, en funcions de president del Ple, ha 
indicat que fos retirada, és la senyera del rei Jaume I i és patrimoni de tota la gent de 
Mallorca, raó per la qual és present a la mateixa sala de Plens, a la vidriera i a un 
quadre. No s’entén la fòbia que ha manifestat el Sr. Rotger, que ha dit que el 
molestava l’exhibició que n’han fet a la bancada del seu Grup polític, durant el Debat 
de Política General. 

Reitera que no els molesta en absolut, i perquè entenguin que és la senyera del rei 
Jaume I  recorda que cada any li fan una festa el dia 31 de desembre, des de fa més de 
700 anys. 

A continuació tracta la resta dels temes objecte del debat. 

Fa avinent a l’actual equip de govern que té un problema molt greu, perquè perdre la 
memòria durant quatre anys ho és. Pensa que el trauma del PP, quan va perdre el 
govern l’any 2007, degué ser tan intens que  ha provocat que no recordi res del que va 
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ocórrer entre els anys 2003-2007. Fa notar que, com a mínim, s’ha de tenir un poc de 
dignitat i assumir allò que va passar durant aquest període, perquè ho varen fer 
persones en nom de dos partits polítics, el PP i UM. Certament, ara ja no hi són, però 
aleshores representaven aquests dos partits polítics.  

S’ha de tenir clar de quins partits és la responsabilitat d’allò que va passar, moltíssims 
casos de corrupció que fan que la població es trobi decebuda i enfadada.  

Diu a la presidenta que és lògic, i que s’han de voler reconèixer els errors. No és 
correcte que l’equip actual descarregui totes les culpes sobre l’equip de govern de la 
passada legislatura, quan l’herència que aquest va trobar a l’inici del seu mandat va 
ser molt pitjor que la que s’ha trobat l’actual govern del Consell. 

Li diu que no han d’oblidar que vàrem tenir delinqüents, condemnats, que robaren a la 
població mallorquina, i que espera que retornin tots els doblers, els que ja estan 
condemnats i els que ho seran. Demana a la presidenta que vagi molt alerta a donar 
culpes, perquè la culpa en aquest cas pertany a moltes persones. 

Retreu que recorrin a la queixa com argument per reduir la despesa i per tenir la gent 
atemorida. Considera que aquesta és una eina molt barroera, de molt baixa qualitat, 
per justificar una actuació. 

Tot seguit fa notar que l’actual equip es queixa perquè no governava aquesta 
institució, però no ha sentit que el batle de Marratxí es queixi de com ha trobat 
l’Ajuntament de Marratxí, tot i ser dolenta, com pertot. Tampoc no ha sentit que el 
batle de Llucmajor, ni el president de la Comunitat Valenciana, ni la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, expressin la mateixa queixa, tot i que la situació és la mateixa.  

Demana a la presidenta que ja no posi més aquesta excusa, perquè el PP és qui pitjor  
ha gestionat les institucions públiques. Si no ho creu, no ha de fer altra cosa que 
analitzar els resultats econòmics de les institucions que li ha esmentat.  

Atès que, quan es referia als ajuntaments, des de la bancada del PP s’ha fet referència 
a la situació econòmica de l’Ajuntament de Petra, diu que ell presentarà aquest 
document al proper Ple. 

Fa avinent que no li ha demanat que creàs llocs de feina, sinó que li retreu que n’hagi 
destruït; no és el mateix. Assenyala que el PP pensa que l’empresa privada, els 
hotelers, les grans empreses constructores, crearan llocs de feina, però en canvi maten 
els petits empresaris, amb les mesures que es prenen al Govern balear i al Consell, 
pertot arreu allà on governa el Partit Popular. 

A continuació mostra el total desacord amb el nou sistema, que estableix que els 
ajuntaments hauran de pagar els interessos dels doblers que els deuen les comunitats 
autònomes i els consells insulars. Fa notar que els ajuntaments es trobaran estrets de 
per tots els costats i cauran; és una situació molt seriosa, atès que la immensa quantitat 
de deute que tenen els ajuntaments petits és deute que té la comunitat autònoma o el 
consell amb ells.  

Si el Consell Insular de Mallorca i el Govern balear poguessin pagar tot aquest deute 
als ajuntaments, la major part dels ajuntaments petits quedarien nets de deutes. En 
canvi, amb la nova normativa, hauran de pagar els interessos. Certament, no s’entén 
de cap manera una mesura d’aquest tipus i el Partit Popular ho hauria d’explicar.  
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Insisteix a retreure a la presidenta la seva submissió a tot quan li indiquen des del 
Govern de l’Estat i des del Govern balear, i li demana que no s’ofengui quan li diguin, 
perquè és així. 

Tot seguit retreu el deute històric de 2.600 milions d’euros anuals, deute que fa 
feredat i del qual en tenen la culpa tant el PP com el PSOE. Fa notar que és vergonyós 
que la gent de Mallorca pagui una quantitat tan elevada, que no serveix precisament 
per pagar tots els serveis que encara ens manquen, com ara la sanitat que necessitam. 

Observa que, per bé que els imposts augmentin cada dia per aconseguir més serveis, 
el cert és que si ja tenguessim aquest recursos que ens pertoquen, ara no hauríem de 
pagar.  

Això hauria de fer pensar tothom i reflexionar molt bé. Diu a la presidenta que, 
certament, les ideologies que tenen són molt diferents, però li fa avinent que per 
defensar Mallorca –absolutament tot: la seva cultura, la llengua, el patrimoni, els 
recursos– allà on sigui, sempre els tendrà al seu costat, però puntualitza que s’ha de 
defensar bé, reivindicant el nostres drets com mai.  

Sobre les duplicitats, fa notar que han de reconèixer que són un motiu més a favor del 
que acaba de dir. Tenim les transferències de competències en matèria de sanitat i de 
cultura: uns ministeris de Sanitat i de Cultura a Madrid i unes conselleries de Sanitat i 
de Cultura a Mallorca; no és duplicitat, això? Allò que s’hauria d’aconseguir és que el 
Govern central ens transferís els recursos, i a Mallorca ja ens ocuparíem de gestionar 
la sanitat i la cultura que ens pertoca. És aquesta, la primera duplicitat que s’ha 
d’eliminar, a més de tota la resta. 

Assenyala que ja és l’hora que la Comissió de Duplicitats, creada durant aquesta 
legislatura, es reuneixi i faci feina efectiva. 

Destaca que allò que no es pot fer és utilitzar l’argument de la manca de recursos per 
atemorir la gent per tal que accepti les retallades que es volen fer, que són 
interessades. La població ha de saber que la mesura es pren perquè es fa absolutament 
necessari però no és admissible que el fet de retallar sigui un criteri polític per anar 
eliminant allò que no interessa mantenir. 

Adverteix la presidenta que ella encara té més de tres anys de govern d’ara endavant i 
tendrà ocasió de comprovar per sí mateixa moltes coses, si és que ja no ho ha fet;  
d’aquí a tres anys comprovarem l’estat d’aquesta institució.  

També l’adverteix un cop més sobre les conseqüències derivades de continuar 
aplicant el mateix criteri de retallades contínues. 

Li retreu també que el PP no hagi presentat avui cap proposta nova i li adverteix que 
aquesta no és la manera de dur endavant aquesta institució.  

Li fa avinent, a més a més, que l’Estatut d’Autonomia és la màxima llei d’aquesta 
comunitat autònoma i, com a tal, mereix tot el respecte, i s’ha de complir. Si no ens 
agrada, es pot intentar canviar-lo, però ara per ara allò que està escrit està escrit i s’ha 
de complir.  

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula a la Sra. presidenta per tancar el Debat 
de Política General del Consell de Mallorca. 
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La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació i, en primer lloc, saluda el 
president del Govern de les Illes Balears, Sr. Bauzá, i li agraeix la seva 
assistència a aquest debat. 

Comenta, tot seguit, que hi ha un fet que és objectiu: el 70% dels consellers de 
l’oposició hi eren durant l’anterior legislatura mentre que dels consellers del 
Partit Popular no n’hi havia cap en l’anterior legislatura. 

L’oposició li retreu que no els hagi enviat a demanar mai i els recorda que 
existeix una Comissió de Duplicitats –que en sol·licitar-ho es tornarà a reunir–, 
hi ha una Comissió de Residus –que s’ha reunit vàries vegades–, s’ha fet fa uns 
mesos el debat dels pressuposts d’aquesta casa i avui se celebra el Debat de 
Política General –debat que no tenen ni a Menorca i a Eivissa– que serveix per 
discutir, en seu plenària, sobre què pensa l’oposició i què pensa l’equip de 
govern en relació al Consell de Mallorca. 

A més a més, si els consellers de l’oposició volen anar al seu despatx per 
ajudar-la a governar aquesta casa, doncs els hi emplaça i indica que tant de bo 
ho fessin i l’ajudassin a governar. 

Sobre la submissió, comenta que tot el dia l’acusen de estar submisa al Sr. 
Bauzá i al Sr. Rajoy però fa constar que no es considera gens submisa sinó que, 
al contrari, quan hi ha quelcom que li agrada, ho diu i fort però això sí, ho diu 
allà on toca, o sigui, dins un despatx a porta tancada i no a través dels mitjans 
de comunicació com feien durant l’anterior legislatura quan es barallaven a 
través d’aquests mitjans. 

En aquests moments que la societat té problemes i té dificultats, els mallorquins 
no estan per veure com els polítics donen espectacle a través dels mitjans de 
comunicació. 

Recalca que ella reivindica al Govern de les Illes Balears el deute que té amb el 
Consell de Mallorca cosa que, a més a més, s’ha aprovat en aquest Ple. Li 
diuen que no reclama el pagament del deute però diu que cal recordar que el 
Ple del Consell de Mallorca aprovà una moció per reclamar al Govern balear el 
pagament d’aquest deute però l’oposició confon submissió amb lleialtat 
institucional, amb respecte, amb seriositat, amb rigor i amb responsabilitat 
institucional. 

El Govern de les Illes Balears, cada vegada que aprova alguna cosa o ha de 
treure qualque text, telefona al Consell de Mallorca i els responsables 
corresponents es reuneixen abans de dur endavant la iniciativa que sigui, és a 
dir, que el Govern balear no actua sense abans no haver informat el Consell de 
Mallorca. 

El gran avantatge que tenen aquesta legislatura és que els dos governs són del 
mateix partit polític i tots remen en la mateixa direcció sense gelosies dels uns 
als altres. Assevera que ella no està gelosa de la feina que fa el Sr. Bauzá ni la 
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que fa el Sr. Isern ni considera que tengui menys poder perquè la ciutat de 
Palma tengui les competències d’Urbanisme. 

Aquest darrer extrem és una qüestió que la duien al programa electoral de 
Palma i que beneficiarà el Consell de Mallorca ja que així el Departament 
d’Urbanisme i Territori podrà ajudar molt més els altres municipis.  

Creu que això no significa no defensar la institució ni estar submisa al Sr. 
Bauzá sinó que, simplement, la seva manera de defensar el Consell de Mallorca 
és distinta a la manera de fer-ho de l’oposició que entén que aquesta defensa 
s’ha de basar en assumir més competències i tenir més pressupost. Ella, 
emperò, vol defensar també la dignitat d’aquesta institució fent-hi les coses bé 
i, en temps de crisi, és la manera més adient de defensar-la. 

Observa que hi ha contradiccions en el discurs del Grup Socialista i li planteja 
si l’anterior presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Armengol, estava a les 
ordres del Sr. Antich atès que no li va transferir les competències en matèria de 
Turisme. 

Rebutja, per tancar aquest tema, que es tracti de submissió sinó que es tracta 
del fet que en aquests moments governa a Madrid, a les Illes Balears i a 
Mallorca el mateix partit, tenen molta feina a fer i la volen fer des del rigor. 
Assegura que no vol tenir més protagonisme del que li correspongui i 
puntualitza que al Consell de Mallorca estaven acostumats que les persones que 
havien ocupat la Presidència de la institució, l’utilitzaven com a trampolí per 
arribar a un altre lloc però aquest no és el seu cas ja que està encantada, 
contesta i satisfeta que els mallorquins l’hagin elegida per ser la presidenta del 
Consell de Mallorca i no vol anar més enllà. 

Insisteix que són maneres distintes d’entendre la defensa del Consell de 
Mallorca i de fer política i l’oposició s’equivoca quan l’acusa de ser submisa al 
Sr. Bauzá tot i reconèixer que entre ells hi ha empatia. El Sr. Bauzá la va triar 
per encapçalar la llista del Partit Popular al Consell de Mallorca precisament 
perquè pensen d’una manera semblant i tenen una mateixa visió d’allò que 
creuen que han de ser Mallorca i les Illes Balears. 

Per altra banda, el Sr. Garau li ha parlat de malbaratament, festes i despeses i li 
ha recriminat que creguin que el Grup Socialista es va excedir gastant. En 
aquest sentit li fa saber que no és que ho creguin és que és veritat. 

També ha dit que el Sr. Antich, fins al mes de maig de 2011, pagava al Consell 
de Mallorca però resulta que el Sr. Antich el mes de maig ja s’havia gastat tot 
el pressupost de què disposava fins a 31 de desembre de 2011 i quan va arribar 
el Partit Popular no quedava res. Com que hi havia eleccions, doncs va decidir 
que podria pagar fins aquell moment encara que després no fos possible. 

Així doncs, no és un caprici del Sr. Bauzá el fet de no pagar al Consell de 
Mallorca el que li deu sinó que no hi ha trobat els doblers per poder pagar. Cal 
deixar clar que el Sr. Bauzá s’ha trobat un Govern de les Illes Balears que deu 
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220M€ al Consell de Mallorca que era el deute pendent del Sr. Antich a la Sra. 
Armengol i, per tant, aquest deute no se li pot imputar al Sr. Bauzá perquè és 
una responsabilitat de l’anterior legislatura. 

Sobre el procés estatutari diu que durant l’anterior legislatura, si haguessin volgut, 
haguessin pogut desenvolupar tot l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears però no 
ho feren i, per tant, refusa que li ho imputin a ella quan diu que ara no és moment de 
rebre més competències i aclareix que es tracta només d’un punt mort o temps 
d’espera perquè considera que durant aquests 4 anys no s’han d’assumir més 
competències i això no és anar en contra de l’Estatut perquè, si ho fos, ho haguessin 
pogut fer durant l’anterior legislatura i no ho feren. 

Retreuen, igualment, que al Consell de Mallorca s’hagi reduït un 20% el pressupost 
mentre que el del Govern de les Illes Balears s’ha increment. Fa notar que no només 
el Consell de Mallorca ha reduït el pressupost ja que, per exemple, el Consell de 
Menorca també ha reduït el pressupost en gairebé un 20% i el d’Eivissa també. 

El problema és que el Govern de les Illes Balears, que té les competències d’Educació 
i de Sanitat, durant l’anterior legislatura va incrementar la despesa social i això ara 
s’ha de pagar i a posta s’ha hagut d’incrementar el seu pressupost per tal de mantenir 
la important despesa social que hi ha. 

Alhora el Consell de Mallorca ha reduït el seu pressupost però mantenint la mateixa 
despesa social i ho ha fet llevant d’altres assumptes que no eren imprescindibles i no 
de les coses importants. 

En quant a Ràdio i Televisió de Mallorca, assegura que tot Mallorca sabia que el 
Partit Popular, si governava, la tancaria i tant és així que el dia que va venir a 
Mallorca, al míting central, el Sr. Rajoy hi varen anar uns treballadors de Ràdio i 
Televisió de Mallorca amb una pancarta que deia que, si el PP entrava al Consell de 
Mallorca, volia tancar la televisió. 

Indica també que el Sr. Garau li ha dit que al Partit Popular no li va anar tant bé en les 
eleccions passades perquè només aconseguiren 1.000 vots més i, en aquest sentit, li fa 
notar que el Grup Socialista en va aconseguir 30.000 menys i, per tant, els convendria 
meditar i reflexionar si els tipus d’oposició i la política que han duit és la que 
demanden els socialistes mallorquins. 

Sobre les carreteres, creu que el Sr. Garau parla de la Via Connectora perquè n’ha de 
parlar i ha fet servir un munt d’excuses que, al final, es resumeixen en què tenien els 
doblers per carreteres però no varen fer el segon cinturó. L’anterior equip de govern 
tenia la gran sort de tenir 130M€ per fer carreteres –doblers que estan gastats– i, 
d’acord amb el retret que li fan al Partit Popular, doncs si haguessin fet les carreteres i 
haguessin licitat obra pública per 130M€ durant els darrers 2 anys, probablement 
10.000 o 15.000 persones que estan aturades no hi estarien. 

Al Sr. Font li diu, tot referint-se la senyera que han col·locat avui dematí, que no li 
molesta però tampoc no la representa i, a més a més, considera que en aquesta 
institució s’ha de col·locar el símbol d’aquesta institució que és la bandera de 
Mallorca –que ja està col·locada a la sala– i no cap altra. 

Si cada un dels tres grups consellers vengués al Consell de Mallorca i hi posàs la 
bandera que li agrada més, doncs la institució semblaria un circ i afegeix que en el 
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Debat de Política General del Consell de Mallorca s’ha de ser seriós i rigorós i exhibir 
els símbols institucionals. Reitera que a ella i a tots els mallorquins els representa la 
bandera de Mallorca i no la senyera que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
ha col·locat a la sala. 

Igualment li diu al Sr. Font que, en matèria d’economia, no li convé donar lliçons i, a 
mode d’exemple, li fa notar que es queixa –amb motiu– de les petites empreses i 
petits proveïdors que han hagut de tancar perquè la situació està malament i, en aquest 
sentit, li planteja si ha pensat si alguna d’aquestes petites empreses del món de la 
cultura no ha hagut de tancar perquè el Sr. Font li va dir que li donaria uns doblers que 
no els han arribat perquè no estaven pressupostats i, per tant, no els hi va pagar. 

També es queixa dels interessos que han de pagar els ajuntaments i, efectivament, hi 
ha motiu per queixar-se però convé recordar que al Teatre Principal s’han de hagut de 
pagar 400.000 euros d’interessos perquè el Sr. Font no va pagar l’embargament quan 
tocava o també que a l’Ajuntament de Petra ha deixat 2M€ a l’aire i, per tant, val més 
que no parli de temes d’economia. 

Per altra banda, comenta que avui s’ha fet un balanç de la salut del Consell de 
Mallorca a través de les distintes intervencions i, en definitiva, creu que poden dir que 
avui la salut del Consell de Mallorca és una salut magra, una salut que flaqueja. S’ha 
fet un repàs dels distints departaments, ella amb una visió, el Sr. Vidal en línia amb el 
què en pensa l’equip de govern i l’oposició segons la seva versió. 

Tot i això, estaran d’acord que la travessia d’aquests mesos ha estat una travessia 
complicada i difícil però també que aquest equip de govern ha pres decisions valentes 
i des de la responsabilitat, l’honradesa i el seny i convençuts que el Consell de 
Mallorca sortirà cap endavant fent les coses bé i ho han de fer sense gemegar. 

L’equip de govern està compromès en canviar tot allò que considera que no es feia bé 
i això vol dir que s’ha de reestructurar el Consell de Mallorca i redimensionar-lo en 
funció d’allò que consideren que demanda la societat mallorquina i fer-ho bé amb 
transparència i honradesa tot pensant sempre en l’interès general de tots els 
mallorquins i pensant a llarg termini perquè, en cas contrari, no s’arreglarà el 
problema. 

Durant aquest mesos de govern, el Partit Popular ha fet moltes coses. Ha aturat 
màquines en el sentit d’aturar les despeses: s’ha reduït la despesa política a la meitat, 
s’ha suprimit un munt de coses que no eren necessàries, s’han llevat duplicitats, s’han 
prioritzat alguns temes, s’ha reestructurat el Consell de Mallorca i s’ha fet un 
pressupost realista pensant en la societat mallorquina. El Partit Popular pensava que, 
efectivament, Mallorca necessitava un bisturí i, a posta, l’hi han aplicat en funció 
d’allò que han considerat més convenient. 

A continuació plantejarà una reflexió. Una família no pot projectar el futur de ca seva 
si té goteres i, per tant, el Consell de Mallorca ha d’atendre les coses necessàries i 
urgents per tal d’intentar tapar les vies d’aigua. 

El sector públic ha d’imitar el comportament de les famílies ja que la saviesa 
mallorquina és rica i en les famílies normalment hi ha un esperit de servei entre 
germans i aquest esperit ara l’apliquen entre les distintes administracions, és a dir, que 
entre tots s’han d’ajudar i així anar de la mà els ajuntaments, el Govern balear i els 
consells insulars i a més a més, s’ha de fer costat a aquelles persones que més ho 
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necessiten i, per això, procuren fer-ho tot prioritzant les coses que són importants i 
prioritzen les persones que tenen més necessitats i, en general, tota l’àrea de l’IMAS. 

Fa notar que li han de permetre dir que avui d’aquest debat se’n duu una lliçó. Ha 
estat el seu primer debat i n’ha après coses i, per això, vol donar les gràcies a tots els 
grups que, des del seu plantejament polític, han posat damunt la taula qüestions 
d’acord amb el que consideren un esperit constructiu. Alhora també vol demanar 
disculpes si en qualque ocasió amb les seves paraules ha molestat o ofès qualcú. Si ha 
estat així, doncs vagin per endavant les seves disculpes. 

Constata que ha pres bona nota, a la vegada, del fet que queden deures pendents de fer 
per aquesta casa i que intentarà fer-los, dur-los cap endavant i estar a l’altura de les 
circumstàncies. Si ho aconsegueixen, no dubta que tots els mallorquins els ho agrairan 
i estaran contents amb la feina que hagi fet l’equip de govern. 

Observa que li han de reconèixer que, en el decurs d’aquests mesos, ha procurat no 
amagar-se davant els problemes i davant els reptes. Ha intentat donar la cara i dir allò 
que pensava en cada ocasió. 

Avui han fet una radiografia i també han detectat la patologia. Tots han d’aplicar ara, 
per tant, el sentit comú i el seny per tal rectificar els errors, ajustar tot allò que s’havia 
d’ajustar i també creu que han de confiar en les forces de tots els consellers i de 
l’equip de govern en el sentit que, si fan les coses ben fetes i hi posen il·lusió i ganes, 
en sortiran i ho faran reforçats. 

Potser, d’aquesta casa podran dir els mallorquins d’aquí a alguns anys que la gestió 
del Partit Popular, quan va tenir majoria per primera vegada al Consell de Mallorca, 
va ser bona i es varen fer les coses que calia fer-se. Sincerament li agradaria que això 
es pogués dir però serà el temps que ho determinarà. No obstant això, per assolir 
aquest repte, el Partit Popular es deixarà la pell. 

També voldria fer constar que s’ha acabat ja aquella època de l’eufòria i de la despesa 
sense control, és a dir, d’aquella calculadora –de la qual parlaven avui dematí– que a 
nivell d’Europa, d’Espanya, de les Illes Balears i de Mallorca tot sumava i que el 
reconeixement social de les persones i de les empreses només s’amidava en funció 
dels resultats. Es planteja on eren, en aquella època, els valors de la justícia i de 
l’ètica. 

Abans d’acabar, vol repetir quelcom que ha comentat avui matí perquè els distints 
grups no l’han entesa bé: els mallorquins no tenen la culpa de tot el que ha passat els 
darrers anys sinó que una part d’aquesta culpa la tenen els polítics i, evidentment, 
també més gent. Els polítics a l’hora de marcar les regles del joc –atès que tenien la 
capacitat normativa i legislativa per marcar-les–, no les han sabudes marcar. 

A hores d’ara, no val ja lamentar-se d’haver errat en qualque moment perquè el més 
important és saber-ne sortir, rectificar i fer les coses millor. Assevera que ja no es 
poden cometre més errors: s’hi juguen molt i no poden perdre més punts.  

La responsabilitat dels polítics va unida a la credibilitat i a fer, en tot moment, les 
coses que hom considerin que s’hagin de fer encara que siguin difícils i complicades. 
Les famílies, totes, s’esforcen cada dia amb humilitat i amb responsabilitat, doncs bé, 
l’equip de govern, des de la responsabilitat que té i amb manco doblers que abans, 
creu que podrà seguir fent allò que es necessita, podrem seguir sent qui som i amb 
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això vol dir que no s’ha de perdre la nostra essència ni els nostres costums ni les 
nostres tradicions. 

Tot això que conta i sent, ho sent amb convicció tot pensant en allò que una vegada 
varen ser els mallorquins i que poden tornar a ser si es fan les coses bé. La societat 
mallorquina necessita recuperar valors com l’honor, la virtut, la voluntat, la valentia, 
la bona imatge, la bona reputació i, en aquest sentit, Ramon Llull va dir que el 
vertader valor consisteix en saber sofrir. Ara s’ha sofert i se sofreix encara però creu 
en sortiran reforçats. 

S’han romput, durant els darrers anys, moltes coses i ara és molt difícil arreglar-les en 
dos horabaixes. Quan li demanen què està fent el Partit Popular per tal de crear 
ocupació, per reactivar l’economia i quan li demanen què estan fent per recuperar la 
confiança, contesta que estan fent les coses importants, urgents i necessàries que són, 
en certa manera, posar barreres a la destrucció. De vegades costa més aturar la 
caiguda que iniciar la pujada i ara s’està en aquest punt. 

Per tant, el seu compromís és amb Mallorca i amb els mallorquins. El seu partit 
procura governar sense dividir Mallorca, sense dividir la gent, i no es pot governar 
només pensant en demà sinó que cal governar i fer feina preparant el futur perquè 
aquesta és la feina d’un govern seriós i d’un govern responsable. El Partit Popular està 
fent reformes i afirma que les reformes en si no són un objectiu sinó que són 
l’instrument ja que l’objectiu són les persones. 

En aquests moments s’ha de tenir esperança però també convicció sobre el que s’ha 
de fer, convicció que junts ho podran fer i convicció de no aturar fins no haver-ho 
aconseguit. 

Per concloure, diu que la història es repeteix –la humanitat és cíclica– i creu que la 
maduresa d’una civilització duu a caure en errors del passat però no s’hi ha de caure i 
amb aquest compromís farà feina i, tot i que es podrà equivocar, no podrà enganar. 
Mallorca avui necessita equilibri, seny, responsabilitat, coratge, honestedat i rigor i en 
aquest camí la trobaran –hi trobaran tot l’equip de govern– amb esforç, amb dedicació 
i amb humilitat. 

El Sr. ROTGER agraeix a tots els consellers la seva predisposició i la seva actitud 
durant la celebració del debat i també agraeix al president del Govern de les Illes 
Balears i al conseller de Presidència així com a tots els representants d’institucions la 
seva assistència i interès per aquest debat amb vista a fer millor el Consell de 
Mallorca. 

 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-001847 a A-001904. 

El secretari general      La presidenta  

 


