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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 

MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 6/2014 
 
Caràcter: extraordinària 
 
Data: 27 de març de 2014 
 
Inici matí: 12:05 h. 
Final matí: 13:10 h. 
Inici tarda: 16:05 h. 
Final tarda: 20:05 h. 
 
Lloc: sala de plens 

 

Assistents matí:  

Hble. Sra. presidenta: Maria Salom Coll.  

Hbles. Srs. consellers: Antoni Alemany Cladera, Joana Aina Campomar Orell, Sílvia 
Cano Juan, Catalina Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Bernardí Coll 
Martorell, Jaume Colom Adrover, Jaume Crespí Deyà, Francesc Josep Dalmau 
Fortuny, Miquel Ensenyat Riutort, Joan Ferrà Martorell, Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Maria Magdalena Garcia Gual, Mercedes Garrido Rodríguez, Margalida 
Ginard Mesquida, Melchora Gómez Andrés, Antonio Llamas Márquez, Antoni Mulet 
Campins, Josep Oliver Rabassa, Maria Magdalena Palou Cànaves, Antònia Roca 
Bellinfante, Bernat Roig Cabrer, Margalida Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, 
Jeroni Salom Munar, Rosario Sánchez Grau, Juan José Sard Flaquer, Catalina Soler 
Torres, Coloma Terrassa Ventayol, Maria Verger Noguera i Miquel Vidal Vidal. 

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

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

Assistents tarda:  

Hble. Sra. presidenta: Maria Salom Coll.  

Hbles. Srs. consellers: Antoni Alemany Cladera, Joana Aina Campomar Orell, Sílvia 
Cano Juan, Catalina Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Bernardí Coll 
Martorell, Jaume Colom Adrover, Jaume Crespí Deyà, Francesc Josep Dalmau 
Fortuny, Miquel Ensenyat Riutort, Joan Ferrà Martorell, Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Maria Magdalena Garcia Gual, Mercedes Garrido Rodríguez, Margalida 
Ginard Mesquida, Melchora Gómez Andrés, Antonio Llamas Márquez, Antoni Mulet 
Campins, Josep Oliver Rabassa, Maria Magdalena Palou Cànaves, Antònia Roca 
Bellinfante, Bernat Roig Cabrer, Margalida Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, 
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Jeroni Salom Munar, Juan José Sard Flaquer, Catalina Soler Torres, Coloma Terrassa 
Ventayol, Maria Verger Noguera i Miquel Vidal Vidal. 

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

Ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Rosario Sánchez Grau. 

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

 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Debat de Política General del 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’aquest debat) saluda tots els presents en aquesta sala de sessions de 
Palau Reial, seu del Consell de Mallorca, i dóna la benvinguda a la presidenta del 
Parlament de les Illes Balears, al vicepresident del Govern de les Illes Balears, 
diputats, batles i públic que han tengut la benevolència d’assistir a aquesta sessió 
plenària extraordinària que té per objecte dur a terme el Debat de Política General del 
Consell de Mallorca. 

Explica que, en compliment del que s’ha acordat per al desenvolupament de la sessió, 
li correspon a la presidenta del Consell de Mallorca, Hble. Sra. Maria Salom Coll, 
iniciar aquest debat amb la seva intervenció, a qui tot seguit dóna la paraula. 

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

“Vicepresident del Consell de Mallorca, Molt Honorable presidenta del Parlament de 
les Illes Balears, vicepresident i conseller de Presidència del Govern de les Illes 
Balears, digníssimes autoritats, batles, representats de la societat civil, senyores i 
senyors, siau benvinguts a aquest Debat de Política General en la seu del Consell de 
Mallorca. 

Per començar he de reconèixer que he estat tres anys esperant l’hora de poder dir això 
que ara diré:  

El Consell de Mallorca és una institució neta, alliberada d’un pes sobrant, 
econòmicament equilibrada, útil i, per més afegitó, transparent.  

Una institució que ha pagat els deutes i que fa feina, exclusivament, per resoldre els 
problemes que tenen els mallorquins.  
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Avui vull dir, ben fort i ben clar, que hem tornat dur la institució cap a un nou Consell 
de Mallorca, més reduït i, precisament per això, més àgil i més sòlid.  

Un Consell útil per als ciutadans, amb sentit comú, amb sentit de la mesura, escoltant 
les necessitats dels mallorquins, adequant el pas al ritme del carrer, amb humilitat, i, 
moltes vegades, amb aquest silenci tan políticament poc recomanable, però, en canvi, 
tan summament efectiu.  

Sense triomfalismes ni bravejades tan pròpies d’altres legislatures, perquè mentre 
existeixin mallorquins que pateixen carències per mor dels problemes i de la crisi, no 
hi pot haver cap tipus de triomfalisme. Ni tampoc es pot considerar acabada la feina.  

Satisfacció, sí. Satisfacció per tot allò que hem realitzat en unes circumstàncies ben 
difícils, havent arribat a una institució sense pressupost aprovat i amb els calaixos 
plens de factures, de deutes i de promeses no complides, però m’estim més no girar la 
vista cap enrere. No ho paga. No val de res a aquestes altures.  

Només vull fer recordar, perquè tots hem de saber d’on venim, que la institució que 
ens trobàrem en les nostres mans era un Consell que havia estat incapaç de posar-se 
d’acord per aprovar el seu pressupost.  

Una institució amb un deute enorme i una despesa desbocada, fixat en plantejaments 
d’ingressos absolutament irreals.  

I per mostra, un botó: l’any 2011, el pressupost de despeses pujava a 618 milions 
d’euros, mentre que els ingressos garantits i assegurats no passaven de 165 milions 
d’euros.  

Una manera de ser, una manera de gestionar, amb la qual cap família mallorquina no 
estaria d’acord.  

Un Consell que, en aquells moments, ben segur patia el risc de desaparèixer ofegat 
dins el seu món irreal.  

I ja no parlaré més del passat. A no ser, lògicament, que vostès vulguin, més tard, que 
aporti més detalls.  

Nosaltres hem posat punt i final a aquesta dinàmica. Hem posat el comptador a zero 
en matèria de factures sense pagar, de deutes i de despesa descontrolada.  

Hem acabat amb qualsevol imatge de corrupció o de mal govern.  

I tot això seguint un pla que venia marcat al programa amb el qual es varen presentar 
a les darreres les eleccions.  

Estam fent tot allò que vàrem dir que faríem. No hem enganyat a ningú.  

Baldament hi hagi membres d’aquesta institució que això no els agradi, feim feina en 
bona sintonia amb la resta de les administracions. I no se li pot dir seguidisme a allò 
que és, simplement, cercar acords per tirar endavant amb els diferents que importen a 
tots.  

Acords i diàleg. Acord i diàleg amb el Govern de l’Estat en tot allò que directament 
ens afecta, tant en matèria de les carreteres com en relació al pagament als proveïdors.  

Acord i diàleg amb el Govern de les Illes Balears, en allò que més necessitam, que és 
tot allò referent al nostre finançament.  
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I, com no, acord i diàleg amb tots els municipis de Mallorca, en aquelles qüestions 
que ens resulten comunes i que són pràcticament totes.  

Senyores i senyors, el nostre compromís és amb els mallorquins i amb una dedicació 
que les persones exigeixen: resoldre els problemes.  

Per a què serveix aquest Consell?  

Idò, sobretot per solucionar, o intentar solucionar, els problemes de les persones que 
viuen a Mallorca, sempre segons les nostres possibilitats però implicant a tota l’acció 
de govern d’aquesta casa. 

Aquesta manera nova de fer política al Consell ha aconseguit, i així ho dic de cor, uns 
resultats excel·lents.  

Ens ha proporcionat una visió de conjunt, transversal, que s’ha traduït en una bona 
col·laboració entre departaments amb la finalitat de fer més amb menys, amb la 
finalitat d’ajustar pressupostos, ser més eficients i de potenciar determinades àrees de 
feina amb els recursos que disposam.  

M’estic referint a l’àrea social, l’àrea dels més desafavorits.  

També ens ha permès ajudar de manera permanent els ajuntaments, oferint 
assessorament i cobertura per a despesa corrent, quan no era possible aportar altres 
mitjans, amb plans d’obra per enguany destinats a millorar la qualitat de vida dels 
homes i dones dels nostres pobles.  

I en seguretat vial, amb noves carreteres i la millora de les ja existents.  

Per això serveix el Consell. 

No feim comptes de poder fer-ho tot bé, però si provar de ser eficaços en les accions i 
eficients en la gestió.  

Una institució útil.  

Fer feina de cara a la galeria, preocupant-se només de la imatge, és políticament inútil 
i socialment ruïnós, tal com ja ha passat i s’ha demostrat.  

Com inútil i ruïnosa havia estat la forma de finançar el Consell, que és una institució 
dependent dels recursos externs i que, en les èpoques on es presumia de bonança 
econòmica, no hi varen saber donar solució. 

Ha hagut de ser ara, en un període de reconeguda mancança de recursos, i una vegada 
que s’ha posat fil a l’agulla, que ha estat possible un acord de finançament que 
asseguri el funcionament normal d’aquesta institució.  

La seva majoria d’edat econòmica, consolidant la seva continuïtat i rescatant-la de la 
incertesa financera a la qual estava condemnada.  

Estam en una altra història. I aquesta història s’anomena ‘ser útil’, ‘utilitat’.  

Ser útils als ciutadans.  

Per exemple, pagant quan toca, llevant deutes als ajuntaments, siguin del color que 
siguin, perquè la gent que hi viu només en té un de color: el color mallorquí.  
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Sent útils a aquells que més ajuda han de menester. 4 de cada 10 euros dels nostres 
recursos van destinats a serveis socials, i no perdem doblers encarregant estudis ni 
plans que costaven més de 250.000 euros cada any. En aquesta, ens costen 0 euros.  

I ho hem fet, senzillament, amb feina i dedicació. Adreçant l’IMAS, que no tenia una 
estructura de gestió adequada i destinant els recursos estalviats a una nova inversió 
social.  

Eficiència per ser útils. Per a una gestió amb cor i amb sentiments dins l’àrea social.  

Mirin, estic convençuda que en aquests tres darrers anys els serveis socials del 
Consell han estat el vertader mur de contenció del malestar social de Mallorca.  

Sense la feina de l’IMAS, la situació podria ser ara mateix dramàtica, perquè hi ha 
més de 100.000 beneficiaris a l’any de les accions de polítiques socials de l’IMAS.  

Amb un nou model de gestió: incrementant les ajudes, descentralitzant els serveis i 
cercant estalviar fins el darrer euro per tal d’augmentar-los.  

Un exemple d’això és la central de compres per a les residències, que ha permès 
estalviar 400.000 euros en subministraments d’aliments o en productes de neteja. Ara, 
només surt de l’economat allò que consumeixen els usuaris. Sembla una obvietat, 
però abans no era tan obvi.  

Senyores i senyors consellers, ‘amb les eines feim les feines’, deien els nostres 
padrins i nosaltres també ho diem.  

Aquest nou Consell fa feina des de l’eficiència, amb esforç i dedicació, per oferir als 
mallorquins una política eficaç. Per ser honestos i útils.  

Per això, quan assumim una competència, aquella que ens correspon d’acord amb 
l’Estatut d’Autonomia, l’exercim. Si tenim l’eina, l’empram.  

És el cas de les competències en carreteres, per exemple. Tenim un conveni de 
finançament per aquesta àrea des de les administracions. I, per això, feim carreteres.  

No feim obres faraòniques, ni carreteres a la mallorquina, ni fonem els doblers en 
inversions silencioses.  

Feim les carreteres que demana la societat, que proporcionen més seguretat i donen 
treball a les empreses d’obra pública, generant llocs de feina. Perquè nosaltres sí que 
pagam a les empreses que fan les obres.  

I feim obres perquè no volem que a Mallorca hi hagi mai més carreteres de la mort.  

Aquest és el nostre compromís amb els mallorquins. Com també ho és defensar i 
posar sempre per endavant les nostres arrels.  

Defensam la nostra manera de ser: la nostra mallorquinitat. Defensam la nostra cultura 
i el nostre patrimoni, sense fer concessions a col·lectius o lobbys influents en el món 
de la cultura.  

Hem posat punt i final a una etapa de subvencions i ajudes per raons d’afinitat 
política, o per suport a determinats plantejaments de partit o, simplement, perquè 
quedava bé. Allò que ens distingeix és gestionar bé el que és de tots.  
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Malgrat l’esforç que des del departament de Cultura s’ha hagut de fer per adequar el 
pressupost a la necessitat de prioritzar els temes socials, s’ha fet una extraordinària 
tasca en l’àmbit cultural, sense discriminacions i pensant en el conjunt de la societat.  

Perquè, com deia un pensador romà, tot allò que beneficia l’eixam, també és bo per a 
les abelles. És a dir, per a cada una de les abelles.  

Vostès saben perfectament en quina situació ens trobàrem el Teatre Principal. 
Embargat. No volem retreure res però, tal vegada, falten reconeixements per part de 
determinats sectors.  

Avui, el Principal és un espai escènic de referència a Mallorca. Acull espectacles de 
teatre, òpera, sarsuela, cultura popular, actuacions musicals, actuacions de corals i tot 
tipus d’esdeveniments socials i culturals.  

Ara, és més útil a la cultura mallorquina, una cultura i un patrimoni que compartim 
amb el conjunt de municipis de la nostra illa.  

La carència de recursos econòmics durant els dos primers anys de legislatura ens va 
obligar a prioritzar en funció de les necessitats més urgents manifestades pels 
mateixos ajuntaments.  

Ara, la millor situació del Consell fa possible, a través de finançament extern, dur 
endavant enguany un dels objectius propis de caire municipalista d’aquesta institució: 
una inversió de 15 milions d’euros en 2 anys per fer obres necessàries als municipis 
de Mallorca.  

Però m’agradaria aprofitar aquest punt per deixar ben clar que el municipalisme no es 
limita a un desplegament de maquinària d’obres. L’autèntic municipalisme és aquell 
que es realitza dia a dia, de manera transversal, per part del conjunt de departaments 
del Consell de Mallorca.  

El municipalisme ses fa des de l’àrea de Benestar Social fins a l’àrea de Gent Gran; 
des de l’àrea de Medi Ambient a la de Cultura; des de la Tresoreria del Consell de 
Mallorca fins a l’Oficina Jurídica que dirigeix la Sra. Catalina Ramon. 

Aquest és el municipalisme útil i visible cada dia. Una gestió que, potser, no produeix 
flors però sí que dóna els seus fruits.  

Municipalisme i transversalitat, dues eines lligades a la utilitat.  

Com és el cas de la serra de Tramuntana, on s’han instal·lat cartells de senyalització a 
tots els pobles i als principals accessos a la serra.  

O com és el cas de la magnífica gestió realitzada a Medi Ambient en matèria de 
reciclatge, col·laborant amb els municipis en la recollida selectiva i en programes 
desenvolupats per empreses especialitzades, com Ecovidrio o Ecoembes.  

Els resultats ens col·loquen en posició d’absolut lideratge a nivell nacional, amb un 
70% de reciclatge en vidres. El reciclatge de residus domiciliaris a Mallorca ja arriba 
al 35,5%. Reciclam ara un terç més del que ho fèiem fa 4 anys.  

També és molt útil una mà amiga en cas d’emergències, d’incendis o de rescats.  

Recorden les places de bombers que ens deixaren aprovades però sense partida 
pressupostària?  
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Recorden els camions de Bombers que mal dormien al concessionari, a veure si 
qualcú els pagava amb la intenció que poguessin tenir una vida útil?  

Tots aquests problemes s’han desbloquejat durant aquests dos anys.  

Tenim en funcionament ara 9 camions que no hi eren abans i amb inversions en 
material nou i en manteniment de parcs de Bombers. Amb un grup de cerca canina 
que, a la fi, s’està reglamentant i plenament operatiu.  

Recorden com estava aquest tema fa dos anys?  

Idò bé, com poden comprovar, hem passat, una vegada més, de la ineficàcia a la 
utilitat, a través del camí del diàleg i la gestió.  

Evidentment els bombers de Mallorca no tenen tots els temes resolts, és veritat, però 
això no els impedeix demostrar una gran professionalitat tant en accions d’emergència 
com en tasques de gran necessitat, per la seva tremenda utilitat.  

Per exemple, la campanya de prevenció d’incendis amb les persones majors, a les 
quals els bombers han proporcionat formació i consells que ajuden a evitar accidents 
que poden ser letals.  

Senyores i senyors, igual que fan els nins amb un plat de menjar variat, he deixat allò 
que més apreciï per a la part final: les nostres persones majors.  

La gent gran de Mallorca, que forma una tercera edat a la que qualcú va denominar 
l’edat del judici, de la mesura.  

I he de confessar que en aquest tema mai no sé si feim tot el que toca per saldar el 
deute d’agraïment que mantenim amb els nostres padrins.  

Intentam ser útils a tots els que ho han de menester, amb 1.357 places de residència i 
amb una vertadera gestió de les nostres residències. Amb convenis col·laboració de 
treballadors socials als municipis, procurant donar cobertura a tots els perfils.  

La gent gran no és gent inactiva. La crisi ens ha demostrat, una vegada més, la 
fortalesa i la dedicació absoluta dels nostres majors com a alternativa a les carències 
d’ingressos o a la falta de temps per dedicar als nostres infants.  

Els nostres majors també necessiten emprar el seu temps d’oci, i per això hem 
potenciat l’envelliment actiu amb propostes de senderisme, organitzant activitats 
culturals com Gran Escena, o visites a llocs d’interès patrimonial.  

I cada dia ens donen una nova lliçó de seny, un recital d’entusiasme per les coses, un 
repertori de raons per creure en nosaltres mateixos, en la defensa dels nostres principis 
i les nostres arrels. Per creure en la utilitat de les coses quan aquestes se fan bé.  

Dit això, anem ara a veure en detall una revisió a totes les àrees d’aquest Consell de 
Mallorca:  

Primer, passarem comptes, els comptes del Consell. Aquest any 2014 té un pressupost 
consolidat de 348 milions d’euros, 23 milions més que l’any 2013.  

Això fa veure que tots l’esforç que estam fent des del començament d’aquesta 
legislatura ja està donant els seus fruits. L’any 2012 vàrem reduir el pressupost en un 
20%. El 2013, el vàrem rebaixar en un 11%. Aquests dos anys no hi havia més remei 
que fer-ho si volíem sanejar aquesta institució i tornar-la a posar en marxa.  
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Enguany, gràcies a la bona gestió dels darrers anys, hem pogut aprovar uns 
pressuposts amb un increment del 7%. Des del començament de la legislatura, hem 
aconseguit estalviar 19 milions d’euros amb l’eliminació de duplicitats de 
competències, una reducció de la despesa corrent del Consell, sense incloure-hi la de 
l’IMAS, del 31,5%, i una reducció de la despesa de personal de 36,6 milions d’euros, 
incloent l’IMAS.  

Aquestes xifres són exemple d’una bona gestió, d’una gestió responsable, que ens ha 
permès fer més coses aquest any 2014. I ser més eficaços i més útils.  

Hem elaborat uns comptes per enguany amb un important increment de la inversió, 
que suposa el 23% del pressupost, amb l’objectiu d’ajudar a reactivar l’economia de 
Mallorca i generar més llocs de feina.  

Uns pressuposts amb un marcat caràcter social i municipalista, els dos objectius 
fonamentals d’aquest Consell.  

I això es veu amb l’increment de l’aportació del Consell a l’IMAS en 4,7 milions 
d’euros. I en l’increment del pressupost del departament de Cooperació Local en 6,1 
milions, és a dir, un 82% més que l’any 2013.  

I si parlam de gestió responsable, un bon exemple és que hem aconseguit liquidar el 
deute amb els proveïdors i amb els ajuntaments. Un deute que quan vàrem arribar 
pujava a 148 milions: 58 milions a proveïdors i 90 milions a institucions.  

Saben què se sent quan centenars de persones volen xerrar amb tu perquè la institució 
no paga allò que deu? Produeix una sensació d’angoixa, de pena, de tristor i, en certa 
manera, d’impotència. Si s’ha d’invertir molt de temps conversant amb els afectats 
per donar la cara i intentar trobar-hi una solució. I, entretant, les feines del dia a dia no 
reten.  

El desembre de 2013, vàrem pagar 21 milions d’euros, corresponents a 3.600 factures 
de 540 empreses o autònoms, quedant saldat el deute amb els proveïdors que 
arrossegava aquesta institució.  

I en gener d’enguany hem liquidat el deute amb els ajuntaments amb un darrer 
pagament de 26 milions d’euros, deixant el comptador a zero, cosa que no passava des 
de feia molts anys. De fet, en aquest darrer pagament hi havia factures de l’any 2007.  

I si seguim parlant de deute, també s’ha de parlar del deute que té la Comunitat 
Autònoma amb el Consell. El darrer govern del Pacte presidit pel Sr. Antich, la 
darrera vegada que va elaborar un pressupost sencer, havia pagat al Consell de 
Mallorca presidit per la Sra. Armengol 134 milions d’euros.  

L’any 2013, la Comunitat Autònoma ens va ingressar 276 milions d’euros, la xifra 
més elevada de la història d’aquest Consell insular. Mai aquest Consell no havia rebut 
tants de doblers del Govern de les Illes Balears en un exercici com en l’any 2013. No 
obstant això, encara ens queda un deute important del Govern que esperam i estam 
segurs que abans que acabi aquesta legislatura s’haurà saldat.  

Des de la Conselleria de Presidència s’ha aconseguit, l’any 2013, un acord que, sens 
dubte, suposa un fet històric i un exemple d’acostament als ciutadans: l’aprovació del 
Codi Ètic i del Bon Govern.  
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I això és mèrit de tots els que som avui aquí, perquè hem aconseguit deixar a un costat 
les nostres diferències per arribar a un acord en benefici de tot el poble de Mallorca i 
per millorar la higiene democràtica d’aquesta institució.  

Ara són ben transparents. Més útils per a la informació que han de menester els 
mallorquins.  

Però Presidència, a més, segueix fent feina amb altres temes importants. Hem acabat 
les obres de restauració de Raixa, que ja està oberta, de manera provisional, al públic, 
des del passat dijous, dos dies per setmana, amb entrada gratuïta, per tal que els 
mallorquins i els visitants puguin conèixer aquesta emblemàtica possessió, declarada 
Bé d’Interès Cultural.  

També tenim un compromís amb la serra de Tramuntana. Hem editat la primera 
publicació de promoció de la serra com a destí turístic que engloba tots els municipis; 
hem col·locat a totes les entrades de la serra, pobles i llogarets, senyalitzacions que 
informen que s’entra en un territori declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO; hem 
aconseguit un espai privilegiat a l’aeroport de Palma per acollir una exposició 
fotogràfica dels paisatges de la serra; atenem contínuament mitjans de premsa 
estrangers interessats en la serra, que són molts i de totes les parts del món.  

I enguany posarem en marxa una línia de subvencions per valor d’un milió d’euros 
per a projectes de recuperació dels valors que propiciaren la declaració de la 
UNESCO.  

Pel que fa a la Diada de Mallorca, la feim amb recursos propis, mantenint els criteris 
d’eficàcia, fet que ens ha permès reduir el seu pressupost en un 75%. I a la iniciativa 
de Mallorquinacuina s’han afegit, als restaurants, la participació de cellers i bodegues.  

També hem aconseguit una rebaixa del 70% en el contracte de publicitat, hem reduït 
un 35% el contracte de telefonia fixa i hem reduït un 38% el contracte de telefonia 
mòbil.  

Senyores i senyors, com vostès saben, des del primer minut d’aquesta legislatura, 
començàrem a fer feina amb els projectes de carreteres del conveni que finança el 
Ministeri de Foment. Unes obres necessàries per millorar la mobilitat entre els 
municipis de Mallorca, que és una de les nostres prioritats.  

Començaré pels números.  

Quan vàrem arribar, el Consell de Mallorca havia rebut del Ministeri de Foment 131 
milions d’euros però només se n’havien justificat 392.000.  

Avui, podem garantir que els doblers de carreteres s’estan destinant a fer carreteres, i 
no a altres finalitats, com s’ha volgut fer creure als ciutadans. A dia d’avui, ja hem 
justificat 70 milions d’euros del Ministeri de Foment. Ara, explicaré l’estat de les 
obres.  

Dels projectes inclosos al conveni, només vàrem trobar acabat el pont de Son Espases. 
Això sí, sense pagar.  

Vàrem acabar les obres del tercer carril de la Via de Cintura, així com les variants de 
Son Servera, Portocristo i Llubí. Aquestes darreres actuacions no es feren sense 
moltes dificultats.  
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Hem executat de principi a final l’accés a la Via de Cintura a la carretera de Sóller, 
així com l’accés de l’autopista d’Inca a sa Cabana. Els veïnats de les urbanitzacions 
de Marratxí ja s’estan beneficiant des de març de 2013 d’aquesta obra que ha millorat 
la seva qualitat de vida.  

I també està funcionant el túnel a l’altura del camp de l’Atlètic Balears a la Via de 
Cintura de Ciutat, que ha descongestionat l’accés a la carretera de Manacor. Només 
queda per obrir la passarel·la per a vianants, que ja és ben avinent.  

I estan en execució obres tan importants com els trams III i IV de la que serà la 
segona via de circumval·lació de Palma, mentre que aviat s’adjudicaran, de forma 
definitiva, els trams I i II per començar l’execució en properes setmanes.  

També s’està realitzant l’accés a l’autopista des del Molinar, una reivindicació 
històrica dels veïnats d’aquesta barriada de Palma. Només aquestes obres en execució 
suposen una inversió global de prop de 150 milions d’euros.  

Una inversió que, sens dubte, ha contribuït a fomentar l’ocupació i a reactivar 
l’economia en aquest sector.  

De fet, ha estat el Consell gairebé l’única administració que, durant aquests anys, ha 
fet obra pública. Efectivitat amb els recursos que tenim.  

A més, fa poc que hem aprovat el projecte de traçat d’una obra especialment 
important atès el dolor que ha provocat a moltes famílies: el desdoblament de la 
carretera Llucmajor–Campos, que ja es troba en exposició pública.  

Per tal que es facin una idea de la seva utilitat, la intensitat mitjana de vehicles durant 
l’estiu és de més 30.000 diaris.  

I per tal que es facin una idea de la seva perillositat, els darrers anys s’han registrat en 
aquesta via més de 226 accidents, amb un balanç de 205 ferits i 15 víctimes mortals.  

Això no pot seguir així. En el segle XXI, no hi pot haver cap carretera de la mort a la 
xarxa viària mallorquina.  

Abans de finalitzar, dir-los que aquest mes també sortirà a informació pública la 
variant nord d’Inca, un projecte que millorarà la mobilitat de tota la comarca d’Inca. 
L’objectiu és que aquestes dues obres comencin enguany.  

En aquests moments, a més, es redacten els projectes de l’enllaç de Son Hugo, la 
millora de l’enllaç s’Arenal–Llucmajor, l’accés de Lloseta a l’autopista i la variant 
d’Algaida, entre d’altres actuacions.  

En manteniment, la feina és ingent, tot per millorar la seguretat de les nostres vies. 
Aquest any s’han executat reforços de ferm, rotondes, il·luminacions, carrils lents, 
murs de contenció, pantalles acústiques, supressió de desnivells, carrils zero a les 
rotondes...  

En 2013, la inversió ha rondat els 30 milions d’euros entre els contractes de 
manteniment i les inversions extraordinàries, inversions que van a parar a empreses 
mallorquines.  

Només en barreres de seguretat amb sistemes de protecció per als motoristes hem 
invertit més d’1 milió d’euros i, a través de la Comissió de Seguretat Vial, creada a 
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principis de legislatura, feim feina amb molts bons resultats en matèria de 
sensibilització i senyalització de carreteres per millorar la seguretat dels ciclistes.  

I queda per destacar i agrair la feina que es va fer des de Carreteres per posar a punt, 
amb garanties de seguretat, la carretera Andratx–Estellencs després de l’incendi de 
l’estiu passat.  

En matèria d’Urbanisme, un tema sempre polèmic i important, l’any 2013 es va 
incrementar la partida per ajudar els ajuntaments, que arribà a 240.000 euros per 
adaptar els seus planejaments al Pla Territorial de Mallorca. Enguany, seguirem amb 
aquestes subvencions.  

Des de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, 
s’han realitzat un total de 326 inspeccions i s’han iniciat 195 expedients. Les dades 
d’aquest organisme han disminuït de la mateixa manera que també s’ha reduït 
l’activitat constructora.  

Així mateix, des de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
s’agiliten tant com és possible les tramitacions dels expedients. Durant el 2013, 
aquesta Comissió es va pronunciar sobre 45 assumptes en matèria de planejament i 51 
peticions per a la declaració d’Interès General.  

I he de remarcar que l’any 2013 les inspeccions a la ITV varen ser 385.000, amb un 
augment del 2% en relació a 2012.  

Cooperació Local. En aquesta matèria vull recordar que des de principis de la 
legislatura el Consell de Mallorca ha estat al costat dels ajuntaments, a través de 
Cooperació Local.  

Els anys 2012 i 2013, vàrem aprovar un Pla Especial dotat amb 4 milions d’euros 
anuals per ajudar a afrontar les despeses corrents i deixar més alleujada l’economia 
dels consistoris. I així es va dur a terme d’acord amb els ajuntaments.  

Ara, ha arribat el moment que els ajuntaments, després d’un gran esforç, ja poden 
iniciar obres que són importants i necessàries per als veïnats. I per continuar ajudant-
los, el Consell ha aprovat enguany una inversió de 15 milions d’euros en dos anys per 
tal que els municipis amb menys de 20.000 habitants puguin dur endavant les obres 
d’infraestructura que necessitin.  

La cooperació amb els ajuntaments també és visible a través dels 14 convenis signats 
amb els batles per a la redacció de projectes, i amb el Servei d’Assessorament Tècnic 
que es presta a la major part dels municipis en qüestions econòmiques i jurídiques, 
sense deixar de pensar en la feina del Consorci d’Informàtica, que treballa en 
l’actualització i el manteniment de 54 planes web dels ajuntaments.  

A més, hem avançat en la potenciació d’una segona descentralització del Consell per 
tal de cedir competències als ajuntaments. I, en aquest sentit, s’ha duit a terme el 
traspàs de titularitat de vies urbanes de la institució als ajuntaments.  

Hem tancat cessions amb Santa Eugènia, Palma i Santanyí, i estam en negociacions 
amb Son Servera, Sóller, Búger, Manacor, Pollença, Felanitx i Lloseta.  

Ningú no podrà dir que no s’ha potenciat l’Assemblea de Batles i Batlesses, que s’ha 
reunit totes les vegades que s’ha demanat, i fins i tot per debatre temes que no afecten 
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el Consell de Mallorca. Molt al contrari, no ha faltat qui ha tractat d’utilitzar aquest 
marc per dividir els ajuntaments, i amb això no hi hem estat d’acord.  

Per tant, cooperació total amb els ajuntaments, des de la implicació total d’aquest 
Consell, des del diàleg i amb l’horitzó permanent de ser útils als mallorquins, de 
qualsevol municipi.  

Com en el cas de l’àrea d’Emergències. Sobre la Direcció Insular d’Emergències 
podem dir que la gestió de Bombers de Mallorca ha estat molt eficient. Enguany hi ha 
un pressupost d’1 milió d’euros per comprar 3 camions forestals nous. En total seran 
12 camions nous en servei aquesta legislatura.  

Mai no s’han posat tants de mitjans com en aquesta legislatura. I no només pel que fa 
a dotació de material. També hi ha més personal: en concret, 30 bombers nous.  

Les inversions destinades a Bombers de Mallorca sumen, actualment, 240.000 euros. 
Quan vàrem arribar estaven congelades, i aquest govern insular ha trencat aquesta 
dinàmica. Fa poc que s’han realitzat reformes al Parc de Llucmajor i, aviat, en 
començarà una altra a Inca. A més, s’està constituint legalment la Unitat Canina.  

Conscients que l’eina més poderosa i eficaç que tenim per als incendis i emergències 
és la prevenció, Bombers de Mallorca ha realitzat una cinquantena d’activitats 
preventives. I com a novetat, va iniciar una campanya de prevenció d’incendis per a 
persones majors que ha estat un èxit de participació entre les associacions de gent 
gran.  

Per acabar aquest capítol, Bombers de Mallorca té previst, a més, la signatura de dos 
convenis: un amb l’IBANAT, i l’altre amb l’Autoritat Portuària. Col·laboram amb 
altres administracions per oferir un servei més útil i més eficaç. Aquest és el nostre 
objectiu.  

Parlem ara de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, del nostre patrimoni.  

Des de la Vicepresidència i l’àrea de Cultura, hem ajudat a totes aquelles accions, 
activitats i iniciatives que tenen a veure amb el foment de la mallorquinitat, el 
coneixement de la cultura i les tradicions mallorquines i l’ajuda als artistes 
mallorquins.  

És la nostra manera de fer. Som així i així volem seguir sent per molts d’anys.  

A partir d’aquesta premissa, el Consell potenciarà enguany clarament la seva feina de 
promoció cultural en tots els àmbits: teatre, literatura, biblioteques, exposicions 
artístiques... I ho farà amb un increment pressupostari del qual 1,6 milions es 
dedicaran íntegrament a donar suport a la creació cultural i artística.  

Seguirem fent feina per consolidar el Teatre Principal com a espai escènic de 
referència a Mallorca. El Principal està registrant un significatiu augment 
d’espectadors: 57.000 l’any 2013, gairebé el doble que el 2010. I conservant una 
programació de qualitat que inclou esdeveniments tan rellevants com la Temporada 
d’Òpera.  

La clau d’aquest impuls ha estat l’obertura de la programació a tota casta d’aficionats 
i de gusts artístics, l’aposta pels actors i les companyies de Mallorca, la divulgació de 
la cultura popular mallorquina i el foment del teatre entre els espectadors més joves, 
que són el públic del futur.  
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També estam consolidant la Misericòrdia com un espai de referència per a l’exposició 
d’obres artístiques i esdeveniments culturals, acollint algunes de les mostres més 
importants de totes les que es duen a terme a la nostra illa.  

Compartim i impulsam la cultura a tota l’illa donant suport a les activitats culturals 
dels ajuntaments a partir de les convocatòries de Cultura en Xarxa, que donen suport 
als municipis en la seva tasca de divulgació de la cultura, la música, la literatura i 
l’activitat creativa en general.  

A l’obra i la figura dels mallorquins més representatius de la nostra illa li dedicam 
també una atenció permanent. Una vegada donat a conèixer el llegat de Mossèn 
Alcover i Josep Coll Bardolet, l’objectiu del Consell, per aquests anys que vénen, és 
centrar-se en altres personatges insignes: Miquel dels Sants Oliver, l’Arxiduc Lluís 
Salvador i Ramon Llull. Uns personatges que són un llegat cultural essencial per a 
Mallorca, com també ho és el nostre patrimoni, tan ric.  

Feim una feina intensa en benefici de la conservació del patrimoni històric de 
Mallorca, a través de la comissió insular creada a tal efecte. Una actuació destacada és 
l’obertura al públic, des de fa molt poc, del castell de Santueri, a Felanitx, una vegada 
culminat el projecte de restauració, sufragat exclusivament amb inversió privada.  

Patrimoni cultural també ho és l’artesania, i precisament per això feim un esforç en el 
foment de l’artesania, en haver-se concretat el traspàs d’aquesta competència des del 
Govern al Consell de Mallorca. La intenció, en aquest àmbit, és potenciar la figura de 
l’artesà autòcton, diferenciant-lo clarament d’altres ofertes forasteres que no són cent 
per cent artesanals.  

En l’àmbit cultural, també potenciam les publicacions sobre temes relacionats amb la 
història i la cultura de la nostra illa a través de l’edició de col·leccions pròpies del 
Consell que, en aquesta legislatura, han honorat la memòria de figures insignes de la 
nostra literatura. En aquest sentit, val la pena destacar la col·lecció de poesia 
‘Mixtàlia’, que just ara acaba de publicar el seu volum número 20, dedicat a l’obra 
poètica de Guillem Colom.  

M’estava referint a una cultura i a un patrimoni que avui gaudim gràcies a les nostres 
persones majors, un col·lectiu amb el qual ens sentim obligats per tantes i tantes coses. 
Per això, hem posat en marxa un nou model de gestió de les activitats socioculturals 
per a la gent gran, basat en la consideració de l’usuari com un element dinàmic i 
interactiu i no com un simple receptor d’activitats organitzades des d’àmbits externs.  

Exponents clars d’aquest criteri són iniciatives com Gran Escena, el Betlem Vivent o 
l’exposició ‘Història del festeig a Mallorca’.  

Igualment, s’ha optat per potenciar l’activitat física amb propostes que combinen salut 
i esport, així com pel coneixement de la nostra història i el nostre entorn ambiental, 
amb excursions a la serra de Tramuntana i altres indrets privilegiats de la nostra illa.  

En el cas de l’àrea d’Esports, el treball s’ha seguit centrant en la promoció de l’esport 
base i l’esport escolar i l’ajuda a les entitats i federacions esportives.  

En el primer punt, gràcies a programes com els Jocs Esportius Escolars, 18.000 
infants participen cada any en activitats esportives, jornades i diades.  
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A nivell federatiu, s’ha apostat per un canvi de model en les subvencions nominatives 
d’aquestes entitats, prioritzant la quantitat d’usuaris en edat escolar i d’activitats 
organitzades.  

En relació al poliesportiu de Sant Ferran, la finalitat és dur a terme la seva reforma 
integral en poc temps, amb un contracte de concessió que permetrà oferir als 
mallorquins unes instal·lacions completament renovades, amb la màxima qualitat de 
serveis i aportacions, i amb una mínima despesa pública. La primera passa serà el 
trasllat de les oficines administratives al Palma Arena.  

Ara parlaré d’una de les àrees a les quals sempre hem volgut donar una prioritat des 
del començament de la legislatura. Em referesc a Medi Ambient, una àrea amb un 
ventall ben ampli de compromisos i accions.  

Una de les nostres prioritats és seguir fent feina per millorar l’oferta senderista. Hem 
duit a terme accions molt importants a tots els itineraris, tant pel que fa al 
manteniment com en tot el que està relacionat amb la rehabilitació i la senyalització 
dels itineraris.  

Al mateix temps, hem aplicat mesures eficients que han permès optimitzar la gestió 
dels refugis amb molts bons resultats. I seguim fent feina per millorar-ne la qualitat. 
Així, hem iniciat els tràmits per aconseguir el certificat ISO 14001. La quantitat 
d’usuaris ha pujat en més d’un 40% en aquesta legislatura, arribant als 25.103. És un 
servei que volem seguir potenciant com a nou atractiu turístic.  

En aquest sentit, voldria destacar que s’estan duent a terme dos importants projectes: 
un és el refugi dels Tossals Verds, que veurà ampliada la seva capacitat amb 12 noves 
places, i un segon projecte és Can Boi, on el passat mes de gener vàrem començar 
l’ampliació de l’aparcament.  

En el marc de la Ruta de Pedra en Sec, també hem fet feina de valent per dissenyar un 
nou Pla Especial de Protecció. Un Pla on no tenen cabuda les expropiacions ni les 
imposicions, sinó que naixerà del consens amb els propietaris.  

La formació i l’educació ambiental és un altre dels grans pilars d’aquest departament. 
L’any 2013, el programa escolar va arribar a 8.500 infants.  

Com a institució competent en gestió de residus, vull manifestar el meu compromís 
amb les polítiques ecològiques i amb l’economia verda, una línia en la qual creiem i 
per la qual apostam. Hem impulsat el reciclatge amb un grapat de mesures per 
conscienciar i afavorir que la societat mallorquina cada dia recicli més.  

Els mallorquins hem demostrat, en aquest sentit, un alt grau de compromís. El 90% 
dels ciutadans asseguren reciclar a ca seva.  

Mallorca supera en un 77% la mitjana estatal de reciclatge de paper i cartró, i en 20 
punts la corresponent a envasos lleugers. Tot plegat ens situa com un exemple de 
sostenibilitat a nivell d’Espanya, mentre que en la resta de fraccions ens situam entre 
els cinc primers llocs a nivell estatal.  

L’any passat, es recolliren més de 36.000 tones d’aquests residus. A més, aquest 
sector genera a Mallorca més de 1.000 llocs de feina.  
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Tot i això, seguim fent feina per millorar aquestes dades. Per aquesta raó, hem 
redactat dos nous plans directors, ara en tramitació, adaptats a la normativa europea, 
fixant un mínim de reciclatge del 50%.  

És aquest un objectiu marcat per al 2020 en el qual ja hi estam treballant. Per això, 
una de les nostres prioritats és seguir impulsant les plans de sensibilització, tant a 
nivell domèstic com pel que fa al sector turístic i comercial.  

De fet, hem signat convenis amb Santanyí, Llucmajor o Felanitx per afavorir el 
reciclatge en el sector hoteler, i hem iniciat una ambiciosa campanya entre els 
establiments de 9 municipis comercials i turístics. Precisament, durant aquest mes, 
també començarem una important campanya divulgativa en col·laboració amb els 
ajuntaments.  

En aquests moments, no ens hem d’oblidar que els nins juguen un paper clau per al 
futur sostenible de l’illa. Per això, hem duit a terme programes escolars. Aquest mes 
s’ha de clausurar un d’ells, el qual ha comptat amb la participació de 10.000 nins.  

Hem fet actuacions per millorar el rendiment de la planta de tractament i molta, molta 
feina per evitar noves càrregues tributàries als mallorquins. El proper mes d’abril 
durem al Ple d’aquesta institució la nova tarifa de tractament de residus.  

Aquesta tarifa és, sens dubte, la més estudiada dels darrers anys. I la tornarem a 
congelar, fins i tot davallarà uns cèntims. Complim així amb el nostre compromís, tal i 
com hem fet durant tota aquesta legislatura.  

En matèria de Caça s’ha fet una gran feina per millorar la gestió i també a nivell de 
promoció turística, en col·laboració amb els vedats de caça major. Per primera 
vegada, hem assistit a la Fira Cinegètica de Madrid, i el 2014 iniciarem la creació 
d’un vedat social, un deute pendent que obrirà les portes a tots els caçadors.  

Voldria destacar també la gran tasca de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. Hem 
liquidat el dèficit pressupostari d’1,7 milions d’euros heretat, i ens hem posat al dia en 
el pagament dels premis. Una situació que no passava en els darrers 10 anys.  

Per a 2014, una de les nostres prioritats és posar en marxa les apostes hípiques PMU. 
Un projecte molt reclamat per part del sector amb el qual seguim feina per tal que 
sigui una realitat.  

Per acabar, parlaré del Benestar Social, un àmbit que qualque conseller de l’oposició 
acollirà amb el màxim interès, encara que no sé si li serà de profit.  

Des del departament de Serveis Socials, de l’IMAS, durant l’any 2013, s’ha fet feina, 
sobretot, en atendre totes les demandes, tant les habituals com aquelles sorgides a 
partir de nous perfils de persones amb problemàtica social derivada de la crisi.  

No només s’han mantingut tots els programes existents, sinó que se n’han creat de 
nous per respondre a les necessitats. Així, s’han posat en marxa dos nous serveis 
adaptats a les noves necessitats, conjuntament amb entitats especialitzades o amb 
empreses privades, sobretot en l’àrea d’Inclusió Social.  

En concret, es tracta dels programes Espai i Aprofita.  

En el primer cas, es tracta d’un programa de protecció i acompanyament a persones en 
risc d’exclusió residencial, duit a terme en col·laboració amb la Creu Roja, que en 
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només sis mesos ha obert 687 expedients, cosa que ha suposat un total de 2.417 
beneficiaris.  

En el cas del programa Aprofita per a la recollida d’excedents alimentaris dels 
supermercats de la cadena Eroski, que es reparteixen a les famílies que ho necessiten, 
a través dels serveis municipals o mitjançant la col·laboració de diferents entitats del 
sector i se n’han beneficiades unes 3.000 famílies. Aquesta ha estat la primera 
iniciativa de coordinació de recollida i repartiment d’aliments a nivell insular.  

En matèria de menors i família, s’ha treballat, especialment, per fomentar l’acolliment 
familiar, tant el temporal com el permanent.  

I s’han creat dos programes d’acolliment nous: el programa Acote d’acolliment 
terapèutic per a infants amb necessitats especials, i el programa Abric d’acolliment 
temporal per a nins d’entre 6 i 12 anys.  

En matèria d’adopcions, es treballa també amb el programa Esperança, per al foment 
de l’adopció dels infants que a causa de les seves característiques personals o 
familiars, presenten més dificultats a l’hora de trobar una família adoptiva.  

Pel que fa a les persones amb discapacitat, una de les actuacions més destacades del 
2013 ha estat el traspàs de 5 serveis nous per part del Govern, per a aquest col·lectiu.  

En concret, es tracta dels programes de Lleure Adaptat, Respir Familiar, Suport a la 
Fundació Tutelar, Servei de Rehabilitació Integral i, finalment, el Servei d’Habitatge 
supervisat de baixa intensitat.  

Al mateix temps, des de l’IMAS, s’ha impulsat la modificació de la Llei de serveis 
socials. I això per possibilitar la concertació dels serveis d’atenció, tant a les persones 
amb discapacitat com a la resta de col·lectius que se’n puguin veure afectats.  

En l’àrea de Gent Gran, s’ha seguit treballant per atendre les necessitats d’aquest 
col·lectiu, per ser-los útils. S’ha mantingut la totalitat de les places residencial 
destinades a dependència i s’han renovat els convenis amb el Govern balear per a 
l’aplicació de la Llei de dependència.  

Igualment, es continua fent feina en la millora del programa de prioritat social, com a 
resposta per resoldre situacions de desprotecció greu, com ara exclusió, 
abandonament, negligència i maltractament. L’any 2013, es varen atendre un total de 
69 persones grans que es trobaven en aquesta situació.  

Pel que fa a la gestió econòmica, des de l’IMAS s’ha treballat per actualitzar els 
pagaments amb les diferents entitats amb les quals es mantenen serveis concertats i 
s’ha aconseguit estar al dia en aquests pagaments.  

D’altra banda, s’ha pogut liquidar un deute històric que feia referència als 
endarreriments en el pagament del PPB a diferents ajuntaments de l’illa i que pujaven 
a 25 milions d’euros.  

En referència als pressuposts de l’IMAS, es va passar de 127 milions d’euros l’any 
2012 a 130 milions el 2013, és a dir, un increment del 10%. I enguany, 2014, el 
pressupost s’incrementa fins arribar a 135 milions d’euros, la xifra més alta de la 
història.  
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De cara a 2014, a més de mantenir aquestes línies de feina, estan previstes certes 
millores en la xarxa d’inserció social, com ara la incorporació d’un altre centre a la 
part forana i l’obertura de 50 noves places al centre de Ca l’Ardiaca. Al mateix temps, 
està prevista la creació de 200 places noves per a persones amb discapacitat.  

Vull destacar també que, en matèria de gent gran, es mantindrà també el programa de 
prioritat social i, a més, se signarà un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la 
concertació de places residencials per motius d’urgència social.  

També es posaran en marxa nous protocols d’actuació en matèria de menors, i 
s’impulsarà la redacció i aprovació d’un nou Pla d’Igualtat, de forma coordinada amb 
l’Institut Balear de la Dona.  

En l’àmbit de la gestió, es mantindrà el calendari establert de pagaments a les entitats 
i els proveïdors, tal com s’ha aconseguit fer el 2013, i s’acabarà el procés 
d’externalització de subministraments de productes de neteja, guants i uniformes per a 
tots els centres de l’IMAS, que va començar el 2013 amb el subministrament de 
productes alimentaris i que ha suposat estalviar un 22%.  

Senyores i senyors, com podran vostès comprovar amb aquest repàs per àrees, el 
Consell és avui més fort i, sobretot, més útil al conjunt dels ciutadans del que ho havia 
estat mai.  

I en aquesta feina he d’agrair, primer de tot, la feina realitzada pels meus consellers i 
tots els seus equips, que fa que ens puguem presentar avui davant la societat 
mallorquina amb el compliment de més d’un 90% del programa amb el qual ens 
presentàrem a les eleccions.  

També vull fer un agraïment especial a tots els funcionaris i treballadors de la casa: 
2.781 persones, 495 menys que en la legislatura anterior, però que cada dia s’esforcen 
per a ser útils a Mallorca i als mallorquins. 

Hem baixat el número de persones, però en cap cas el valor del conjunt dels 
treballadors d’aquesta casa. Hi ha mallorquins que es qüestionen sovint sobre per a 
què serveixen els funcionaris i els polítics del Consell.  

Idò bé, jo els dic que la desaparició del Consell suposaria una mutilació per a la 
democràcia de les nostres illes. Només conduiria a tenir problemes on avui hi ha 
solucions i no reduiria la despesa pública que tant ens preocupa a tots.  

En aquests gairebé tres anys, hem reduït l’estructura i la despesa de la institució. Una 
reducció que ha afectat als treballadors però que va començar amb una disminució de 
polítics i va continuar amb l’eliminació de duplicitats.  

I ara, que ha quedat reduït al seu contingut imprescindible, en allò absolutament 
necessari, si el Consell deixàs d’existir, les seves competències, amb el seu pressupost 
corresponent, i els seus funcionaris i polítics, tanmateix haurien de ser assumits per 
una altra administració. De manera que no s’estalviaria res. Que ningú no s’equivoqui.  

En aquest nou Consell, no hem renunciat a res que sigui realment nostre, sinó que 
hem apostat per la consolidació. Hem assegurat els fonaments del Consell. La bona 
cimentació és bàsica per fer que un edifici no s’esbuqui i pugui complir la seva 
funció.  
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El Consell de Mallorca és, avui, més sòlid que mai gràcies a la feina de tots. Està 
preparat per respondre a la pregunta que una part dels ciutadans es fan des de fa una 
partida d’anys: de què serveix el Consell de Mallorca?  

És una pregunta que, possiblement, puguin respondre els més de 18.000 nins que 
participen a les activitats esportives del Consell, o els milers de treballadors de les 
empreses que fan obres de carreteres i manteniment, o els més de 8.500 nins que 
participen als programes d’educació ambiental, o les més de 2.400 persones que han 
rebut ajuda del Consell en matèria de desnonaments, o les 1.357 persones majors que 
viuen en residències, o les més de 3.000 famílies que reben del Consell aliments a 40 
municipis de Mallorca, o els 750 infants acollits en famílies i centres, o les milers de 
famílies que tenen qualque persona amb discapacitat o, tal vegada, puguin contestar 
les 440 persones rescatades pels Bombers de Mallorca o els més de 55.000 
espectadors del Teatre Principal. I així podríem continuar durant molt més temps.  

Hauria pogut fer tota aquesta feina una altra institució? No ho sé, però la realitat és 
que ho ha fet aquest Consell i ho ha fet bé, amb sentiment, amb una política de 
proximitat. Un Consell que ha passat de ser un instrument dels polítics a convertir-se 
en un instrument dels ciutadans, a fer una política de veritat per ser útil a la societat.  

Una institució que, ara, és transparent, amb un accés a la pàgina web que permet a tot 
el món saber què fa el Consell de portes cap a fora, i també de portes cap a dedins. I 
això gràcies a un pacte entre tots els partits d’aquesta institució per millorar la higiene 
democràtica d’aquesta casa.  

Senyores i senyors, hem començat un any en el qual, per primera vegada en aquesta 
legislatura, al Consell hi ha uns pressuposts que creixen. 

Destinam enguany a l’IMAS 135 milions per ajudar als més desafavorits, la quantitat 
més elevada de la història. Més pressupost per ser més útils a aquells que necessiten 
més ajuda.  

Per tot això, avui vull remarcar que, en matèria social, crearem 200 noves places per a 
discapacitats en centres concertats, mantindrem la inversió de 500.000 euros del 
programa Espai de Creu Roja destinat a afectats pels desnonaments, impulsarem un 
conveni amb l’Ajuntament de Palma per valorar les prioritats d’urgència social, 
posarem en marxa 12 places a Felanitx per estada de nit i ampliarem el centre de dia, 
potenciarem l’estructura d’albergs a la comarca del Raiguer, desenvoluparem el Pla 
d’Impuls al Voluntariat, posarem en marxa el pla pilot ‘Créixer feliços en família’, 
dirigit a famílies amb menors de 5 anys, millorarem les eines informàtiques que 
permetin als professionals de l’IMAS entrar en el sistema informàtic sanitari per 
coordinar els historials clínics, mantindrem l’aposta per eines tan socialment útils com 
la Renda Mínima d’Inserció i el Pla de Prestacions Bàsiques, que els darrers anys ha 
crescut un 75%.  

Invertirem 9,2 milions d’euros enguany, corresponents a la inversió de 15,2 milions 
en dos anys, per fer que els municipis de menys de 20.000 habitants. Destinarem 1 
milió d’euros a la compra de 3 camions forestals de bombers. Impulsarem un nou parc 
de Bombers a Inca i reformarem els parcs de Calvià i Llucmajor. Signarem un 
conveni de 70.000 euros amb l’Autoritat Portuària per a formació dels bombers.  

Farem el desdoblament de la carretera Llucmajor–Campos, la ronda nord d’Inca i 
acabarem les obres del Segon Cinturó. Invertirem 30 milions d’euros, fora del conveni 
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de carreteres, en diferents obres de millora de la nostra infraestructura viària, 
destinades a la conservació, el reforç del ferm i altres actuacions a les carreteres de la 
serra de Tramuntana.  

Enguany comptarem amb 14,3 milions d’euros per consolidar la nostra manera de ser, 
la nostra cultura i el nostre patrimoni. Invertirem 900.000 euros en projectes de 
restauració i per ajudar els ajuntaments per tal que puguin tenir acabats els seus 
catàlegs de béns patrimonials. Augmentarem les aportacions a la cultura en tots els 
seus àmbits, des del teatre fins a l’edició de llibres. Impulsarem la posada en marxa 
del Consell Assessor de Cultura Popular i crearem els Premis Mallorca d’Investigació, 
centrats en la història, la cultura i les tradicions de la nostra illa. Crearem també rutes 
culturals en un ampli espectre, tant literàries com relacionades amb el gòtic, els 
castells o els miradors. Impulsarem l’organització de l’Any Arxiduc Lluís Salvador.  

Abordarem el projecte definitiu de reforma del poliesportiu Sant Ferran. Obrirem un 
nou tipus de convocatòria de subvencions en espècie. Impulsarem l’externalització del 
Servei de Medicina Esportiva.  

Per als nostres majors, la nostra gent gran, destinarem 90.000 euros més per ajudes a 
centres i activitats d’aquest col·lectiu.  

Enguany disposarem de 2 milions d’euros més destinats íntegrament a la serra de 
Tramuntana. D’aquesta quantitat, es dedica 1 milió d’euros a projectes de 
manteniment dels valors de la serra.  

La resta dels doblers es destinaran a multitud d’iniciatives de promoció econòmica de 
la serra, a promoció turística i a accions en matèria d’educació escolar.  

L’any 2014, limitarem encara més la despesa de determinades partides, com ara la de 
Protocol i també feim minvar el pressupost de la Diada de Mallorca, una vegada més..  

S’aprovarà el 2014 el Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, amb consens i sense 
expropiacions. Posarem en marxa la creació d’un vedat de caça social. S’enllestirà, 
per primera vegada, una campanya de conscienciació en col·laboració amb la FELIB i 
Ecoembes. Acabarem les obres de Can Boi i els Tossals Verds, i farem la reforma de 
l’oratori de Castelló, a Sóller. I obrirem al públic els jardins de Natzaret.  

Això ha estat, únicament, una pinzellada de la vitalitat que el Consell té actualment 
per afrontar el 2014 i sense tenir present l’horitzó electoral sinó amb la finalitat de ser 
útils als mallorquins aquests propers 12 mesos.  

He de suposar que aquest discurs a qualcú de l’oposició –o a tots– no els haurà 
agradat. No els agrada perquè és el discurs –pens– que vostès haurien volgut fer, però 
no poden perquè quan s’ajunten són massa i no tots van en la mateixa direcció.  

Mirin, en l’any 2014 on es comença a veure, poc a poc, tímidament encara, una claror 
d’esperança que alguns provaran de tapar amb les mans, tot i que no podran fer-ho, 
mantenim la confiança que les coses milloraran.  

La legislatura passada va començar amb la xifra d’una mica més de 33.000 aturats a 
Mallorca. Quan va acabar, aquesta xifra era de 72.000 aturats. Desconèixer d’on 
venim és la millor manera de no saber on som, ni on volem arribar.  



 20

Nosaltres hem començat aquesta legislatura amb 72.000 persones sense feina. Avui, ja 
no passen de les 70.000. Certament, és només una mica menys que la desocupació que 
hi havia, però, així i tot, ja hi ha menys aturats.  

I allò que resulta important per a tothom és que surten els primers signes d’un canvi 
de tendència que va començar en novembre de 2012 i que no s’ha aturat fins ara, 
durant 14 mesos consecutius.  

Aquest escenari, evidentment, no ens duu encara a la felicitat però sí a l’esperança 
perquè estam en un camí encara lent, però en el camí correcte; perquè ens sentim 
motivats i il·lusionats amb aquesta tasca, perquè aquest és un altre model, un altre 
Consell de Mallorca, el model en què creu l’equip de govern perquè ens sentim i 
volem ser útils a tots els mallorquins.  

Moltes gràcies.” 

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

Es reprèn la sessió, a les 16:05 h. 
El moderador, Sr. ROTGER, explica de forma detallada quin serà l’ordre de les 
intervencions dels Grups polítics.   

Adverteix que la durada màxima per a cada intervenció s’estableix en trenta minuts i 
en quinze minuts per a les rèpliques.  

Comenta que la Sra. presidenta podrà fer ús de la paraula cada vegada que ho 
consideri oportú i que el portaveu del Grup polític podrà respondre bé de manera 
global o individualment. La presidenta tancarà el debat.  

A continuació dóna la paraula al Sr. Garau (PSOE). 

El Sr. GARAU (PSOE) pronuncia el discurs següent: 

“Sra. presidenta:  

Avui matí hem sentit el seu discurs, ara pertoca al Grup Socialista fer-li la rèplica i 
exposar la seva visió que, com bé pot imaginar, és molt diferent de la que s’ha escoltat 
avui matí. 

Primera part: Context general: El PP ha fracassat en gestionar la crisi. 

Molts d’observadors i analistes consideren que la crisi econòmica europea, que ja fa 
més de 6 anys que dura, és també una crisi institucional molt profunda, que durarà 
molts més anys afectant molta gent i per tant s’han de prendre mesures importants i 
diverses que aportin solucions a aquestes dues cares de la crisi. 

El Consell de Mallorca no és una institució que se situï fora d’aquest context i per 
entendre tot el que aquí està passant ens hem de referir necessàriament a les polítiques 
neoliberals, que són les que dominen a Europa, a l’Estat i a la Comunitat; el seu 
discurs d’avui matí ha estat un exemple d’aquesta filosofia econòmica. 

Amb la nostra intervenció donarem una visió totalment diferent a la seva, per 
denunciar que el govern actual del Consell de Mallorca, que vostè presideix, ha 
destruït moltes iniciatives positives que es feien des d’aquesta institució per ajudar els 
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mallorquins i mallorquines a superar la crisi econòmica i que, en comptes d’avançar 
amb noves propostes i amb la millora d’aquesta institució, ha donat marxa enrere.  

Fruit d’aquesta política avui tenim un Consell més pobre i més desprestigiat que fa 
tres anys i per tant més incapacitat per ajudar els mallorquins a resistir i sortir de la 
crisi; és d’això del que es tracta, d’ajudar la gent de Mallorca, que és qui ens vota, la 
nostra ciutadania; no es tracta de res més.  

Sra. presidenta, ara fa tres anys que vostè i el seu partit varen fer la campanya 
electoral més demagògica des que hi ha democràcia a Espanya. Se varen cansar de 
repetir mil vegades que els socialistes estàvem enfonsant el país, i que el Partit 
Popular, el seu partit, trauria Espanya de la crisi. Exactament el mateix que va fer 
vostè aquí. 

El seu partit va prometre que disminuiria l’atur, que no pujaria els impostos, que 
baixaria el deute i que no tocaria l’estat del benestar. Deien que la confiança dels 
mercats en el seu partit i en el Sr. Rajoy seria la medicina que trauria Espanya de la 
crisi.   

Després de quasi tres anys de govern, la seva promesa no tan sols no s’ha complert 
sinó que s’ha demostrat que era una gran mentida, un engany per guanyar les 
eleccions. Vostès sabien que era impossible el que prometien, raó per la qual varen 
cometre un gran frau electoral. 

Malauradament, al nostre país hi ha ara més aturats que mai, l’economia està 
pràcticament estancada i el deute que té Espanya és el més gran de la història des de 
1910. Segons els darrers informes tenim la desigualtat social més gran d’Europa, hi ha 
un gran retrocés en drets socials i el descrèdit polític i institucional és més gran que 
mai. És clar que el miracle que el seu partit esperava no s’ha produït. 

L’atur és el primer problema que tenen els ciutadans espanyols. Ara hi ha 623.000 
persones més a l’atur que el 2011.  

Hi ha un milió menys d’afiliats a la Seguretat Social que el 2012. Hi ha 257.000 llars 
més que el 2012 amb tots els seus membres a l’atur. Ara, Sra. Salom, hi ha un 40% 
d’aturats sense cap prestació ja que la taxa de cobertura ha baixat del 61% al 70%. 

La majoria dels contractes que ara es creen són temporals i molts d’ells són a temps 
parcial. Les dones han retrocedit en el mercat de treball i han tornat a fer feina a casa.  

- Deute.  

La política de l’austeritat i l’obsessió del dèficit i del deute han aconseguit que 
l’economia s’aturés durant dos anys, però el deute està al nivell més alt de la història 
espanyola des de 1910. 

Mentre el 2011 vàrem tancar amb un deute del 70% del PIB, ara hem tancat el 2013 
amb un deute del 94% del PIB, 24 punts per sobre. 

El seu partit deia que havia de superar el descrèdit de la política i està enfangat en el 
cas Gürtel, el cas de corrupció més gran que ha tengut Espanya, i molts dels seus 
dirigents han estat encausats i alguns condemnats. Sobretot ha passat a València, 
Madrid i Balears, comunitats governades durant molts anys pel seu partit.  
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El descrèdit de la política era un dels principals problemes que vostès havien de 
solucionar. Una altra vegada ens trobam amb un gran fracàs de la seva política de 
regeneració institucional. El 2011 –segons les dades del CIS– la corrupció era 
percebuda com un dels tres principals problemes pel 17% dels ciutadans i ara ho és 
per al 28%. 

El descrèdit de la política i de les institucions no deixa de créixer pels casos de 
corrupció que afecten especialment el seu partit i pel menyspreu d’alguns dels seus 
dirigents vers les institucions i els polítics.  

Això és especialment greu a la nostra Comunitat Autònoma, atès que el seu president 
no deixa de menysprear tothom que se li posa per davant, fins i tot a vostè com a 
presidenta d’aquesta institució, com hem pogut veure en les darreres setmanes. 

Els resultats de les polítiques de la dreta europea que vostès han aplicat a l’Estat 
espanyol i a l’illa de Mallorca, han estat que les desigualtats socials han crescut, que 
hi ha més persones a l’atur, que la gent té menys drets socials, que augmenta la 
pobresa i la gent del carrer no hi veu futur. 

Ara, desesperats perquè veuen com s’estan enfonsant electoralment, s’aferren a dades 
macroeconòmiques i volen fer creure que tot s’està arreglant fruit de les seves 
reformes. Una llum d’esperança, ha dit vostè; nosaltres també esperam que les coses 
millorin, malgrat les seves polítiques! 

Però l’enfonsament social i institucional és tan gran i tan extens que hi ha molta gent 
que no sortirà de la crisi fins d’aquí molts anys. Per nosaltres sortir de la crisi és 
arribar a uns nivells d’atur similars als anteriors a la crisi. Per a vostès és que la prima 
de risc estigui baixa i que l’economia pugi un 0,5 per cent.  

En aquesta part del meu discurs li demostraré la quantitat d’iniciatives que vostè ha 
anul·lat, en el Consell de Mallorca, les quals han suposat un desgavell important, un 
gran malestar i una gran desafecció per part de molta gent de Mallorca cap a aquesta 
institució. 

Vostè ha destruït bona part del Consell, baixant el pressupost, retallant serveis i 
inversions, renunciant a exercir competències, apujant l’endeutament i acatant lleis 
absurdes del govern del Sr. Bauzá i del Sr. Rajoy.  

Vostè, Sra. Salom, amb la idea de l’austeritat i que el Consell s’havia d’aprimar, el 
que ha aconseguit és una institució moribunda, que si abans estava dèbil ara està a la 
UVI. Tan moribunda que si depengués del Sr. Bauzá li aplicaria l’eutanàsia 
institucional. Això és mèrit seu, Sra. Salom, no és culpa del Sr. Bauzá; és el gran 
mèrit d’aquesta legislatura. 

Sra. Salom, sense pressupost no es poden fer polítiques anticrisi, no és possible ajudar 
la ciutadania. 

Amb l’excusa de l’austeritat vostè ha deixat que, entre decisions de Madrid i del 
Consolat, el seu pressupost baixés; mentre el pressupost del Govern pujava, el del 
Consell de Mallorca baixava. 

El Sr. Alemany (PSOE) ja li ha mostrat moltes vegades aquesta gràfica; perquè el 
pressupost del Govern balear puja i el del Consell de Mallorca baixa? Aquesta imatge 
és molt expressiva d’allò que ha passat durant aquesta legislatura. Si les polítiques 
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d’austeritat s’han d’aplicar pertot, perquè no les aplicava també el Sr. Bauzá, de la 
mateixa forma en què vostè les aplicava en el Consell de Mallorca? 

El Govern ha pujat el seu pressupost un 13% des del 2010 i el Consell l’ha baixat en 
un 20%, incomplint l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i deixant el Consell de 
Mallorca i la seva presidenta en un estat de paràlisi crònica.  

Vostè ha perdut moltes inversions i ha destruït molts de llocs de feina. La seva funció 
no és únicament organitzar i ordenar el Consell de Mallorca, sinó lluitar contra la crisi 
i vostè ha fet el contrari; és aquesta lluita, el que reclama la ciutadania i és també el 
motiu pel qual està enfadada i sent desafecció cap als polítics, perquè no li solucionen 
els problemes. 

Sra Salom, la sentim dir massa vegades que està satisfeta de la seva gestió. Com pot 
ser que estigui contenta d’haver baixat les inversions i els serveis que reben els 
mallorquins? 

Sap vostè, Sra. Salom, que la inversió en obra pública del Consell de Mallorca va ser 
a l’any 2010 de 128 euros per habitant i a final del 2012 de 54 euros per habitant? Li 
mostro una altra gràfica de les inversions. Basta veure d’on venim, una corba 
totalment a la baixa. Com és possible, lluitar contra la crisi a ajudar la ciutadania, amb 
menys inversions?. 

A més a més, la major part de les inversions que ha fet vostè aquests tres anys –
ironies de la política– han estat gràcies al conveni de carreteres que nosaltres vàrem 
signar directament amb Madrid. Perquè no en parla, de l’herència del conveni de 
carreteres, que a més a més vostès han retallat?  

Si vostè no hagués pogut fer en aquests moments inversions en carreteres de 150 M€ 
en un parell d’anys, la capacitat d’inversora del seu govern, fins i tot a Mallorca, seria 
pràcticament invisible. Aquestes inversions han estat possibles gràcies al nostre 
conveni de carreteres, que vàrem signar a Madrid. 

S’imaginen vostès a la Sra. Salom signant un conveni de carreteres amb el Sr. Rajoy o 
amb un dels seus ministres? És impensable! El president anterior signava convenis, i 
va firmar aquest conveni directament amb el Govern de l’Estat.  

Sra Salom, vostè sap ben bé que sense inversió pública a Mallorca hi ha més atur pels 
mallorquins. Vostès han defensat sempre, des de la seva posició liberal, que les 
institucions públiques no han d’invertir tant, que s’han d’aprimar. Tenen la teoria que 
ha de ser la iniciativa privada, la que ha de treure el país de la crisi, però on és aquesta 
inversió privada que vostès tant esperen? On és aquesta inversió privada que crea 
llocs de feina i riquesa per a tothom? 

Avui matí vostè ha parlat d’unes dades d’atur i jo li puc donar unes dades de l’INE de 
fa pocs dies: A Mallorca hi han 9.000 afiliats a la Seguretat Social menys que el 2011 
i 2000 empreses menys que el 2011. Aquestes dades parlen clarament de quina és la 
situació que vivim. Ara, durant els hiverns, l’economia de Mallorca queda congelada i 
a l’estiu el turisme ens salva de la catàstrofe.  

Al Consell de Mallorca vostè ha destruït més de 400 llocs de treball, en tres anys, 
condemnant a l’atur professionals que feien un bon servei a la societat mallorquina, 
tenien un sou per aportar a les seves famílies, pagaven impostos i no gastaven 
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prestació d'atur. Com en pot bravejar, com en pot estar orgullosa i contenta, en una 
situació de crisi?. 

Vostès han repetit sempre que l’anterior equip de govern malbaratava els doblers, que 
hi havia molta alegria i moltes rialles. El mes d’agost de 2010 ja varen fer aquestes 
declaracions, sense conèixer encara profundament aquesta institució, perquè estaven 
seguint clarament una pauta electoral del seu partit. 

Sobre el tema dels retrets que els feien sobre l’endeutament, resulta que el 2010 
pagàvem 63.000 euros diaris pel cost del deute financer que tenia aquesta institució, 
mentre que ara l’actual equip de govern paga 104.000 euros diaris. Vostès han 
augmentat el deute fins al màxim nivell legal i pràcticament han duplicat els seus 
costos financers.  

Record que en una entrevista vostè va dir que ‘si el Consell fos una empresa privada, 
hauria fet fallida’. Vostè creu que les coses se solucionen amb una espècie de miracle, 
de bona voluntat, de bones intencions, però les dades són les que són.  

Ara –seguint el símil empresarial que vostè va utilitzar–, podríem dir que si el Consell 
fos una empresa privada vostè estaria al carrer perquè els resultats que ha obtingut 
serien inacceptables pels propietaris d’aquesta empresa. 

Vostè, durant aquests anys, ha perdut capacitat financera. És veritat que nosaltres no 
vàrem fer una llei de finançament, però va ser sobretot perquè no volíem un 
finançament com el que vostè ha aconseguit, d’un 30% menys dels costos reals i de 
les capacitats que teníem.  

També se’n recordarà de les seves frases dels primers debats: ‘Hem hagut d’aturar 
màquines’, ‘El Consell s’ha d’aprimar’. El resultat d’aquesta estratègia va ser conduir 
el Consell a la paràlisi i ara, amb la Llei de finançament que han negociat amb el 
Govern, ja aconseguiran l’atrofia completa del Consell durant els propers cinc anys.  

Vostè ha pactat un sistema de finançament molt inferior del que es necessita per fer 
front a les necessitats dels serveis del Consell i per ajudar els mallorquins a sortir de la 
crisi. Quan va entrar a governar la institució va menysprear l’esforç del nostre grup 
per mantenir un finançament digne pel Consell, encara que fos basat en la bestreta; en 
canvi, vostè ha cedit davant el seu president Bauzá la rebaixa dràstica del pressupost.   

Vostè ha acceptat un finançament raquític a canvi de rebre una quantitat mínima per 
salvar els mobles. Això demostra el seu tarannà polític, la seva falta d’ambició i la 
seva poca valentia per plantar cara al Govern i lluitar pels mallorquins. 

Vostè ha renunciat a presentar esmenes conjuntes amb l’oposició a la nova Llei de 
finançament i ha renunciat també a incloure la competència de la Dependència; s’ha 
posat al servei de l’objectiu de dèficit del govern sense treure cap benefici pel Consell 
de Mallorca i condemnant-lo definitivament a reduir-lo a la mínima expressió, com li 
agrada dir al Sr. Bauzá. 

Sra. Salom, ‘la seva discreció, la seva prudència i la seva intensa negociació als 
despatxos del Govern i de Madrid’ de la qual vostè sempre braveja, ha estat un fracàs. 
Han aconseguit per Mallorca el pitjor finançament que pugui tenir el Consell de 
Mallorca, ha rebaixat les expectatives que teníem, ha condemnat moltes instal·lacions 
i equipaments d’aquesta institució a no tenir les partides necessàries per fer les 
reformes i les inversions que se necessiten. 



 25

És sorprenent, perquè mentre el Sr. Bauzá està reivindicant més finançament per a 
Balears i se reuneix amb els seus col·legues de València i Múrcia, vostè fa el contrari 
amb els altres presidents dels consells. Per què se satisfan amb un finançament tan 
raquític que hipoteca els propers 5 anys d’aquesta institució? Per què no fan el mateix 
que el seu president amb el govern del Sr. Rajoy?, que és reivindicar un finançament 
adequat a les necessitats que té aquesta institució.  

Pel que fa a la iniciativa en política social, l’impuls social del que parlen vostès, 
nosaltres pensam que l’han destruït. Aquest impuls social existia certament a 
Mallorca, perquè durant quatre anys s’hi va fer molta feina – i no només en el Consell 
de Mallorca, sinó també en els ajuntaments i en el Govern balear-. S’ha de considerar 
que actualment la demanda social és molt més intensa que fa quatre anys.  

La societat mallorquina està trasbalsada per la crisi i vostè s’atreveix a dir que està 
molt satisfeta amb els serveis socials quan hi ha un 30% dels mallorquins en situació 
de risc de pobresa, o quan hi ha més de 800 persones que esperen desesperadament 
una plaça de residència per passar dignament els darrers anys de la seva vida.  

Sra Salom, vostè no ha fet res especial per lluitar contra la situació de pobresa infantil 
més important de la recent història de Mallorca. El seu pressupost per a serveis socials 
ha arribat ara, després de tres anys, al nivell que teníem el 2011; no ha arribat a més, 
estam a 135 M €, després de tres anys, mentre la pobresa ha crescut any rere any. Sap 
que nosaltres vàrem augmentar el pressupost de l’IMAS en 38 milions d’euros en 4 
anys (2007-2011)? 

Li agradi o no sentir-ho, tothom està d’acord avui a afirmar que els serveis socials del 
Govern balear, del Consell de Mallorca i dels ajuntaments varen afrontar els seus 
reptes i varen créixer com mai. El mur de contenció de què ha parlat el vàrem fer 
nosaltres! És herència nostra, no l’han creat vostès, l’han intentat mantenir com 
poden.  

Sra Salom, vostè ha aturat aquest impuls i ha congelat el pressupost. El nostre grup 
està totalment indignat de veure com poc a poc vostè ha anat enfonsant les xarxes 
socials de moltes entitats i retallant els recursos dels mallorquins més febles. 

Si revisam totes les dades de les memòries que vostès ja estan publicant a internet es 
veu que no hi ha més serveis, ni més persones discapacitades ni usuàries de Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) que rebin prestacions que fa tres anys, tot i que la demanda 
actual és molt més alta. Han retallat uns recursos que, si s’hagués mantingut el nivell 
pressupostari de 2010, haurien creat molts llocs de feina i haurien ajudat moltes 
famílies mallorquines a sobreviure a la crisi que ens colpeja. 

El Consell de Mallorca ha perdut molt de poder institucional. 

El Consell de Mallorca és, dels quatre consells insulars, el que té menys 
competències, és l’únic que ha renunciat durant tota la legislatura a les transferències 
de recursos i personal per gestionar les àrees de Transports, Turisme o Agricultura. I, 
a més a més, ha cedit la gestió de l’àrea de Dependència al Consorci del Govern! 

Mentre els altres consells assumeixen la important competència de la promoció 
turística vostè diu que ara no toca, per què? Són els altres consells millors que 
nosaltres? Tenen més capacitat de gestió o una situació econòmica millor? Vostè va 
eliminar el programa de millora de la gestió i ara veuen que aquesta casa necessita una 
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modernització i una gestió de qualitat per assumir noves competències, però fan 
alguna cosa, algun pla de millora de la gestió del Consell de Mallorca per acceptar 
noves transferències?  

Vostè no va voler la competència de Turisme perquè la Federació Hotelera de 
Mallorca no se fia de la capacitat del Consell de Mallorca i vostè no s’hi vol enfrontar. 
Una vegada més, no va defensar la institució.  

Vostè, Sra. Salom, ha convertit el Consell de Mallorca, la segona institució de la 
CAIB, en una institució irrellevant dins la societat mallorquina. Són moltes les 
iniciatives del Govern balear que li estan trepitjant contínuament les seves 
competències. La Llei de turisme del govern Bauzá és invasora de les competències 
del Consell i deixa les mans fermades per intervenir en aspectes tan importants pels 
mallorquins com és regular l’activitat de lloguers d’habitatges per a turistes, per 
exemple. 

La Llei del sòl que s’ha aprovat institucionalitza l’especulació i acaba amb la 
disciplina urbanística. És injusta amb els infractors i deixa el Consell de Mallorca 
fermat de mans amb allò que abans era competència seva. 

El mateix està passant amb els serveis socials. Entre la Llei de reforma local de l’Estat 
i la creació del Consorci Sociosanitari del Govern, el paper del Consell canviarà 
radicalment, ja que tornarem al sistema de serveis socials de fa més de 25 anys; 
centralitzats, minvats i privatitzats.  

Vostè bravejava avui també del municipalisme, tot i que la nova Llei de reforma local 
del president Rajoy el destrueix del tot. Hi ha 2000 ajuntaments que estan impugnant 
aquesta reforma davant el Tribunal Constitucional.  

La realitat és que el seu perfil ‘moderat’ de reclamar el que és just per als mallorquins 
ha estat més bé una relació masoquista: com més l’ha marginada el Sr. Bauzá, més 
suport ha donat vostè a les seves polítiques, les més impopulars des de la democràcia.  

Tot i això, he de reconèixer que avui, al final del seu discurs, vostè ha fet un gest, i 
després n’hi parlaré, per bé que pens que ja l’hauria d’haver fet durant els primers tres 
mesos de la seva gestió, en comptes de destruir de manera obsessiva tot el passat 
d’aquesta institució i tota la gestió que havia fet el Grup Socialista. Hauria d’haver 
plantat cara al Sr. Bauzá durant el primer any de la seva gestió, no ara, tres anys més 
tard, quan el Consell de Mallorca ja es troba del tot enfonsat. 

El seu govern ha destruït el consens sobre la llengua i la cultura a Mallorca i això ens 
causa pena i dolor. 

La primera i sonada destrucció de política cultural va ser el tancament salvatge de la 
Radio i Televisió Pública de Mallorca (RTVM) al·legant inviabilitat econòmica, tot i 
que nosaltres els vàrem proposar combinar accions amb IB3. Va suposar 
l’acomiadament de 115 treballadors i eliminar més de 300 llocs de feina indirectes 
que formaven part de la indústria audiovisual de Mallorca, sens dubte el sector que 
més ha patit aquestes retallades injustificades. Al final, veurem quin ha estat el cost 
real del tancament, totalment desproporcionat respecte a les intencions d’estalvi que 
se tenien en un principi.  
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A la llum del que han fet aquí i a IB3 entenem millor que mai l’interès per tancar una 
televisió professional i independent. La raó és perquè els molestava molt tenir una 
televisió que parlés francament i lliurement sobre la seva política. 

El sector audiovisual era clau per dinamitzar el teixit econòmic i diversificar el nostre 
PIB, tant dependent a hores d’ara del turisme. Però vostès es varen carregar també la 
Mallorca Film Commission (MFC), l’eina mitjançant la qual podríem atreure 
produccions cinematogràfiques de gran importància, oferint Mallorca com a plató. 
M’estic referint a una quantitat enorme d’iniciatives que vostè ha fet, destruint allò 
que s’havia construït, després de molts d’esforços, de molts d’anys, de moltes 
inversions.  

Un exemple són les aportacions econòmiques al món cultural de Mallorca, de petites 
entitats i d’empreses culturals, s’han vist reduïdes més d’un 40% durant aquests tres 
anys i evidentment han quedat destruïdes i és molt difícil que se tornin construir.  

Una altra mostra de la seva política destructiva és el que ha passat amb la reforma de 
la funció publica i amb la llei de símbols; ambdues iniciatives han deixat encara més 
clar el seguidisme amb el seu estimat president del Govern.  

En un primer moment va semblar que vostè prenia el seu camí davant la reforma de la 
Llei de la funció publica del Govern i des del nostre grup la vàrem felicitar, però 
després es va sotmetre una vegada més, com ha fet tantes vegades en aquests tres anys 
i estem segurs que a hores d’ara ja se’n deu penedir, com s’ha vist en el seu discurs. A 
hores d’ara ja deu considerar que han fet llarg, seguint aquest home que no els duu a 
cap lloc.  

La manca de liderat en la presa de decisions polítiques ha estat també un factor 
important en l’abandonament de la difusió de la cultura mallorquina a l’exterior.  

El tancament de l’Espai Mallorca, lloc cultural de trobada i de coneixements dels 
mallorquins residents a Barcelona, finançat pel Consell de Mallorca, i la sortida de 
l’Institut Ramon Llull, lloc d’unió dels territoris que compartim una cultura, són dos 
bons exemples d’aquesta gestió destructiva en matèria de política cultural a l’exterior. 
Diran que no és culpa seva, però se va tancar com a fruit de la seva gestió política. 

Com també ho és la desaparició encara injustificada dels Premis Mallorca de Creació 
Literària i tota una sèrie d’iniciatives que els han duit una feina enorme, i tot per 
justificar que el Consell de Mallorca s’havia d’aprimar, que l’anterior equip de govern 
malbaratava els doblers públics, que la seva política econòmica afavoria els amics, per 
bé que tot era fals i fora de lloc. 

Sra. Salom, vostè no ha defensat correctament els interessos jurídics d’aquesta 
institució. Tenim molts d’exemples de que la defensa jurídica d’aquesta institució ha 
estat nefasta 

Per exemple, el cas del solar de Can Domenge, on vostè hauria d’haver participat a la 
subhasta que finalment es va adjudicar a un particular per 7 milions d’euros. El 
compromís de tots els Grups polítics del Consell de Mallorca durant la passada 
legislatura era recuperar el solar de Can Domenge i fer-hi habitatges socials, acord 
que es va prendre per unanimitat, inclòs el PP, acord que vostè no va respectar, i això 
sense consultar-ho al Ple; vostè tota sola va decidir no fer res, deixar-ho perdre. Vostè 
no va tenir cap iniciativa per complir la decisió acordada.  
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Un altre és la seva passivitat respecte del procés judicial de RTV de Mallorca contra 
l’obligació de pagar 7,7 milions d’euros per Son Puig i tot els procediment respecte 
del concurs de creditors de la RTVM: creació d’un ERO, no pagar els treballadors ni 
les indemnitzacions que els corresponien, i tota una sèrie de problemes que no han 
acabat i que encara no se sap com acabaran.  

Sra Salom, també li he de recordar que va ser el seu govern el que no va moure ni un 
dit per recórrer davant del Tribunal Suprem la sentència de l’Audiència de Palma que 
obligava la RTVM a pagar a TEMA CONCESSIONÀRIA la seu de Son Puig. En 
aquest cas, el seu govern va optar per no fer res per recórrer la sentència. De vegades 
fa la impressió que només interposen els recursos quan a vostès els van be, sense 
aplicar criteris jurídics.  

Per resumir aquesta part, li diré que vostè ha dedicat molt de temps d’aquests tres 
anys a destruir coses que ja estaven consolidades i que eren viables econòmicament. 
Si vostè hagués fet valer aquesta institució davant el Govern balear –perquè ja li 
havíem advertit que el problema fonamental era el deute que tenia el Govern balear 
amb aquesta institució– el resultat hauria estat completament diferent, però ha fet just 
el contrari, ha rebaixat aquesta institució, davant la negativa del Sr. Bauzá d’ajudar-la.  

El projecte del Sr. Bauzá era i és eliminar el Consell de Mallorca, i vostè li ha donat 
totes les facilitats.  

Potser vostè ara no aniria tan lluny, però la seva actitud l’ha feta còmplice de 
l’enfonsament actual d’aquesta institució. 

Sra. Salom, després d’aquests tres anys de gestió vostès recullen ara els fruits de 
decisions precipitades i partidistes preses durant els primers mesos de la seva gestió i 
en plena campanya per a les eleccions generals.  

Això ha tengut com a resultat que han baixat el Consell de Mallorca de categoria. De 
ser una institució que jugava a primera divisió, que feia passes per ser com els altres 
consells, que lluitava per sortir de la crisi econòmica i pel benestar dels mallorquins, 
han baixat el Consell a segona divisió, causant un mal que si no fos per nosaltres seria 
ara irreversible.  

Sra. Salom, li queda encara un any, canviï d’estratègia perquè si no ho fa baixarà 
encara més el Consell, a tercera divisió. 

Ara em referiré a les coses noves que ha fet vostè per Mallorca. Ha parlat de moltes 
coses, però la majoria d’elles, per a nosaltres, han estat per desmuntar, per destruir o 
per desfer o refer serveis i polítiques que ajudaven els mallorquins, que havia fet 
l’anterior equip de govern. No va ser capaç d’aguantar el pressupost de la institució. 
Què és el que ha construït de positiu i rellevant? 

Em vol explicar quina política nova, creativa i positiva ha fet vostè per Mallorca i que 
hagi tingut èxit? La de gestió de residus? La política urbanística, la cultural, la política 
de serveis socials? La millora de la gestió administrativa i econòmica? Totes les noves 
iniciatives han estat o bé un fracàs o bé irrellevants.  

Vostè, Sra. Salom, ha fet una gestió caòtica i passarà a la història per ser la presidenta 
que va voler importar residus d’Europa, una política tan nefasta pel nostre turisme 
com la de les prospeccions petrolíferes. 
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Primer, aproven en aquest Ple en una moció presentada pel seu Grup, que no 
importaran fems de fora de les Illes. Després, aproven que sí. Diuen que els duran 
d’Itàlia, però es descobreix que no es pot fer perquè els proveïdors estan implicats en 
trames mafioses. 

Després, diuen que per importar fems ho poden fer amb el contracte vigent que tenien 
amb Tirme. Nosaltres ja els vàrem dir que això no podia ser i finalment han hagut de 
modificar el contracte. 

Després, duen de prova una petita quantitat de fems i diuen que no es rendible i 
s’aturen.  

Segueixen les iniciatives per congelar la tarifa i retornen a la idea de fer importacions 
de fems de Catalunya i d’Itàlia. Aproven un pressupost amb aquestes importacions. Es 
torna a paralitzar perquè el mateix Govern balear els diu que no són legals, i aquí 
estam, amb una política de gestió dels residus totalment caòtica. 

Per un altre costat duen a la Fiscalia el contracte amb Mac Insular i l’empresa 
concessionària presenta quatre demandes judicials contra el Consell i li guanyen. 

Després es comprometen en aquest Ple que el Consell revisarà las concessions a 
Tirme y Pamasa. Tots els Grups polítics varen estar d’acord en crear un equip de 
tècnics que realitzi el seguiment de les grans concessions. On és aquest equip? On són 
les revisions? 

Com es veu vostè no n’encerta ni una amb l’estrafolària i precipitada gestió dels 
residus.  

Per cert, quan de temps duraria aquesta forma de gestionar les coses en una empresa 
privada? Vostè, a qui li agrada tant l’empresa privada i la posa sempre com exemple, 
ha d’entendre que la veritat és que una gestió com aquesta, en una empresa privada, 
no duraria ni un parell de mesos.  

I els serveis socials, que com diuen vostès actuen com a mur de contenció, són 
totalment insuficients en aquest moment per atacar la pobresa i les desigualtats, que 
augmenten dia a dia. 

Després de 3 anys de gestió han estat incapaços de definir el Pla estratègic de serveis 
socials, com mana la Llei de serveis socials i com ho fan totes les institucions grans i 
complexes com és l’IMAS. Vostè ha promès moltes vegades aquí i al Consell 
Assessor que s’aprovaria el 2012 el Pla Estratègic de Serveis Socials. Encara l’estam 
esperant! 

El creixement econòmic del pressupost de serveis socials des de 2011 fins al 2014 ha 
estat de zero euros. Mentre creixen les necessitats el Departament de Serveis Socials 
baixa el pressupost any rere any i només aquest any ha tornat al nivell del 2011. I això 
és per estar-ne orgullosos? Ah, això si! a la consellera del Govern Bauzá sí que li 
pugen el pressupost i li donen moltes facilitats.  

Mentre manquen 800 places de residències per a persones dependents i manquen 
ajudes familiars per atendre l’increment de la pobresa, vostès estan contents de la seva 
gestió!  

Mentre retallen serveis als immigrants i en deixen molts sense RMI, vostès estan 
contents amb la feina que fan. No basta tenir bones intencions, fan falta més 
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inversions en serveis socials i el mur de contenció ha de créixer de forma 
significativa. Si no haguessin reduït tant el pressupost al principi ara no tendrien tants 
de problemes per fer créixer el pressupost de serveis socials. 

Estic content per les 200 places que crearan per als discapacitats, però els vull 
recordar que nosaltres en vàrem crear 382.  

El Consell de Mallorca ha sotmès moltes de les seves competències, sobretot la 
urbanística, a les noves lleis i desitjos del Govern balear. 

El Consell va intentar que el projecte de l’hotel a sa Ràpita anés cap endavant malgrat 
la sentència judicial en contra.  

La nova Llei del sòl, aprovada recentment i encara no publicada al BOIB, consolida 
una injustícia molt gran, com és la de que els infractors seran perdonats. Li demanam 
que no apliqui a Mallorca aquesta amnistia urbanística. 

És alarmant el descens de l’activitat de l’Agència de Disciplina Urbanística, 
especialment durant aquest darrer any i mig; han caigut les actuacions, tant les 
inspectores com les sancionadores. 

En tot el seu temps de gestió vostè ha estat incapaç d’aconseguir noves incorporacions 
d’ajuntaments a l’Agència, i no tan sols això, sinó que ara ens hem assabentat que ja 
hi ha un ajuntament que ha demanat revocar la delegació de competències 
urbanístiques en favor de l’Agència i, en conseqüència, abandonar aquest organisme.  

Han criticat la nostra gestió per no haver aconseguit més ajuntament adaptats al Pla 
territorial de Mallorca, però vostès tres anys després tenen els mateixos ajuntaments 
que ja hi havia aleshores, no han aconseguit cap millora.  

La seva gestió del nostre conveni de carreteres ha estat lenta i no ha aportat cap 
innovació clara al pla que nosaltres vàrem deixar, en canvi hi ha hagut una minva de 
les aportacions de l’Estat. 

Sra. Salom, la seva gestió cultural és representativa de la paràlisi i l’atròfia del seu 
govern. 

El seu paper en el debat ciutadà sobre la reforma educativa del TIL i sobre la Llei de 
símbols ha estat descaradament en contra del sentiment general de la comunitat 
educativa i de 22 ajuntaments, per replegar-se a les pressions polítiques del Sr. Bauzá, 
malgrat 100.000 mallorquins sortissin al carrer. Ara a la fi, s’ha destapat l’odi del Sr. 
Bauzá al model educatiu públic. Acabarem pensant que el Sr. Bauzá s’ha equivocat 
d’autonomia i hauria d’estar governant la de Madrid! 

L’estil de gestió en matèria cultural ha estat font de conflictes totalment injustificats 
que sols s’han salvat per la ràpida reacció de la ciutadania i dels professionals de 
l’àmbit que han evitat, com exemple, una situació dramàtica d’enormes 
conseqüències: la de tancar l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears ‘Ciutat de 
Palma’, com tenia intenció de fer el PP i que finalment es va traduir en un ERO pactat 
amb el comitè d'empresa. 

Respecte a la serra de Tramuntana, una altra herència de la nostra gestió i que molts 
llocs del món voldrien, la gestió ha estat absolutament buida de contingut, no hi han 
fet pràcticament res. Esperem que durant aquest any, amb la inversió de 2 M€ més, se 
noti un poc més la seva gestió. 
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Els socialistes consideram, en aquest sentit, que l’eficiència i coordinació dels 
recursos públics pot suposar un benefici considerable per la ciutadania: la necessària 
concentració en un organisme de tota la Xarxa de Teatres i Auditoris Públics de l’illa, 
liderat pel Consell de Mallorca, és de vital importància per coordinar esforços, per 
abaratir les contractacions i per mantenir econòmicament una xarxa de primer nivell. 

En el torn de rèplica ja li faré unes propostes, però resumint es pot dir que durant 
aquests anys la seva gestió ha tengut dues dimensions: 

En primer lloc, una clarament destructiva, en la qual per seguir una filosofia liberal 
pensant que l’administració pública s’ha de reduir i que en temps de crisi és 
necessària una austeritat radical, vostè ha tret al carrer 400 persones i ha abaixat les 
inversions d’aquesta institució més d’un 30%. 

En segon lloc, ha fet algunes innovacions, no les que poden fer els serveis i els 
funcionaris del Consell de Mallorca normalment, dia a dia, sinó que han estat 
nefastes; n’és un exemple la caòtica gestió dels residus. 

No s’entén el seu optimisme ni la seva autosatisfacció pel que fa al govern d’aquesta 
institució i mereix una mica més d’autocrítica. 

Esperam que en la rèplica ens pugui contestar amb una mica més de seny i tocant de 
peus a terra.  

Vostè encara es troba molt lluny, per transformar aquesta institució i per donar els 
serveis que necessita la gent de Mallorca. 

Moltes gràcies.”  

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Font (MÉS per Mallorca). 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) pronuncia el discurs següent: 

“Sra. presidenta, Srs. consellers, ciutadans i ciutadanes d’aquesta illa. 

Si avui matí algun psicòleg l’hagués escoltada podria afirmar que pateix de 
l’anomenat síndrome Manolo, és a dir, molta arrogància, poc esperit crític, i envoltada 
de gent que l’alaba i l’aplaudeix sinó, ja veurà vostè com el discurs del portaveu del 
seu Grup, a part de criticar el nostre llaç, què farà.  

Si el seu major mèrit és haver pagat factures no ens fa falta al Consell de Mallorca 
més que ser un simple gestor. No fa falta cap polític al Consell de Mallorca, segons 
vostè, perquè vostè diu que el mèrit és pagar les factures. Sra. Salom, per molt que 
repeteixi les coses, no tendrà més raó ni serà més convincent. 

Aturar màquines i aprimar la institució han estat fins a dia d’avui les paraules i les 
expressions que més han sortit de la seva boca durant els discursos oficials. Tot això, 
com argument, com a fals remei per superar la crisi econòmica que patim, provocada 
per les polítiques econòmiques neoliberals que tant populars com socialistes han duit 
a terme a tot el món i que han afavorit descaradament els més rics i poderosos. 

Els consells d’administració de les grans multinacionals (bancs, elèctriques, 
constructores) estan plens d’exdirigents del PP i del PSOE que tenen com a únic mèrit 
haver pres decisions que els han estat favorables, no cap al poble precisament, i que 
ens han duit a la resta de la ciutadania a una profunda crisi on les persones sense 
feina, sense un dret fonamental marcat per la constitució, sense un mitjà legítim per 
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subsistir, superen –i de molt– el 20% del total de la població del país i cap a una 
societat on els contractes laborals són cada vegada més precaris i amb uns sous molt 
més baixos. 

Cap a una societat on cada dia es privatitzen serveis públics. Uns serveis que cada 
vegada estan més allunyats de qui els paga: els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra. 

A una societat on creixen permanentment els aturats joves i de llarga durada i els 
treballadors han vist minvats escandalosament els seus drets aconseguits després de 
dècades de lluita, on més de 100.000 persones han hagut de partir a fora per guanyar-
se les sopes. 

A una societat on les persones perden sovint un altre dels seus drets fonaments i 
també marcat per la Constitució: el dret a un habitatge digne. 

I a una societat on els drets democràtics dels ciutadans es retallen contínuament i 
sistemàticament. 

Senyora Salom, el seu partit té una estratègia molt clara: aprofitar la crisi econòmica 
per fer tocar fons a la nostra societat, seguir retallant drets democràtics i socials i 
transformar l’estat del benestar en l’estat dels rics i dels poderosos. Així ho estan fent 
arreu d’Europa, arreu de l’Estat espanyol, també a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i vostè particularment a dins aquest Consell insular.  

Els rics són cada vegada més rics i els pobres són cada vegada més pobres. Basta 
veure el gran increment de beneficis dels bancs i de les multinacionals als seus 
balanços econòmics de 2013 i confrontar-los amb el PIB per càpita dels ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca. Els doblers, senyora Salom, són com l’energia; ni s’han creat 
ni s’han transformat, tan sols han canviat de mans. 

Evidentment senyora presidenta, el Consell de Mallorca, amb vostè al capdavant, no 
ha estat cap excepció, i amb l’agreujant de la repressió de la nostra cultura, la nostra 
llengua i la nostra identitat com a actitud de submissió del Partit Popular cap al seu 
sector més ranci i espanyolista. 

Vostè, senyora Salom, com a militant disciplinada del Partit Popular, està governant 
Mallorca amb totes aquestes premisses com a punt de partida, sense importar-li el més 
mínim les greus conseqüències que això té damunt els mallorquins i mallorquines. 

Senyora Salom, les polítiques d’aquesta casa no vénen marcades precisament per 
afavorir els interessos de les petites i mitjanes empreses, motor de l’activitat 
econòmica d’aquesta terra. Em pot dir només un sol botiguer, un artesà, un pagès o un 
comerciant que s’hagi vist beneficiat per les seves polítiques? Vostè, i el seu partit, 
només intenten afavorir les grans empreses. 

Li agradi o no el que dic, això és així, i li explic perquè. Ha deixat en mans de TIRME 
la política de residus de Mallorca amb una única condició: complir la seva promesa 
electoral de no apujar la taxa d’incineració. Això ha provocat que arribem a una 
situació tan surrealista com voler convertir Mallorca en el femer d’Europa important 
fems de fora per cremar aquí, fins i tot negociant amb la màfia italiana. Un espectacle 
propi d’un capítol dels Simpson.  

Tampoc no podem deixar de banda el seu anunci de congelació de la taxa 
d’incineració per 2014 al proper Ple ordinari d’abril. Després de mig any de 
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discrepàncies amb els tècnics de la casa, vostè, a la fi, durà aquesta taxa a Ple quan 
l’hi hauria d’haver duit en el mes d’octubre o novembre o abans. Potser vostè guanyi i 
no apugi la taxa d’incineració durant aquesta legislatura però pobre del seu relleu al 
Consell que toparà de front amb les estratosfèriques demandes de TIRME que, 
contracte en mà, tindrà la raó i obligarà els habitants d’aquesta illa a compensar la 
seva irreal promesa electoral. 

Basta dir que els mateixos tècnics del Consell de Mallorca han calculat el dèficit 
tarifari de la taxa d’incineració de fems de 2012 i 2013 en més de 40 milions d’euros, 
doblers que haurem de pagar els mallorquins i mallorquines més tard o més d’hora. 

Sort que amb això de dur fems de defora a cremar aquí està fracassant 
estrepitosament! 

Senyora Salom, vostè ha votat al Parlament de les Illes Balears a favor de la Llei de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, a favor de la Llei de turisme 
de les Illes Balears i a favor de la Llei d’ordenació i ús del sòl. Totes aquestes lleis 
van en contra de les competències urbanístiques del Consell i també dels ajuntaments 
i serveixen descaradament als interessos dels hotelers, de les grans superfícies i 
constructores i perjudiquen greument els interessos de la ciutadania.  

Ara vostè ha de fer malabarismes perquè els ajuntaments, inclosos els que estan 
governats pel Partit Popular, no se li tirin al coll. Això sí, vostè ha fet de bona militant 
i ha callat, ha estat obedient, i sobretot, ha votat en contra dels interessos dels 
mallorquins i mallorquines. 

El despropòsit arriba fins al punt que vostè s’està plantejant la modificació del Pla 
Territorial de Mallorca, aprovat amb el consens de totes les forces polítiques, per 
respondre als interessos de les constructores. Vostè ha duit aquest tema fins a l’extrem 
de recórrer al Tribunal Suprem una sentència que tomba la seva pretensió de 
modificació encoberta del PTM per construir un gran hotel a sa Ràpita gastant doblers 
de tots els ciutadans per defensar interessos particulars en un tema que sap ben cert 
que té perdut. I esperi, que ben aviat arribaran més sentències sobre aquest ‘error 
material’ del PTM. 

Només ens faltaria que ara, emparada en les noves competències que li atribueix al 
Consell la nova Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
privatitzi serveis tan bàsics com enllumenat públic, asfaltat de carrers, o fins i tot 
serveis socials, i que acabin en mans de les grans empreses que abans he comentat. 

Senyora Salom, amb la seva política de carreteres també tenim un altre clar exemple 
de la seva croada en contra del territori i a favor dels més poderosos. És completament 
cert que s’ha de millorar la seguretat de la carretera Campos–Llucmajor, però no 
necessàriament amb una autopista que suposarà ocupar una franja de territori de 50 
metres d’ample per 10 quilòmetres de llargària. Les solucions poden passar per 
millorar l’actual carretera, actuant als punts negres, o fins a un desdoblament poc 
agressiu, però no, vostès han de fer autopistes sí o sí. El PP ha de fer autopistes sí o sí. 
Encara no hem vist cap estudi que proposi alternatives i ens digui quina és la millor 
solució. O no l’han fet o el tenen ben amagat. 

Vostès, no sabem perquè, tenen una obsessió malaltissa amb aquesta autopista. 
Aquesta obsessió arriba fins al punt de retallar al màxim millores i compromisos 
adquirits amb els ciutadans a l’hora de contractar les obres del segon cinturó per tal de 
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tenir doblers per poder-la dur a terme, ja que no han aconseguit que Madrid modifiqui 
el conveni de carreteres i pagui aquesta autopista. I clar, ara la volen finançar amb les 
baixes de la contractació de les diferents parts del segon cinturó. 

Vostès han passat olímpicament dels veïnats de Son Ferriol i han incomplit els acords 
de millores als quals s’havia arribat. Les millores que surten avui en premsa no són les 
millores a les quals vostès es varen comprometre amb els veïnats de Son Ferriol. 
Vostè coneix na Joana, na Josephine o en Toni? Sí, senyora Salom, són persones que 
amb tanta autopista marca del PP, els expropien ca seva, allà on viuen i també allà on 
es guanyen la vida. Són persones molt preocupades perquè a dia d’avui vostès no els 
han donat cap solució al seu problema. I ho sap, o ho hauria de saber, perquè li han 
enviat cartes, però vostè ni mitja. Quin tarannà, Sra. Salom!  

Ens queda molt clar que l’aposta del seu partit és i serà el transport privat, i sobretot 
les autopistes. Ens preocupen molt els seus propers objectius: fer autopistes cap a 
Felanitx o Manacor, perquè de transport públic, com bé s’ha demostrat, res de res, 
senyora Salom.  

A les nostres propostes de rescatar la concessió del túnel de Sóller o de la carretera de 
Manacor o de construir les rondes de Sineu, Algaida i Lloseta o de la millora de les 
carreteres locals, ni n’han volgut sentir parlar però, el govern central a Madrid està 
parlant de rescatar autopistes, amb els nostres doblers, per valor de 2.500 milions 
d’euros. 

Crida molt l’atenció i és molt curiós que a les interseccions del segon cinturó amb 
l’autopista d’Inca i amb la de Llucmajor, que es pretén allargar de moment fins a 
Campos, hi hagi ubicades grans superfícies comercials a les quals ‘gratuïtament’ se’ls 
hi fan grans accessos, cessions de terrenys, reclassificacions o alteracions de 
normatives. Però d’elaborar un Pla Director de Comerç, activar i dinamitzar la Ruta 
de Pedra en Sec, elaborar un Pla de Seguretat Cicloturista, de tot això, tot i les 
insistències del nostre grup, res de res. Si confronten les grans superfícies comercials 
amb la dinamització de les economies locals i del petit comerç com a principal motor 
per fer front a la crisi, està ben clar qui guanya quan governa el Partit Popular. 

Senyora Salom, vostè s’omple la boca de dir que la seva prioritat són els ajuntaments. 
Mentida. Fals, rotundament fals. Vostè està menyspreant els ajuntaments de Mallorca 
i depreciant els batles i batlesses que els representen i ho vol emblanquinar amb 
paraules que contradiuen els seus fets. 

Vostè diu que està al costat dels ajuntaments, però els engana. Els ha deixant durant 
dos anys fora cap possibilitat d’inversió quan més ho necessitaven, quan era 
imprescindible per mantenir viva la seva economia local, i ho ha fet amb la 
complicitat del govern Bauzá i del govern Rajoy, que durant aquesta legislatura no 
han amollat ni un cèntim pel Pla d’Obres i Serveis.  

S’ha discutit vostè amb el senyor Bauzá per això? I amb el ministre de Foment, les 
moltes vegades que ha anat a Madrid, també s’hi ha discutit pel Pla d’Obres i Serveis? 
Vostè l’únic que ha fet ha estat abandonar els ajuntaments més petits a la seva sort, 
sense capacitat d’inversió, sense teixit econòmic local i sense poder mantenir i crear 
llocs de feina. 

Ara el 2014, ara que l’any que ve hi ha eleccions, ha tret una convocatòria pública de 
subvencions per a inversions pels ajuntaments, tot això sense cap ajuda de Bauzá i de 
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Rajoy, i a més a compte d’un préstec bancari. Benvinguda sigui aquesta convocatòria, 
però l’hagués poguda fer perfectament també aquests anys passats, però no ha volgut. 
Al final, senyora Salom, no ha tret cap convocatòria d’ajudes pels ajuntaments on no 
els hagi discriminat, on no hagi beneficiat a uns davant dels altres. 

Però el màxim menyspreu cap als ajuntaments el va manifestar a l’Assemblea de 
Batles i Batlesses, impedint la possibilitat de diàleg per arribar a un acord de consens 
sobre el desgraciadament famós TIL. Però aquest capítol no va acabar aquí, ja que 
vostè i el seu grup també es varen lluir rebutjant en aquest Ple una moció de consens 
aprovada per la FELIB sobre la també famosa Llei de símbols, coneguda com la llei 
mordassa ja que ataca la llibertat d’expressió dels ciutadans de les illes. 

Que se n’ha fet de l’acord d’aquest Ple, a proposta de MÉS per Mallorca, de treure 
una convocatòria d’ajudes en espècies per ajudar els ajuntaments a confeccionar els 
catàlegs de camins públics? Ha ofert, mitjançant una convocatòria d’ajudes en 
espècies, la brigada de patrimoni a tots els ajuntaments de Mallorca per restaurar 
patrimoni públic, tal i com s’ha fet particularment a alguns ajuntaments concrets? 
Quin cas els ha fet a alguns ajuntaments de Mallorca quan li han manifestat la 
necessitat de construir rondes o de millorar carreteres secundàries que estan al Pla de 
Carreteres? Quin suport els ha donat durant els anys 2012 i 2013 per a activitats 
culturals? 

Senyora Salom, vostè ha consentit activament, amb el seu vot al Parlament, que el 
govern autonòmic legislés en contra els ajuntaments i les seves competències 
urbanístiques en benefici de l’especulació de les constructores i dels hotelers. Arran 
d’això, ara ens trobem amb tots els ajuntaments de l’illa despistats i perduts perquè no 
els vol comptar què fa comptes fer amb les competències que la Llei Montoro lleva 
als ajuntaments i traspassa al Consell. Han fet cap estudi sobre això des del Consell? 
En cas afirmatiu, l’han fet públic? Quines competències fa comptes assumir el 
Consell? Totes? Algunes? Quines competències fa comptes coordinar el Consell? O 
optarà per privatitzar la seva gestió? Quines competències fa comptes regular via 
conveni? O potser deixarà els ajuntaments de menys de 5.000 habitants només amb 
les competències de cementiris? 

Ja fa temps que vostè, Sra. presidenta, es va comprometre a parlar i explicar als batles 
quins eren els comptes del Consell de Mallorca però no ha fet res, absolutament res. 
Menyspreu absolut pels batles i batlesses d’aquesta illa. 

Són moltes qüestions que a dia d’avui vostè encara no ha contestat, no sabem si per 
manca de voluntat o per incompetència, però tant una cosa com l’altra diuen molt poc 
a favor de la seva gestió al capdavant d’aquesta institució. Per tant, senyora Salom, 
vostè ha passat, i el que és més greu, continua passant dels ajuntaments, els ignora i 
els menysprea. Això és el que és el seu municipalime? Aquest és el Consell del qual 
vostè braveja? Senzillament patètic, senyora Salom, patètic i lamentable. 

Vostè presumeix molt de transparència, d’haver estat la primera institució en aprovar 
un Codi ètic, però no diu el que li va costar al seu grup acceptar algunes de les 
propostes de l’oposició, i tampoc no ha fet referència a l’incompliment sistemàtic que 
l’equip de govern fa d’aquest codi. No està empegueïda senyora Salom? No està 
empegueïda de no publicar els trajectes que vostè i els seus consellers i qualque 
directora insular, fan amb els cotxes oficials? No està empegueïda de no fer públiques 
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a la pàgina web les despeses de protocol i les factures del diferents departaments del 
Consell? No està empegueïda de no contestar les preguntes i peticions de 
documentació que feim des de l’oposició dins els terminis que marca el seu Codi ètic? 
Té res per amagar senyora Salom? 

Si no pot explicar als ciutadans que fa i on va en l’exercici del seu càrrec, a més de 
fires i misses, o amb què es gasta els diners de protocol, vostè no és tan transparent 
com diuen els anuncis publicats i pagats amb doblers del Consell. Tal vegada s’hauria 
d’aplicar el que ens ha dit que fer feina per la imatge ‘és inútil i ruïnós per a la 
societat’. Per molt que vostè digui, el seu striptease és més aviat parcial que no 
complet. 

No és ni ètic ni transparent, senyora Salom, contractar amb l’excusa de la urgència 
directament a TRACSA per a obres que, amb la llei de contractes en la mà, necessiten 
d’un concurs públic, tant pel Departament de Territori com per a l’Institut de l’Esport 
Hípic, perquè llavors les subcontractin a altres empreses privades com ha passat amb 
les obres de reforma de la pista de Son Pardo. 

Tampoc no és gens transparent ni gens ètic que els seus consellers executius no 
informin al Ple, a l’oposició i als ciutadans del que estan fent, dels seus projectes i de 
la seva gestió. D’ençà que acordàrem per consens, en el marc del Codi ètic, que als 
plens hi hauria un punt perquè els consellers executius informessin de la seva gestió, 
no ens han contat res. Això només vol dir dues coses: o no fan res, o no ens ho volen 
contar. 

Tampoc no és ni ètic ni transparent, senyora Salom, el que pretén fer amb el Consorci 
Serra de Tramuntana. Pretén modificar els estatuts per fer fora a la majoria 
d’ajuntaments de la serra i a tota l’oposició i així poder manejar un pressupost de 2 
milions d’euros sense cap control polític i fora del control tècnic de la Intervenció 
d’aquesta casa, i així poder-los repartir (ja ha anunciat vostès avui una subvenció d’1 
milió d’euros) com a subvencions entre els seus amics propietaris de les grans finques 
de la serra amb l’excusa de conservació del paisatge. Li he de recordar senyora Salom 
la fama que varen aconseguir els consorcis durant el temps del govern del PP del 
senyor Matas? 

I per acabar de completar la seva festa de l’ètica i de la transparència, la seva 
consellera de Benestar Social, la senyora Cirer, pensa que les inauguracions 
d’exposicions que fa el Consell són per lluïment personal i no per la divulgació de 
l’exposició en qüestió. Vostè pensa el mateix, senyora Salom? 

Senyora presidenta, vostè ha seguit les consignes de la dreta més reaccionària referent 
a les polítiques culturals també motivades pel procés sobiranista de Catalunya. Les 
empreses i entitats culturals, i fins i tot els ajuntaments, pateixen encara –baldament es 
digui el contrari– la seva nefasta actuació d’aturar i destruir tota l’activitat cultural 
derivada dels compromisos adquirits per l’anterior govern. Per una part se’ls ha negat 
el dret a tenir subvencions per a activitats fetes i amb partida pressupostària assignada, 
que pot ser legal, però mai no serà ètic, i per l’altra no se’ls han pagat les ajudes 
perfectament concedides i justificades durant els darrers anys de la passada 
legislatura. Sap vostè senyora Salom la quantitat de llocs de feina que això ha 
destruït? 
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Durant aquests tres anys que vostè duu governant, no hem vist cap nova iniciativa 
cultural que estigui encaminada a promoure la nostra cultura i la nostra llengua, sinó 
tot el contrari. La reflexió de MÉS per Mallorca era que vostè volia rompre tota la 
feina feta perquè aquesta no era la seva i no responia a la seva ideologia, però 
esperàvem veure iniciatives noves, idees fresques o qualque cosa. Però res senyora 
Salom. Ara està intentant fer ressuscitar alguns dels projectes i convocatòries que a 
principi de legislatura va destruir. Però res de nou senyora Salom i li hauria de fer una 
mica de vergonya. 

I ja, l’expressió màxima d’atacar tot allò que fes olor a defensa del català, la nostra 
llengua, ha estat la supressió del requisit de coneixement del català per poder treballar 
al Consell quan la llei que va fer el senyor Bauzá li permetia mantenir-lo. De fet, 
molts ajuntaments de Mallorca han apostat per mantenir el català com a requisit. 
Tampoc no podem entendre el seu menyspreu i el seu rebuig cap a l’entitat que 
històricament més ha promogut la nostra cultura i la nostra llengua, l’Obra Cultural 
Balear, deixant-li de pagar ajudes concedides per a activitats realitzades i justificades 
correctament. 

Aquesta actitud no s’entén sinó és que vostè també rebutja la nostra llengua i la nostra 
cultura. Com ens explica sinó senyora presidenta que curiosament se’ls ha oblidat la 
nostra llengua a la campanya que recentment han iniciat a l’aeroport per donar la 
benvinguda als turistes que visiten l’illa amb motiu de la declaració de la serra de 
Tramuntana com a patrimoni de la humanitat? O com ens explica que el català no 
sigui un requisit ni tan sols per al secretari d’aquesta corporació i es pugui donar la 
situació que no pugui entendre el que es parla a aquesta casa si no és en castellà? I 
després encara té la santa barra de dir que defensa ‘lo nostro’? 

Senyora Salom, vostè ha convertit el Teatre Principal de Palma en la possessió 
particular de la senyora Moner que després d’acomiadar il·legalment els treballadors 
que per ideologia o caprici li molestaven, els ha substituït per persones del seu entorn 
particular o per contractacions externes d’empreses afins al Partit Popular. Ben aviat li 
començaran a caure sentències a sobre i ja veurem com ens sortirà de car tot això. 

Què passa senyora Salom amb les deficiències de les obres del Teatre Principal? A 
l’estiu del 2012 s’havia de tancar el teatre i procedir a esmenar-les, però no n’hem 
sabut res més. Què s’ha fet de l’acord que ens varen assegurar que teníeu amb la 
constructora? Vostè, senyora Salom, va fer un bestial exercici de demagògia utilitzant 
l’embargament del teatre pel deute dels interessos de les obres per atacar la gestió de 
la passada legislatura i per justificar la paralització dels compromisos del Departament 
de Cultura quan sap cert i segur que hi havia doblers i estava previst que es 
pressupostassin, però ara ha estat incapaç de ser honesta i d’atribuir el mèrit de la 
recuperació de més de 5 milions d’euros d’IVA a qui pertoca, a la gestió de la passada 
legislatura. 

Convindria també, senyora Salom, que es preocupàs que la Fundació Teatre Principal 
que vostè presideix, complís els seus propis estatuts convocant la Junta de Patrons en 
els terminis establerts, perquè ni tan sols això. Ja sabem que vostès van molt de 
sobrats! 

I de la Fundació Toni Catany, què ens pot dir senyora Salom? Si vostè hagués volgut, 
avui podria estar inaugurant l’únic projecte important que hauria duit a terme el 
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Departament de Cultura durant aquesta legislatura, però tampoc. Com que venia dels 
altres, us havíeu de repensar el projecte. Els projectes, si són bons, tan és si són d’uns 
o d’altres. Fins i tot, heu renunciat als fons estatutaris que teníem per finançar aquest 
projecte. Ens ensumem que aquesta legislatura no tindrem Fundació Toni Catany i la 
culpa només serà seva. Això fa empegueir, senyora Salom. 

Pel que respecta a la situació de les persones, en aquest darrer any no ha millorat en 
termes generals, i aquells col·lectius que anomenàvem ‘vulnerables’ són precisament 
més vulnerables que mai, tot i que algunes veus –poques– diuen la crisi s’ha acabat i 
vivim un moment de reactivació econòmica. Si això de la reactivació econòmica fos 
cert, precisament un dels indicadors més importants seria el descens de les demandes 
a serveis socials a tots els nivells, i precisament està passant tot el contrari senyora 
Salom. 

Les demandes durant el darrer any han augmentat considerablement; les xifres d’atur 
no són gens bones. Vostè ha dit que havia baixat el nombre d’aturats en unes 2.000 
persones però no ha dit la gran quantitat de gent que ha sortit defora per trobar feina i 
aquí hi ha el bessó de la qüestió. 

Molts de joves professionalment ben preparats han hagut de partir a altres països, els 
aturats de llarga durada cada cop són més, ha augmentat la precarietat econòmica, 
cada dia se segueixen produint desnonaments, talls de llums i talls d’aigua. Les 
dificultats d’accés a una cosa tan bàsica com és l’alimentació cada cop és més difícil, 
fins al punt de provocar situacions de malnutrició infantil, tot i que la temporada 
turística ha estat excel·lent, això no s’ha traduït en res més que en precarietat laboral. 

Han augmentat els casos de violència domèstica, de delinqüència juvenil, la població 
immigrant ha quedat gairebé exclosa del sistema d’atenció sanitària i de Renda 
Mínima d’Inserció. Els serveis estan saturats i els professionals que els atenen cada 
cop estan més preocupats perquè tenen menys recursos i, per tant, més dificultats per 
fer front a les diferents situacions. 

Amb tot això, podem afirmar de manera rotunda, que s’ha perdut una oportunitat 
històrica perquè el Consell abanderàs, de manera coordinada amb els ajuntaments de 
Mallorca i les entitats del tercer sector, un pla integral d’actuació capaç de donar 
resposta a les necessitats socials, en el context d’una profunda crisi econòmica, social 
i política, i de la minva o supressió de recursos per atendre persones en situació de risc 
d’exclusió social per part d’algunes administracions.  

Per una banda, en els darrers anys, les problemàtiques i, per tant, les demandes al 
serveis socials, s’han multiplicat per quatre i, en canvi, el Consell s’ha limitat 
pràcticament a continuar gestionant els mateixos recursos que venia gestionant des de 
temps enrere. La coordinació amb els ajuntaments és pràcticament nul·la, no existeix 
o bé és unilateral, és a dir, a cop de circular. Els ajuntaments perceben encara el 
Consell de Mallorca com un element fiscalitzador, i poques vegades facilitador o 
coordinador de les diferents tasques, programes i serveis que en molts de casos han 
hagut d’assumir els mateixos ajuntaments. 

Quantes vegades, en el darrer any, la consellera de Benestar Social s’ha assegut amb 
els regidors o batles dels diferents ajuntaments per tractar de manera coordinada la 
situació dels serveis socials a Mallorca? Quantes vegades s’ha assegut per tractar les 
problemàtiques de coordinació que puguin sorgir entre Consell i ajuntaments en la 
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tramitació de la Renta Mínima d’Inserció, on els terminis encara són massa llargs i les 
traves són constants? A aquestes altures de legislatura i vistes les dificultats, no 
hauríem d’haver plantejat com a mínim als ajuntaments la possibilitat que ells 
gestionessin directament l’RMI? O convocar els batles i regidors per parlar de les 
conseqüències que en matèria de serveis socials pot tenir l’entrada en vigor de la 
reforma de la Llei de bases de regim local? Com ho faran els ajuntaments? Com ho 
farà el Consell de Mallorca? O ni tan sols ens ho hem demanat?  

Curiosament, en un moment que una de les prioritats hauria d’haver estat reforçar i 
donar suport i seguretat als serveis socials dels ajuntaments, precisament s’ha fet tot el 
contrari; generar dubtes i incerteses sobre el futur de molts recursos i molts de serveis 
que, de temps enrere, es vénen prestant als ajuntaments, i en aquest clima de confusió 
i d’incertesa, el silenci o la inactivitat per part del Consell ha estat fonamentalment 
decisòria.  

Fent balanç, senyora Salom, ens trobam amb un Consell de Mallorca més endeutat 
que mai perquè el senyor Bauzá pensa que no hauria d’existir, i ja duim tres anys de 
patiment. Vostè diu que aquest tipus de discussions les tracten dins els despatxos. 
Miri senyora Salom, si el senyor Bauzá és capaç de dir en públic que si fos per ell 
tancaria el Consell de Mallorca aquest mateix capvespre, no ens volem ni imaginar 
que degué dir dins als despatxos que vostè menciona. Segur que la gresca va ser 
grossa!  

Ens trobam també amb una proposta de Llei de finançament de consells insulars que, 
si bé suposa un avanç, segurament serà la gran ocasió perduda per resoldre 
definitivament els problemes econòmics d’aquesta casa. Amb un Consell que encara 
deu doblers als ajuntaments i a les entitats. Amb una administració lenta i amb moltes 
traves que vostè és incapaç de millorar. Amb unes expectatives creades amb 
l’administració electrònica que no ha sabut donar resposta als ciutadans i als 
ajuntaments. Amb unes polítiques de retalls de destrucció del territori, de beneficis a 
les empreses multinacionals i als bancs, i de privatització de serveis, com per exemple 
la seva intenció de privatitzar el poliesportiu Sant Ferran, on gastarà 280.000 euros 
per construir unes noves oficines al Palma Arena. Aquests 280.000 euros els podria 
invertir a les actuals instal·lacions i s’hi podria donar un molt millor servei sense cap 
necessitat de privatitzar la seva gestió. 

Avui els ciutadans de Mallorca estan pitjor que fa un any i molt pitjor que fa tres anys. 

Vostè ha parlat, durant tot el seu discurs, i ha repetit molt una paraula: útil. I es 
demana per què la presidenta ha repetit constantment aquesta paraula? Vist el discurs 
de la presidenta arrib a la conclusió que la repetició d’aquesta paraula és perquè la 
presidenta creu que el Consell és inútil i té aquesta necessitat de reforçar, cada dos 
minuts, la paraula ‘útil’ en el seu discurs per intentar-nos fer creure que ella creu que 
el Consell és útil. Ella creu, ben igual que el Sr. Bauzá, que el Consell de Mallorca és 
inútil. Té la tasca de presidir-lo perquè els ciutadans la hi varen posar però Sra. 
Salom, vostè s’està convertint en la inútil presidenta de l’innecessari Consell de 
Mallorca. 

En aquesta mateixa sala, una vegada i una altra, hem sentit afirmar que era el moment 
d’aprimar-se, que era el moment d’estrènyer la corretja, d’aturar les màquines, de no 
gastar, de l’austeritat, d’esperar que el sistema per si mateix es reactivi. Com senyora 
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Salom? Obrint les portes a grans empreses i multinacionals perquè facin, ni més ni 
manco, el que els doni la gana? Hotels a zones protegides, macrocentres comercials a 
albuferes, reactivar urbanitzacions de luxe, incineració de residus comunitaris, 
prospeccions petrolíferes... 

En un context on s’han tudat milers de milions d’euros públics en reactivar el sistema 
financer sense demanar responsabilitats a ningú, en un context on les grans empreses i 
multinacionals han multiplicat per cinc els seus beneficis, la majoria dels quals 
romanen per cert a paradisos fiscals esperant adormits alguna maniobra especulativa, 
en un context d’increments generalitzats d’impostos que no han fet més que carregar 
les conseqüències de la crisi damunt les esquenes de la majoria de la ciutadania 
exonerant precisament aquells que l’han provocada i premiant-los amb beneficis 
milionaris i amnisties fiscals. Vol dir que era el moment d’aturar les màquines, 
senyora Salom? Vol dir que era el moment d’aprimar-se i d’estrènyer la corretja? De 
no fer absolutament res? La resposta, per nosaltres, és no, senyora Salom. 

Des de MÉS per Mallorca pensam que precisament era el moment de convertir el 
Consell en un vertader motor impulsor i promotor de polítiques i actuacions 
encaminades a minvar la situació on es veuen abocades milers de persones. Era el 
moment de convertir el Consell en el motor del foment de la inversió i de l’economia 
local, promocionant activitats econòmiques, respectuoses i sostenibles, ja siguin 
turístiques, culturals o artesanes. Era el moment de rescatar les persones, però vostès 
s’han estimat més no fer res. Únicament han callat i han cregut com a bons militants 
del PP que són. 

I al final de tot això, senyora Salom, ens hem de fer una pregunta; qui en sortirà 
guanyant i qui en sortirà perdent de tota aquesta situació? Els rics cada cop seran més 
rics i la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes, entre els quals hi estam vostès i 
nosaltres, veurem minvats els drets que fins ara anomenàvem fonamentals, en un futur 
on la precarietat econòmica i la precarietat laboral seguiran essent notícia a les nostres 
vides i vostès, amb la seva inactivitat i amb el seu silenci, en seran coresponsables. 
Vostè senyora Salom en serà i n’és coresponsable. 

Moltes gràcies.” 

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

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

“Gràcies Sr. vicepresident. 

Sra. presidenta, consellers, diputats, amigues i amics, bona tarda i benvinguts. 

El Consell de Mallorca celebra avui el dia del seu debat, que el podríem comparar 
com quan duim el cotxe a revisió, ja que s’han de mirar les coses que estan bé i les 
coses que hem d’arreglar perquè el cotxe funcioni bé. 

Al llarg de les intervencions dels altres grups polítics de vegades, en lloc de parlar de 
cotxes, parlaven de trens, avions o vaixells i en molt poc temps s’han centrat en veure 
realment com tenim el xassís i el motor del cotxe. Aquí estudiam quines coses hem fet 
i quines coses hem de millorar. 

El seu discurs presidenta reflecteix el món on vivim, la realitat del dia a dia, aquesta 
que els mallorquins compartim totalment. Real com la mateixa vida, centrat amb 
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l’esforç que fa vostè i el seu equip de govern per millorar l’estat del benestar de tota la 
gent de Mallorca, amb aquest objectiu ben fixat i les idees clares, l’equip de consellers 
del Partit Popular la felicitam. Enhorabona, molt bé! 

Però també hem escoltat altres persones que sembla que viuen a un altre món, 
allunyats de la realitat on som; el pessimisme vola sobre les seves ments i sembla que 
transformen la feina política en la critica constant, sense cap tipus de reconeixement, 
essent consellers també electes pel poble de Mallorca em fan pensar amb aquell dit 
que tantes vegades sentim en mallorquí i que diu: “Qui engreixa porc que no ha de 
matar?” 

Els socialistes no recorden que fa 15 mesos que baixa l’atur i que en fa 10 que 
augmenta el nombre d’afiliats socials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
però sí que saben parlar, durant més vegades, del president autonòmic i del president 
nacional que no de la pròpia presidenta del Consell i de les coses que fa el Consell. 
Nosaltres, en canvi, ens centrarem en el Consell. 

Crec que caminam bé. Crec que anam pel bon camí, així com cal, i vull destacar el 
més important d’aquest any passat (a la qual cosa farem referència al llarg del discurs) 
i que és el projecte de llei de finançament dels consells insulars. Tenim Consell, ara 
veiem i sabem que tenim continuïtat, que no perilla. El reconeixement des del Govern 
de les Illes Balears, com ara, no s’havia produït mai. Crec que val la pena, i ho crec 
sincerament, tenir governants del mateix color polític a totes les institucions perquè, 
almanco, ens entenem, podem conversar i podem arribar a acords i tots junts som 
capaços de preocupar-nos pels mateixos objectius, que sempre són els mateixos: 
defensar el benestar, en aquest cas, de totes les mallorquines i de tots els mallorquins, 
partint de les institucions públiques. 

El paper del Consell de Mallorca dins la societat és més important ara que mai. 
Remarcaré, seguint un poc el discurs de la presidenta d’aquest matí, en dues 
pinzellades però, les principals responsabilitats que desenvolupa: 

En els dos discursos anteriors no he sentit parlar de cap responsabilitat pròpia d’aquest 
Consell però des del Departament de Cooperació local, que està molt proper als 
ajuntaments, es va aprovar un pla per ajudar a afrontar les despeses corrents i 
alleugerar l’economia dels consistoris, essent així perquè els municipis i els 
consistoris ho sol·licitaven. Això demostra que s’escolten els batles i s’escolten els 
ajuntaments. Ara, després d’aquest gran esforç que va fer el conseller, es poden 
començar a iniciar obres, i així s’ha aprovat una inversió de 15 milions d’euros per 
poder desenvolupar obres d’infraestructures que necessitin els ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants. Això és fer política. Això és fer feina. 

El seu tarannà es demostra també quan reuneix totes les vegades que es demana, a 
més de les que toca, que es reuneixi l’Assemblea de Batles i Batlesses per debatre, 
fins i tot, temes que no afecten el Consell. A pocs indrets polítics es demostra aquest 
talant. 

I els Bombers de Mallorca, també responsabilitat d’aquest Departament, realitzen una 
gestió exemplar, previst en els pressuposts d’enguany amb un milió per adquirir tres 
nous camions forestals. Conscients tots que l’eina més poderosa i eficaç que disposen 
davant els incendis i emergències és la prevenció. Bombers de Mallorca ha realitzat 
una cinquantena d’activitats de prevenció. I com a novetat va iniciar una nova 
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campanya de prevenció d’incendis per a persones majors que han estat un èxit de 
participació en les associacions de la gent gran. Innovació, posar coses noves damunt 
la taula, és una de les característiques del departament d’aquest Consell. Anau pel bon 
camí, anau fent feina. 

El departament d’Hisenda i Funció Pública demostra cada dia la importància i la 
responsabilitat d’aquest Consell. Aquest Consell no és un ens aïllat a tota la 
problemàtica que envolta el nostre país. I en aquest sentit ha anat adoptant mesures 
que consideraven necessàries per poder garantir els serveis que sí que són 
competència d’aquest Consell. Les accions duites a terme donen els seus fruits, cert 
que ara s’aproven uns pressuposts més austers, però són reals i ajustats a les 
necessitats que demanen els ciutadans i no als capricis dels governants. 

Queda demostrat que es governa pel bé dels ciutadans i que les institucions es 
governen per la perdurabilitat. L’acord aconseguit amb els quatre consells per aprovar 
el projecte de llei de finançament dels consells és una prova de diàleg, de voler arribar 
a acords, i sobretot una passa de reconeixement de les necessitats de cada consell 
perquè sense doblers no es pot viure. 

Aquest any passat, 2013, és l’any que la CAIB ha pagat més doblers al Consell de 
Mallorca, podent aquest liquidar deute amb ajuntaments i amb proveïdors. No hi ha 
més sord que aquell que no hi vol sentir, ni tampoc no hi ha més cec que aquell que 
no hi vol veure i dóna la sensació que la bancada de l’oposició vol ésser sorda i cega 
davant els esdeveniments d’aquest Consell. 

He sentit parlar al PSOE de corrupció però de la corrupció nosaltres sempre hem dit 
que afecta les persones i no els partits. Hem condemnat sempre la corrupció i la 
seguirem condemnant –faltaria més– però el Sr. Garau ha de saber que el primer partit 
que ha estat condemnat per corrupció ha estat el seu i continuo dient el mateix: no 
com a partit sinó com a persones que eren elements dins aquest partit. 

El departament de Presidència fa feina per impulsar la imatge més positiva d’aquest 
Consell, donant tota la transparència a la societat, amb la cara rentada, sense 
amagatons ni maquillatges, ho demostra amb el Codi ètic, diàleg i paciència són 
necessaris per arribar a acords altres temps impensables. 

Ningú no ho havia fet i crec que pocs ho podrien aconseguir però també em deman 
una cosa: si serà eficaç haver aprovar aquest Codi ètic el dia de demà, d’aquí a molts 
d’anys, quan un dia guanyi els que avui estan a l’oposició en aquest govern i 
compliran el Codi ètic com el darrer acord per escrit a què varen arribar quan varen 
dir que cada portaveu parlarà 30 minuts i, en la primera intervenció, el Sr. Garau en 
parla 30 més 9 que és un 30% més del que li tocava i el Sr. Font en parla 6 més que és 
un 20% més del que li tocava. Per això serveix arribar a acords? 

A més a més, si són persones educades, quan se demana, s’ha de concedir. 
Personalment jo ho hagués concedit però em deman per què ha servit arribar a un 
acord del temps d’intervenció si la primera ja s’incompleix? Servirà el Codi ètic per 
arribar a aquests altres acords? 

Raixa, seguint dins Presidència, és un espai cultural per a tos els ciutadans que la 
visiten i el Consorci Serra de Tramuntana, que d’acord amb les finalitats estatutàries i 
les àrees que es consideren prioritàries en el pla de gestió, el pressupost del Consorci 
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ha passat de 200.000 euros per l’any 2013 als dos milions que s’han pressupostat el 
2014. 

Què ho dius de bé, Sra. presidenta, quan dius que el món de la caça ha vist complides 
les promeses que s’havien fet, s’ha complert tot el programa electoral en aquesta 
matèria, el programa amb el qual ens presentàrem.  

Així camina el departament de Medi Ambient, aviat i amb les idees clares. Els 
ciutadans reconeixen aquests fets. Treballa de valent també per aprovar el pla especial 
de la Ruta de Pedra en Sec, l’anomenat en terminologia europea GR221, amb el 
consens dels propietaris, sense imposicions. Ha millorat el traçat i la rehabilitació de 
marges i empedrats com també ha senyalitzat nous trams de senderisme. Ha fet 
compatible l’externalització de dos refugis amb la bona qualitat i el servei que es dóna 
als excursionistes. I no s’ha augmentat la tarifa del tractament de residus, a més a més, 
amb l’informe favorable d’Intervenció. Una altra promesa electoral complida (i 
aquesta sí que us sap greu). Ja veurem com acabarà i ja veurem cap on anirà però, de 
moment, se compleix amb el que s’havia dit. 

Tampoc no ha pujat la tarifa tèrmica de residus durant aquesta legislatura. Us record 
que la pujàveu un 50% cada any quan governàveu amb UM. S’aconsegueix, any rere 
any, reciclar més, els ciutadans i els ajuntaments són més conscients de la necessitat 
de reciclar i això se veu que, sense l’ajuda del Consell, no seria possible. 

L’Institut Hípic ha racionalitzat les despeses, sense anar en detriment dels premis ni 
de les ajudes del món del cavall. Fa feina ara per implantar el joc online internacional 
que serà el futur dels ingressos de les curses de cavalls. Amb idees, amb propostes 
damunt la taula, amb ganes de fer feina se fa política. Cada vegada que aconseguim 
millorar un poc, feim una bona política. 

Es diu que la primera sensació és la que queda, així la primera sensació –la primera 
cosa que es veu– quan un visitant ve a Mallorca, després del port o de l’aeroport, són 
les carreteres. Per això el departament d’Urbanisme i Territori es fa notar sols posar 
un peu a terra, dóna a Mallorca aquesta primera imatge, aquesta primera sensació que 
fa que tots els visitants ja en quedin admirats. La bona gestió també queda demostrada 
i a la vista. Els mallorquins ens sentim orgullosos de tenir un Consell que fa les feines 
com cal, són tantes les obres i els projectes en marxa que es fa difícil anomenar-los 
tots però destacaria el projecte de la carretera de Campos a Llucmajor, per la seva 
sinistralitat; també destacaria els distints trams del segon cinturó de Palma que estan 
en obres, cosa impensable en l’anterior legislatura, però no voldria deixar cap de les 
més de seixanta actuacions que es duen a terme. 

La diferència que hi ha entre abans i ara és que els doblers finalistes que arriben per 
carreteres, se gasten en carreteres i abans se gastaven en altres coses i, si se gastaven 
en altres coses, no es podien fer carreteres i aquí queda demostrada la bona gestió. 

Totalment d’acord amb vós presidenta quan xerres de cultura i patrimoni: 

La cultura i el patrimoni és l’herència que deixam i deixarem als nostres fills, no són 
propietat de ningú, són de tots, si no tenim cura de les nostres coses no en tendran els 
altres, ja que cadascú té cura sempre el seu. Encara que hi ha un sector del nostre 
poble obstinat en les ganes d’insistir i defensar, com a símbols, coses diferents a les 
nostres. 
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Això és molt mal d’entendre, perquè no he vist mai que altres comunitats que facin el 
que feim en la nostra. Jo no he vist mai que els ciutadans de la Comunitat Autònoma 
de Madrid duguin una insígnia de la bandera d’Andalusia; jo no he vist mai que els 
ciutadans de Galícia duguin una bandera de Navarra i tampoc no he vist mai que els 
ciutadans de Catalunya duguin una bandera de Mallorca, de Madrid o de les Illes 
Balears, però això aquí passa i tots som fills de la mateixa societat 

El Departament de Vicepresidència, entre d’altres té encomanada aquesta 
responsabilitat, l’ajuda a les activitats musicals, als projectes culturals, a les arts 
escèniques de caràcter amateur, a la producció i programació d’espectacles teatrals, 
als espais bibliotecaris. El lliurament dels tercers premis d’Artesania del Consell 
Insular de Mallorca, té la finalitat de donar reconeixement institucional a aquells 
productes, projectes i actuacions reconeguts com a excel·lents i exemplars en el camp 
de l’artesania, i d’aquesta manera impulsar el desenvolupament i la competitivitat de 
les petites i mitjanes empreses artesanes. És així, és fent feina, és posant-hi idees.  

Les persones majors de tot Mallorca sempre senten l’alè del Consell per tot allò que 
necessiten. Troben les portes obertes i senten el suport dels governants d’aquest 
Consell. 

Dins aquest Departament ara tenim un magnífic teatre, ben gestionat per aquest equip 
de govern que aconsegueix que s’hi faci teatre i que no sigui ell un teatre. 

Quan dius, presidenta, que aquest Consell està al costat de les persones, tens tota la 
raó i així ho demostres des de tots els departaments i concretament des del 
Departament de Serveis Socials. 

Camina cap a la culminació de la feina que iniciàrem al començament de la legislatura 
i que continuarà al llarg de 2014. La situació econòmica és diferent a la que hi havia, 
han aconseguit normalitzar els pagaments. Recordeu les manifestacions de principi de 
legislatura i que ara no es fan. Això vol dir que s’han normalitzat. Si se feien, no era 
culpa nostra, no havíeu temps de pagar el que havíeu de pagar i no teníeu doblers, els 
havíeu de cercar. 

S’ha aprovat el pressupost més alt de la història de l’IMAS. Els serveis socials han 
canviat la manera de fer política, adaptant els serveis a les necessitats de la gent; la 
crisi ha provocat la creació de nous usuaris de serveis socials i aquests col·lectius 
s’han prioritzat. El programa ESPAI, amb Creu Roja, i programa APROFITA, amb 
Eroski, permeten arribar millor a aquests nous col·lectius potenciant els acolliments 
familiars sempre, sense oblidar-se mai de les persones amb discapacitat. Les persones 
són els pilar d’aquest departament. Recordam, compartim i reconeixem que és la 
legislatura de les persones. 

Així analitzant àrea rere àrea, arribam a la conclusió que aquest Consell va bé, hauria 
passat la revisió, funciona, torna a tenir les màquines en marxa, amb una bona 
maquinista. Presidenta que dirigeixes un equip humà que fa feina, molta, per 
continuar avançant, per trobar solucions des de l’administració d’aquest Consell. Tot 
Mallorca se’n fa ressò, prenent decisions, assumint reformes i cercant sempre la 
millor qualitat de vida per a tots els mallorquins i mallorquines. 

I quan som aquí i recordant les altres intervencions, he de pensar: I on seríem ara, si 
haguéssim continuat com anàvem els darrers 4 anys? Existiria el Consell? Se 
l’haurien quedat els bancs? L’hauria intervengut qualcú? Jo crec que aquest Consell 



 45

existeix, presidenta, gràcies a la teva feina i la feina conjunta també del president 
Bauzá de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Crec sincerament que és així. 

Després de veure les responsabilitats que es dueu a terme, veiem aquesta necessitat. 
Se palpa aquest Consell. Havia dit al principi de la intervenció que només faria dues 
pinzellades del que fa el Consell. Si en seguim parlant i volem ‘arribar a l’enfront’, 
ens duria tot el dia perquè se nota que feu molta de feina, se nota de bon de veres.  

Per acabar, vull remarcar les distintes maneres de ser i d’actuar de les persones i dels 
partits polítics. Saps presidenta que n’han dites de coses, què n’hem sentit de disbarats 
avui horabaixa. Crec fermament que reconèixer les coses ben fetes del teu rival polític 
t’ensenyoreix. Si en volguéssiu reconèixer qualcuna dels milers que se fan ben fetes –
qualcuna, no totes, perquè s’hi fan totes– us ensenyoriríeu. 

Vosaltres us imaginau un equip de futbol que ho faci sempre tot mal fet, un equip de 
futbol que guanyi la lliga i l’hagueu de criticar, un equip de futbol que se salva dins la 
categoria i l’heu de criticar amb tots els comentaris negatius, un equip de futbol que fa 
campió i no li reconeixeu. 

Doncs això és un poc el que passa aquí. I, a més a més, si no us basta amb criticar el 
Consell, el temps de les intervencions aprofitau per donar branca a tothom de les 
altres institucions supramunicipals i per a sobre del Consell que estan governades, 
totes dues, pel Partit Popular però també, de tant en tant i com que hem de donar 
branca, en donarem als ajuntaments i aquí heu de pensar que no tots són del Partit 
Popular encara que esper que prest ho puguem ésser tots. 

El grup de consellers del Partit Popular, presidenta, dóna suport i està d’acord en les 
actuacions que es duen a terme per part de l’equip de consellers executiu. Sé que teniu 
les idees clares damunt la taula i la il·lusió que demostrau cada dia, cada dia ens fa 
millors. Estic segur que guanyarem la lliga, n’estam segurs. 

Remarcar dues paraules que han fet de referència al president de la Comunitat 
Autònoma en relació al Consell. El president, presidenta, va dir ‘un consell, una 
administració, una competència’. Crec que tots hi estam d’acord perquè el que 
passava abans ‘que cada administració faci la competència que vulgui’ és un dels 
motius que ens varen dur econòmicament aquí on érem. 

Tant de bo que el poble mallorquí és molt culte i sap reconèixer el mèrit que 
correspon a cadascú. Que Déu ens conservi així molts d’anys. 

Moltes gràcies.” 

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

La Sra. PRESIDENTA inicia el seu torn de rèplica. 

Comenta, en primer lloc, que li alegra que tant el representant del PSOE com el 
representant de MÉS per Mallorca hagin dedicat una part important de llur 
intervencions –gairebé més d’un 30%– a parlar de coses que no tenen res a veure amb 
el Consell de Mallorca. 

Puntualitza que aquest fet li alegra perquè, si avui se celebra el Debat de Política 
General del Consell de Mallorca, haurien d’aprofitar l’ocasió –i no perdre ni un minut 
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de temps– per criticar al 100% les polítiques i actuacions que al llarg del darrer any ha 
fet el Consell de Mallorca i que a l’oposició li semblin malament. 

En canvi, si han emprat una part d’aquest temps –més d’un 30%– parlant d’altres 
institucions (de la Comunitat Autònoma, del Govern d’Espanya, d’Obama i del món), 
vol dir que no tenen arguments suficients per criticar allò que l’equip de govern del 
Consell de Mallorca ha fet al llarg d’aquest darrer i això és quelcom que la satisfà.  

Ressalta que l’oposició avui ha perdut una oportunitat i, per això, els ofereix que, si 
volem, un altre dia poden fer un debat que, en lloc de ser el Debat de Política General 
del Consell de Mallorca, sigui un debat de política mundial. 

A continuació assenyala que el Sr. Garau ha començat la seva intervenció remuntant-
se ben enrere. El Grup Socialista es queixa moltes vegades quan el Partit Popular 
parla del passat. És una cosa que els fa ràbia i sempre diuen que s’ha de parlar del 
present i del futur però avui el Sr. Garau ha començat parlant de la campanya electoral 
acusant-la a ella d’haver estat demagògica durant la campanya. 

Ja se poden imaginar quant s’han de remuntar en el passat per poder criticar la 
bancada del Partit Popular referent a la gestió del darrer any. 

Pel que fa l’acusació que li ha fet en el sentit que va fer una campanya demagògica, li 
respon que és mentida i que li explicarà tot seguit. 

El Partit Popular va fer una campanya electoral com mai no s’havia fet. Per a aquest 
Consell de Mallorca, en aquella campanya electoral, no varen prometre res, no varen 
prometre cap nova inversió, no varen enganar ningú. Va ser la campanya electoral allà 
on el candidat del Partit Popular a les eleccions no va prometre res en quant a noves 
inversions, noves infraestructures, etc. No se varen comprometre a això sinó més aviat 
al contrari. 

Recorda que ella durant tota la campanya electoral el que va dir era que reduirien el 
Consell de Mallorca, que li llevarien l’excés de pes que tenia, que li eliminarien les 
coses supèrflues, que reduirien totes aquelles coses que no fossin essencials i que 
només servien per a l’autobombo dels polítics. Tot això ho varen dir a la campanya 
electoral. 

Mai un partit polític no s’havia presentat a unes eleccions dient aquestes coses, sense 
enganar la gent, i ho han complert al llarg d’aquests tres anys. 

Fins i tot, un tema tan espinós com era tancar la Ràdio i Televisió de Mallorca el 
varen anunciar durant la campanya electoral precisament perquè no volien enganar 
ningú. Tant és així que el dia del míting del Sr. Rajoy a Palma tots els treballadors de 
Ràdio i Televisió de Mallorca hi varen anar amb pancartes atès que el Partit Popular 
havia anunciat que volia tancar-la. 

Insisteix en remarcar que el Partit Popular no va enganar ningú i destaca que varen ser 
molt valents perquè varen dir la veritat. 

Per això, ara refusa que la primera cosa que diguin en el seu discurs sigui una crítica 
dient-li que va fer una campanya electoral demagògica perquè és fals atès que va fer 
una campanya molt realista, tocant amb els peus a terra, sense voler enganar els 
mallorquins. 
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Va ser una campanya que allò que deia als mítings era atípic perquè un polític que se 
presenta a unes eleccions el més normal és que digui que farà, farà i farà, en lloc de 
dir que no farà, que llevarà, que reduirà i que tancarà. 

Amb aquest argument es demostra que l’afirmació que el Partit Popular va fer una 
campanya demagògica és absolutament mentida. 

Una altra cosa que ha criticat el Sr. Garau és que mentre el Consell de Mallorca ha fet 
uns pressuposts que davallaven, els de la Comunitat Autònoma s’incrementaven. 

En aquest sentit fa notar que aquest és un debat que li agrada molt al Grup Socialista 
perquè sempre mantenen que els pressuposts han de pujar més. 

Observa que ella no se posa gelosa per això. Li és igual que un pressupost pugi i que 
l’altre davalli. El que li importa realment és el que se fa amb els doblers públics ja que 
un pressupost pot pujar molt però gestionar-lo molt malament. 

D’acord amb aquest mateix argument, també li podria retreure al Grup Socialista que 
mentre governava al Consell de Mallorca el pressupost que presentaven cada any era 
d’incrementar i incrementar però resulta que els ingressos que tenien eren teòrics i 
això es fa palès amb el pressupost de l’any 2010 allà on varen pressupostar uns 
ingressos de més de 600 milions d’euros quan realment la certesa d’ingressos era de 
més de 100 milions d’euros. Això sí que és enganar la gent. 

Per tant, no és una crítica que una institució apugi el pressupost mentre que el d’una 
altra institució davalli perquè s’ha de mirar en funció de què se fa amb aquest 
pressupost, és a dir, quin profit produeixen aquests doblers d’una administració o de 
l’altra. 

També li ha criticat el Sr. Garau que incompleix sistemàticament l’Estatut 
d’Autonomia i voldria que li digués en què l’incompleix perquè, segons el seu parer, 
en el decurs d’aquests darrers 3 anys han complert sempre, gustosos i amb satisfacció, 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Per altra banda, li ha sorprès que el Sr. Garau digui que haurien de parlar de l’herència 
del conveni de carreteres. El Grup Socialista ha fet moltíssimes intervencions al Ple 
del Consell de Mallorca i sempre critica que el Partit Popular parli de l’herència del 
passat però, en canvi, ara és el Sr. Garau qui vol parlar de l’herència, però de la que li 
interessa, és a dir, d’una herència selectiva. 

Assegura que, si s’ha de parlar d’herència, vol parlar de tota l’herència i, per això, 
estarà encantada de parlar també de l’herència del conveni de carreteres. 

Observa que al Grup Socialista tenen poca memòria perquè el conveni de carreteres el 
va signar el Partit Popular l’any 1998 i el va paralitzar el primer Pacte de Progrés. El 
va paralitzar la ministra Álvarez i després varen haver d’interposar un contenciós que 
el Consell de Mallorca va guanyar. Aquesta és la seva herència. 

No obstant això, aquesta és una part de l’herència i el Sr. Garau vol que se parli de 
l’herència del darrer conveni de carreteres que va signar la Sra. Armengol. 

Sobre aquest extrem, explica que el Grup Socialista va deixar un conveni signat en 
matèria de carreteres que havia permès que el Consell de Mallorca hagués rebut 131 
milions d’euros per fer carreteres però no les havien fetes. D’aquest import havien 
justificat una quantitat que no arribava als 300.000 euros. 
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Ara, per contra, l’actual equip de govern sí que s’ha dedicat a fer carreteres ja que han 
estat elegits per actuar en aquelles matèries que són competència d’aquesta institució. 
Així doncs, durant aquesta legislatura el Partit Popular ja ha justificat a Madrid 70 
milions d’euros i haurà adjudicat obres, a final d’aquesta legislatura, per import de 
150 milions d’euros. Això és el que s’havia de fer i és el que havia d’haver fet el Grup 
Socialista però no ho va fer. 

Si el Grup Socialista hagués fet, en el seu moment, les carreteres que havia de fer, 
avui estarien parlant de fer altres carreteres noves i ja estaria feta la de Llucmajor a 
Campos –i no hi hauria morts–, i ja estaria fet el segon cinturó de Palma, i ja estaria 
fet l’enllaç del Molinar, etc. Si haguessin fet el que havien de fer, ara no l’hauria de 
fer el Partit Popular i es podrien dedicar a signar nous convenis amb el nou Govern 
d’Espanya per fer noves carreteres. 

El motiu pel qual l’actual equip de govern no ha signat nous convenis amb el Govern 
d’Espanya és perquè no accepten que se signin nous convenis fins que el Consell de 
Mallorca no hagi justificat els 150 milions d’euros que va rebre i que no pot justificar. 

Recorda que el Sr. Garau també ha dit que el Partit Popular braveja d’haver reduït 400 
llocs de feina en aquesta casa, cosa que nega. Assegura que no braveja d’això sinó que 
simplement es limita a constatar una dada, de la qual no n’està contenta perquè, 
òbviament, li hagués agradat més crear 400 llocs de feina que no haver-los de reduir. 

Remarca que és molt més satisfactori poder contractar una persona que no acomiadar-
la i és molt millor, per a un polític, poder donar una subvenció o ajudes. Confirma que 
haver hagut de reduir 400 llocs de feina en aquesta casa li ha resultat molt dur a 
l’equip de govern però no hi havia altra solució atès que el Consell de Mallorca no 
disposava de recursos per pagar tot el que tenia escampat. De fet, quan el PP arribà al 
govern del Consell de Mallorca es varen trobar que no hi havia doblers ni per pagar 
les nòmines. 

Per això, hagueren de fer tot el que no haguessin volgut fer perquè es tracta d’una 
política molt ingrata però necessària per poder salvar el conjunt de la institució. Tot 
això no li produeix satisfacció lògicament sinó més aviat incomoditat i pena però 
quan hom trien un persona per estar al capdavant d’una institució, de vegades no li 
queda més remei que haver de fer aquelles coses que s’han de fer malgrat que siguin 
desagradables. 

Sobre la critica de l’endeutament comenta que, segons les dades de què disposa, quan 
el Grup Socialista va arribar al Consell, l’any 2007, se devia als bancs 111 M€. Quan 
se n’anaren, se’n devien 181 M€, és a dir, que varen incrementar l’endeutament del 
Consell de Mallorca en 70 M€, xifra que suposa un increment del 62,5%. 

A dia d’avui, l’equip de govern de Partit Popular ha incrementat l’endeutament del 
Consell de Mallorca en 45 M€ i amb aquests doblers s’han pagat factures, és a dir, 
que s’han hagut d’endeutar per pagar allò que el Grup Socialista va deixar sense 
pagar. 

Aleshores el Consell de Mallorca se va sumar a un pla fet a nivell nacional, pel 
president Rajoy i pel ministre Montoro, per tal que les administracions, a través de 
préstecs, poguessin pagar tot el deute comercial que hi havia. 
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Afegeix que, en acabar aquesta legislatura, probablement l’endeutament que deixin en 
aquesta institució serà més baix del que varen trobar i, per això, refusa la crítica del 
Sr. Garau sobre l’endeutament. 

Tot seguit fa notar que el Sr. Garau deia que, si ella estigués a una empresa privada 
ben segur que l’acomiadarien, però discrepa d’aquesta opinió ja que després d’arribar 
a un consell que es trobava amb l’aigua al coll, que no podia pagar les nòmines, que 
devia molts de doblers a tots els proveïdors, allà on tot eren capelletes i, en dos anys 
mig o tres, ha estat capaç de pagar a tots els ajuntaments, pagar a tots els proveïdors, 
aprovar una llei de finançament (perquè el Govern balear tenia collit els consells ja 
que els ajuntaments i les comunitats tenien autonomia financera però els únics que no 
en tenien eren els consells insulars i ara han aconseguit que el Consell de Mallorca 
tengui una majoria d’edat a través d’aquesta llei de finançament) i, a damunt, ha 
tengut la capacitat de prioritzar les coses importants, reduir de tots els departaments i 
centrar esforços en l’àrea social, només per tot això, ben segur que a una empresa 
privada li renovarien el contracte. 

Pel que fa a l’acusació de pèrdua de poder institucional, li diu al Sr. Garau que li 
agradaria saber quin poder han perdut. El Sr. Garau li retreu que el Consell de 
Mallorca ha perdut poder institucional per no haver assumit la transferència de les 
competències de Transports, Agricultura i Promoció Turística però el Grup Socialista 
va governar durant 4 anys el Consell de Mallorca i tampoc no varen acceptar aquestes 
competències malgrat que la seva transferència estava preparada al Govern de les Illes 
Balears. 

Recalca que el Govern balear tenia un paquet fet, preparat per transferir les 
competències de Transports (com ja tenen els consells de Menorca i d’Eivissa) al 
Consell de Mallorca però el Grup Socialista no les va assumir quan governava. 

Amb les competències en matèria d’Agricultura passa exactament el mateix. El 
Govern de les Illes Balears tenia calculat el muntat d’aquesta competència per a l’illa 
de Mallorca i just cal que arribi qualcú que digui que vol assumir les competències en 
matèria d’Agricultura, cosa que no varen fer durant la passada legislatura. 

A continuació li demana al Sr. Garau si pel fet que no assumir aquestes competències 
durant la passada legislatura, això significa que el Consell de Mallorca va perdre 
poder institucional. La resposta és que no. 

A més a més, el PP no ha enganat ningú. Durant tota la campanya electoral, als debats 
i als mitjans de comunicació, tothom li va demanar si en aquesta legislatura el Consell 
de Mallorca assumiria altres competències. Aleshores era el moment de quedar bé i 
hagués pogut dir que sí n’assumirien però, en canvi, va deixar clar que no seria així 
perquè pensaven que els pròxims quatres anys no eren el moment adequat perquè el 
Consell de Mallorca assumís més competències sinó que era el moment de posar ordre 
a la casa i fixar els fonaments perquè el Consell de Mallorca sigui sòlid i útil als 
ciutadans de Mallorca. 

Per tot això, rebutja l’argumentació de dir que el PP ha fet que el Consell de Mallorca 
perdi poder institucional. 

En quant al comentari fet sobre l’Associació Hotelera, indica que ni tan sols no 
contestarà aquesta qüestió perquè no té cap sentit ni un. 



 50

Un altre tema que s’ha comentat és que el Consell de Mallorca té manca de lideratge 
perquè es va tancar l’Espai Mallorca i, en aquest sentit, adverteix que l’Espai 
Mallorca es va tancar perquè era il·legal. És dir, el tancament de l’Espai Mallorca no 
ve motivat per una manca de lideratge sinó per un incompliment de les normes. 

També els acusa haver baixat el Consell de Mallorca de 1a divisió a 2a divisió. Ella, 
quan el Sr. Garau li ha comentat això de la divisió, tot d’una ha pensat amb el Sr. 
Rodríguez Zapatero que deia que ‘España está en la 1ª división y los bancos estan en 
la Champions League’. 

Assegura que el Consell de Mallorca està exactament en el mateix nivell institucional 
i d’importància que abans i forma part de les Illes Balears com una institució 
d’autogovern d’aquesta illa i insisteix que no ha baixat, en cap moment, el seu nivell 
d’importància. 

No obstant això, la diferència és que les formes del Grup Socialista i les formes del 
Partit Popular són distintes. Ara estan davant un nou consell insular, distint al consell 
insular del Grup Socialista. 

El fet de defensar un altre model de consell insular no vol dir que aquest model del 
Partit Popular sigui de 2a divisió. És un model de 1a divisió distint del model de 1a 
divisió que defensa el Grup Socialista. 

Sobre la petició d’autocrítica, observa que fa tota l’autocrítica que calgui perquè, com 
ja ha dit, no se sent satisfeta de tot el darrer any ja que algunes coses les han fetes 
malament com també haguessin pogut fer altres coses millor i insta el Sr. Garau que li 
digui quines coses s’haguessin pogut fer millor. 

A mode d’autocrítica, fa constar que li hagués pogut pagar els proveïdors abans, que li 
hagués agradat aprovar la llei de finançament dels consells insulars abans, que totes 
les obres de carreteres que s’estan adjudicant ara ja haguessin estat adjudicades, etc. 
però les coses les han fetes quan les han pogudes fer. 

A continuació que al final d’aquesta intervenció se referirà a les qüestions comunes 
que els dos grups de l’oposició han exposat però primerament respondrà a les 
qüestions plantejades pel Grup MÉS per Mallorca. 

Per començar li demana al Sr. Font si li permet que li faci una broma. Atès que la 
resposta és afirmativa, li diu que li alegra que enguany no hagi vengut disfressat de 
res ja que feia dos anys venia disfressat al Debat de Política General. El primer any va 
venir amb la bandera catalana, l’any passat amb la mascareta al·lusiva al tema dels 
residus i enguany ha vengut com toca.  

Reitera que tot això és una broma, que per fer-la ha demanat permís que li ha estat 
concedit, la qual cosa li agraeix. 

Tot seguit apunta que el Sr. Font li ha dit que no és un mèrit pagar factures i 
efectivament no ho és i, de fet, quan varen arribar les factures haurien d’haver estat 
pagades però no hi estaven. 

El mèrit ha consistit en treure recursos d’allà on no n’hi havia i haver-se hagut 
d’endeutar per poder pagar unes factures de coses que no havia encarregat el Partit 
Popular. Pagar les factures no és cap mèrit, és una obligació, obligació que el PP ha 
complert però que no complien durant la passada legislatura. 
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El Sr. Font ha comentat, en reiterades ocasions, que el PP el que vol és privatitzar els 
serveis públics i li observa que és MÉS per Mallorca que demonitza la privatització de 
les coses. 

El fet una cosa se gestioni des d’un servei privat o des d’un servei públic no és dolent 
i tot depèn de la qualitat del servei i del preu al qual s’ofereixi. El més important és el 
servei que se dóna, la seva qualitat i el seu preu però si se fa des del sector públic o 
des del sector privat no és criticable. 

Ara els polítics tenen l’obligació, quan governen una institució, d’esprémer al màxim 
els doblers públics amb què compten i d’intentar fer més amb menys, és a dir, fer retre 
més els doblers públics. 

Moltes de vegades passa que, quan l’administració presta un determinat servei, aquest 
servei públic, en termes generals, resulta més ineficients que si el presta una empresa 
privada. 

No se pot demonitzar el servei privat perquè cal recordar que hi ha moltes 
administracions (governades pel PP, pel PSOE, per nacionalistes, per Esquerra 
Republicana, per CiU o per MÉS per Mallorca) que privatizen alguns serveis i no 
passa res. 

Si ara l’equip de govern vol privatizar la gestió del poliesportiu de Sant Ferran és 
perquè volen que aquesta instal·lació costi menys doblers a l’administració pública. 
Concretament, la inversió que s’ha de fer a Sant Ferran ascendeix a 5 M€ i pretenen 
que, amb la privatització de la gestió i posant-hi 200.000 €, hi hagi qualque empresa 
que estigui interessada en la gestió i assumeixi la inversió de 5 M€ que servirà per 
oferir als mallorquins una bona qualitat de serveis esportius a Sant Ferran. 

Sobre el tema de les carreteres, l’obsessió del Partit Popular i l’engany als veïns de 
Son Ferriol, li diu al Sr. Font que s’equivoca i li explica que l’obra de Son Ferriol té 
un cost, per a l’administració pública, de 6 M€ més per poder complir els acords als 
quals s’ha arribat amb els veïns d’aquesta zona de Palma. 

També assegura que se farà el pas per anar a l’hospital de Son Llàtzer (com ja veurà el 
Sr. Font) i nega que s’hagi reduït aquesta obra pública en una determinada xifra per 
així destinar els doblers a l’obra de la carretera de Llucmajor a Campos. Això és 
mentida. 

Un altre retret del Sr. Font és que l’equip de govern del Consell de Mallorca no fa res 
a pel transport públic i, en aquest sentit, cal demanar-se quines competències té en 
Consell de Mallorca en matèria de transport públic. No en té cap. El Consell de 
Mallorca no té competències sobre autobusos ni trens. 

Entén que al Sr. Font això no li entri dins el cap i digui que s’han de fer actuacions en 
matèria de transport públic independentment de tenir-ne o no les competències. Això 
demostra el tipus de gestió que feien durant la passada legislatura quan feien 
Promoció Turística o Promoció Econòmica sense tenir les competències. 

Remarca que el Consell de Mallorca no pot fer actuacions en matèria de transport 
públic perquè aquesta competència, a dia d’avui, no està transferida al Consell de 
Mallorca. Per això, l’equip de govern és de l’opinió d’emprar les eines amb què 
compta, d’exercir les competències que ostenten però, si no tenen les competències 
d’una determinada matèria, doncs no l’han de d’exercir. 
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Llavors el Sr. Font insisteix que s’ha de rescatar el túnel de Sóller. A la concessió 
d’aquesta obra encara li resten alguns anys i rescatar-la avui costaria uns 38 M€ i 
pensen que no és una prioritat per al Consell de Mallorca. En canvi el que sí que és 
una prioritat i s’hauria d’executar, és que les bonificacions que tenen els veïns de 
Sóller i Fornalutx se pagassin al dia, perquè és de justícia. 

Totes els residents d’aquests dos pobles haurien de cobrar, gairebé de manera 
immediata, la subvenció que tenen reconeguda i concedida per passar pel túnel de 
Sóller però, malauradament, encara se’n deuen coses de l’any 2010. 

Li observava el Sr. Font que havia parlat de moltes qüestions de carreteres però deia 
que no havia fet esment a la ronda d’Algaida i se veu que és perquè no l’ha escoltada 
avui dematí perquè sí que ha parlat de la ronda d’Algaida. 

L’acusa igualment de no fer res pels ajuntaments i de donar-los l’esquena, acusació 
que és falsa perquè tots els seus consellers han estat batles o regidors i tots duen la 
política municipal dins les venes, tots pensen en polítiques municipals i ho fan des de 
totes les àrees del Consell de Mallorca i, de fet, mai en la vida no s’havia fet tant en 
política municipal com s’ha fet en aquesta legislatura i ressalta les accions fetes des de 
Benestar Social, Cultura, Cooperació Local, etc., perquè totes les àrees pensen en 
polítiques municipals. 

Deia el Sr. Font que l’equip de govern, durant els dos primers anys que els 
ajuntaments ho passaven molt malament, no hi va fer res, cosa que nega perquè 
precisament varen parlar amb els ajuntaments per veure si volien Pla d’Obres i 
Serveis. 

Aleshores els ajuntaments varen dir que no estaven per fer obres i que s’estimaven 
més pagar despesa corrent. Manifestaren els seus problemes per poder pagar les 
factures i demanaren si era possible que el Consell de Mallorca els pogués oferir 
algun tipus d’ajuda per pagar despesa corrent. 

En conseqüència, el Consell de Mallorca va fer allò que li havien demanat els 
ajuntaments, en la mesura de les seves possibilitats, i durant dos anys han destinat en 
cada exercici 2 M€ del pressupost del Consell de Mallorca per pagar factures de 
despesa corrent dels ajuntaments. 

Ressalta que aquesta iniciativa no era molt rendible políticament per a l’equip de 
govern del Consell de Mallorca perquè d’això no hi ha fotos. Quan es fa una 
transferència de fons a un ajuntament per pagar factures de despesa corrent, no hi ha 
fotos. En canvi, si se fa alguna infraestructura a través del Pla d’Obres i Serveis, el 
batle convida el Consell de Mallorca quan posen la primera pedra i per a la 
inauguració de la infraestructura i és quan se surt a la foto als mitjans de comunicació. 

Per això, pot garantir que l’equip de govern ha intentat ser molt rigorós i ser-li molt 
útil als ajuntaments sense pensar, en absolut, en el seu protagonisme polític. 

En quant al Codi ètic, que el Sr. Font diu que al PP li ha costat molt arribar a un acord 
al respecte, li comenta que realment ha estat difícil arribar a un acord amb ell perquè 
troba ossos en el lleu sempre. 

A continuació destaca que, segons el seu parer, tots haurien d’estar satisfets de l’acord 
que varen ser capaços d’assolir entre tots els partits polítics per aprovar aquest Codi 
ètic, que era necessari per a aquesta casa vist tot el que hi ha passat. 
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Considera que, en aquest sentit, no han d’anar amb retrets i el Sr. Font no ha de fer de 
xerec perquè mai en la vida no s’havia mostrat tant l’entrellat d’aquesta casa com 
s’està fent en aquests moments. Ara s’explica com se gasten els doblers i hi ha molta 
més informació que mai a l’abast de tots els mallorquins. 

Per altra banda, el Sr. Font també critica els estatuts del Consorci Serra de 
Tramuntana i li tira en cara que hagin fet un consorci (que si el Sr. Matas en va fer, 
que si sap què suposa un consorci...) però tal que tengui en compte que aquest 
consorci el varen crear durant la passada legislatura però el PP se’l va trobar fet quan 
va arribar al Consell de Mallorca. 

Ara bé, sí que es varen trobar uns estatuts d’aquest Consorci que no preveien ni la 
participació dels ajuntaments ni de l’oposició i ara el que volen fer és canviar aquests 
estatuts perquè puguin formar part del Consorci tant els ajuntaments de la serra com 
l’oposició. 

Pel que fa a la qüestió de definir com a útil o inútil la gestió, és a dir, que ella en el 
seu discurs ha dit que era útil i el Sr. Font diu que no, que és inútil, li diu al Sr. Font 
que creu que la paraula ‘útil’ li ve de nou i li retreu que intenti fer aquesta crítica fàcil 
sense aportar-hi arguments. 

Finalment el Sr. Font ha acabat el seu discurs amb una frase demagògica demanant 
que qui guanya amb tot el fa que el Partit Popular i responent que, com sempre, hi 
guanyen els poderosos o els rics i que les classes mitjanes o més pobres en surten 
perdent. 

Aquí s’equivoca el Sr. Font totalment perquè aquesta legislatura des de totes les àrees 
del Consell de Mallorca (ja que són un equip, mentre que la passada legislatura no 
sabien què era fer feina en equip) s’han posat d’acord per prioritzar les coses 
importants que són els serveis socials. 

Així s’han incrementat les ajudes als serveis socials. S’ha incrementat el departament 
d’Inserció Social en un 35% i s’ha incrementat l’àrea de Discapacitats en un 35%. De 
tot això en surten guanyant els mallorquins.  

Amb les polítiques que han fet els darrers anys hi han guanyat els mallorquins perquè 
tots els mallorquins volen que les persones que tenen més dificultats en un moment 
determinat gaudeixin de la prioritat de les institucions que governen en aquesta 
Comunitat Autònoma. 

Tot seguit anuncia que parlarà de suprimir el Consell de Mallorca, tema sobre el qual 
han parlat els dos portaveus de l’oposició i li han tirat en cara que potser és massa 
blana i que no ha contestat tot d’una el Sr. Bauzá però cadascú té la seva manera de 
ser, el seu tarannà i el seu seny. 

Malgrat això, els ha de recordar que són poc originals perquè quan a ella la varen triar 
com a candidata del Partit Popular al Consell de Mallorca, just en anunciar-ho als 
mitjans de comunicació ja va sortir la Sra. Armengol dient que ‘la Sra. Salom el que 
vol és carregar-se el Consell de Mallorca’. Això ja ho va dir la Sra. Armengol fa 3 
anys. 

Per contra, considera que els fets demostren que avui aquest Consell de Mallorca és 
molt més sòlid i molt més útil que quan governava el Partit Socialista. Certament han 
passat 3 anys i ara tenen un consell molt més auster, més humil, que fa les coses que 
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toca amb seriositat i amb rigor i que tot això ha propiciat que avui la seva situació 
sigui més sòlida. 

Reitera que l’oposició és poc original amb aquesta acusació i de vegades semblen un 
disc retxat, és a dir, que pensen que quan més repeteixin una cosa potser la gent 
arribarà a pensar que és certa, però no ho és. 

La qüestió és que simplement defensen dos models distints de Consell de Mallorca. 
L’oposició defensa un model antic i clàssic i el Partit Popular defensa un nou model 
de consell insular. 

Li critiquen també que hagi callat i reconeix que és cert, que ha callat, perquè a ella li 
agrada més actuar que no parlar massa pels mitjans de comunicació. Aquest és un tret 
del seu seny, de la seva manera de ser i de la seva prudència.  

Es mostra segura que si això arriba a passar en la passada legislatura, a les portades 
dels diaris sortiria cada dia la presidenta del Consell dient que ha dit tal cosa o que ha 
criticat tal altra. En fi, crits i renous. 

En aquests moments de crisi i de dificultats, als mallorquins no els agrada gens ni 
mica quan els polítics es tirin els trastos pel cap. Per això, és un bon moment per 
aplicar el seny mallorquí i la prudència. 

Assegura, a més a més, que el fet que no parli públicament no vol dir que no actuï. No 
ho ha fet fins al darrer Ple allà on, més que parlar, va votar i va votar una moció de 
l’oposició que deia que volien que el Consell de Mallorca compleixi el que diu 
l’Estatut d’Autonomia i sigui allò que diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Evidentment, les intencions es demostren amb els fets però imagina que a l’oposició li 
agradaria que el Sr. Bauzá i ella es barallassin cada dia a través dels mitjans de 
comunicació però això no ho veuran els seus ulls. 

En aquesta legislatura estan fent al Consell de Mallorca el que toca. Si tenen una 
competència, l’exerceixen, però no volen duplicitats i ho han demostrat. Això li ha 
suposat al Consell de Mallorca un estalvi de més de 19 M€. 

El Partit Popular ha suprimit al Consell de Mallorca les coses supèrflues i s’ha quedat 
amb el bessó, amb allò que és important, amb allò que és bo, amb l’essència. El PP 
sempre ha dit que no volia que el Consell de Mallorca estigués al servei dels polítics i, 
per això, és un consell que ara està al servei dels mallorquins, de tot el poble de 
Mallorca. 

L’equip de govern defensa un Consell de Mallorca que prioritzi les coses importants i 
tenen la capacitat, gràcies a la seva majoria, perquè tothom remi en el mateixa 
direcció i així donar prioritat a l’atenció als més dèbils. 

Aquest Consell de Mallorca ha tengut la capacitat de sortir a dir que aturava 
màquines, cosa que li varen criticar moltíssim. Fins i tot li deien que aturava màquines 
perquè no sabia que havia de fer o perquè se volia carregar el Consell de Mallorca, 
però no era així. Varen aturar màquines per poder pagar, per recuperar-se i per posar, 
una altra vegada, el Consell de Mallorca en marxa, aquest nou Consell de Mallorca. 

S’ha de tenir en compte que s’ha passat d’un consell insular que no pagava a un 
consell insular que paga a tothom, un consell insular que fa polítiques municipals 
transversals des de totes les àrees. 
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El PP defensa un model de Consell de Mallorca transparent, un nou model. 
L’oposició defensa un altre model de Consell de Mallorca més gros però el motiu és 
perquè necessiten un consell més gros perquè quan governen, com que són distints 
partits, necessiten més càrrecs per fer tothom content. 

També critiquen el president Bauzá perquè va dir que s’havia de reduir el Consell de 
Mallorca a la mínima expressió però, per contra, l’oposició no ha fet esment a les 
paraules del Sr. Bauzá al Parlament de les Illes Balears. 

El president Bauzá, al Parlament, va dir que estava encantat amb la bona feina que 
feia el Consell Insular de Mallorca, és a dir, que el president Bauzá està encantat amb 
aquest nou model de consell insular i està totalment i absolutament d’acord amb el 
model de Consell de Mallorca que defensa el PP, un model que és útil als mallorquins 
i que és distint al model que defensaven la passada legislatura. 

Reconeix que és cert que el PP defensa que s’ha de reduir el sector públic espanyol 
tant de l’Estat, com de les comunitats, dels consells i dels ajuntaments i ho defensen 
perquè, en uns moments de crisi i de dificultats, s’ha d’intentar que el sector públic 
costi menys i, per això, s’hi han d’eliminar les coses supèrflues i deixar-hi les 
estrictament necessàries. 

Per fer-ho així, és necessari saber prioritzar i saber destriar el gra de la palla i amb 
aquesta labor està fent feina el Partit Popular a totes les administracions atès que 
entenen que les han de fer més eficaces. Aquest és el model que defensen. 

Manifesta, a continuació, que comentarà quatre arguments que confirmen que el Sr. 
Bauzá no se vol carregar el Consell de Mallorca, és a dir, quatre coses que no hauria 
fet el president Bauzá si volgués posar-li pany de maleta al Consell Insular de 
Mallorca. 

El primer argument és que durant l’any 2013 el Govern de les Illes Balears li ha pagat 
al Consell de Mallorca 276 M€, la quantitat més elevada de la història de la 
democràcia en aquest consell insular. 

L’any 2009, el Govern de les Illes Balears li va pagar al Consell de Mallorca 188 M€; 
l’any 2010, 134 M€; l’any 2011, 99 M€, l’any 2012, 135 M€ i l’any 2013, el Sr. 
Bauzá, li pagà 276 M€. 

El darrer any de govern del Sr. Antich, l’any 2009, quan el Sr. Antich i la Sra. 
Armengol s’omplien la boca de ‘consells insulars’, li va enviar a aquest Consell de 
Mallorca la meitat dels doblers que li ha enviat en 2013 el Sr. Bauzá.  

És obvi que aquest és un argument vàlid perquè si el Sr. Bauzá volgués tancar el 
Consell de Mallorca no li enviaria doblers. 

El segon argument és que el Govern de les Illes Balears no hauria posat en marxa el 
traspàs de competències de Promoció Turística al Consell de Mallorca així com als 
altres consells. El Govern balear no se plantejaria donar més poder al Consell de 
Mallorca si el volgués tancar. 

El tercer argument és que hi ha una Llei de racionalització de l’administració Local. 
És una llei nacional per intentar que les administracions siguin més eficaces i facin 
més amb menys. 
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Aquesta llei, quan era un esborrany, se va enviar a totes les comunitats autònomes per 
saber què en pensaven. Aleshores el president Bauzá –el Govern balear– va estar 
d’acord amb el contingut d’aquesta llei que dóna molt més poder al Consell Insular de 
Mallorca. Si se’l volgués carregar, probablement hi hagués posat qualque emperò i, en 
canvi, va estar d’acord amb donar més poder als consells insular. 

El quart argument és la Llei de finançament del consell insulars. Aquest és el punt 
estrella però l’oposició hi ha passat de puntetes perquè es veu no els interessa massa 
aquest tema. 

Possiblement el tema més important d’aquesta legislatura sigui la Llei de finançament 
dels consells insulars. Una llei històrica perquè durant la passada legislatura els grups 
que governaven varen ser incapaços de posar-s’hi d’acord però, tot i això, en el Debat 
de Política General no n’han parlat ni 30 segons d’aquest fet històric. 

Constata que el Consell de Mallorca ha passat d’un finançament indigne amb una 
autonomia financera d’un 3% a una bona llei que s’ha pogut fer en uns moments de 
dificultats econòmiques. 

Evidentment fa 5 anys la llei hagués estat una altra perquè eren moments de bonança 
econòmica però actualment és un èxit tremendament important del Govern de les Illes 
Balears i dels quatre consells insulars haver estat capaços d’aprovar una Llei de 
finançament dels consells insulars. 

Aquesta llei permet acabar amb la pràctica que feien en la passada legislatura, és a dir, 
que quan arribava l’hora d’aprovar els pressuposts al Parlament de les Illes Balears 
era quan començaven a negociar: els presidents dels consells parlaven amb el 
president de la Comunitat per veure què rebrien, discutien perquè un consell volia més 
que un altre o perquè un consell se queixa del que rebria un altre consell. 

Mentre passava això, per darrere se signaven convenis entre el Govern de les Illes 
Balears i els consells, però d’amagat, sense que un consell sabés que signava un altre 
consell. Era un mercadeig aprovar els pressuposts del Govern de les Illes Balears i 
dels consells insulars. 

Després se varen inventar les bestretes, que eren un nyap. Ara el PP ha acabat amb tot 
això i ho ha fet amb un acord entre els quatre consells insulars tot i que ha de 
reconèixer que les negociacions han estat difícils, amb ‘estires i arronses’ dins els 
despatxos i ha estat un procés llarg. 

No obstant això, han procurat que d’aquestes discrepàncies i discussions no fos 
testimoni tot el poble de Mallorca. El poble l’han d’informar quan s’arriba a un acord 
perquè així considera que s’és més útil al poble mallorquí. 

Aquest acord diu que el Consell de Mallorca tendrà autonomia financera. Fins ara, el 
Consell de Mallorca havia de justificar totes les factures, que pagaven totes les àrees, 
al Govern de les Illes Balears. Ara no. Ara el Govern de les Illes Balears envia una 
quantitat i no l’han de justificar i aquesta manera de procedir li confereix legitimitat i 
majoria d’edat a aquest Consell de Mallorca. 

Aquesta Llei de finançament és suficient per exercir les competències que actualment 
té atribuïdes el Consell de Mallorca i contempla una qüestió molt important que és 
que li dóna al Consell de Mallorca capacitat de participar de les millores d’ingressos 
de la Comunitat Autònoma. 
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Així doncs, quan la Comunitat Autònoma millori el seu finançament, en el mateix 
percentatge que hagi millorat el finançament de la Comunitat Autònoma millorà el 
finançament d’aquest consell insular. 

A més a més, el pes que té Mallorca s’ha incrementat un poc respecte del que tenia 
abans i ara s’han consolidat 180 milions d’euros. Recorda que la passada legislatura 
tenien consolidat 146 milions d’euros i llavors hi havia convenis, hi havia bestretes, és 
a dir, que hi havia mercadeig en funció de la voluntat política de cada any. 

De fet, hi ha hagut anys que des del Consell de Mallorca se li ha dit al Parlament que, 
si no hi havia una determinada quantitat per a Mallorca, no aprovarien el pressupost 
del Govern de les Illes Balears. I el mateix deia Menorca i també Eivissa. Això feia 
que cada any, al Parlament, les negociacions fossin un “trágala” i tot això 
(negociacions, pressions, xantatges, etc.) ara s’ha acabat. 

Puntualitza que això no vol dir que la finalitat fos malversar els doblers sinó que 
xantatge vol dir, en aquest cas, que si per exemple el Govern de les Illes Balears no 
signava un conveni de 3 M€ per promoció turística a Mallorca, doncs el Consell de 
Mallorca l’amenaçava amb no aprovar-li el pressupost al Parlament. Evidentment, 
això no vol dir que amb aquests 3 M€ les coses se feien malament, bé o regular. 

En quant al tema de les inversions estatutàries, explica que existien tres convenis i hi 
havia distintes inversions aprovades. Quan el PP arribà al Consell de Mallorca es 
trobaren amb uns convenis amb unes inversions per uns imports d’un determinat 
nombre de milions d’euros, inversions que s’havia d’executar en un determinat 
termini de temps. 

Doncs bé, una vegada que s’estudiaren el tema constataren que el Govern d’Espanya 
havia enviat aquests doblers al Govern de les Illes Balears però els doblers els havia 
gastat el Govern de les Illes Balears. Seguien criteri de caixa única i els doblers 
s’havien gastat en no saben què. 

Això li planteja un problema al Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca 
n’és conscient. Hi ha dèficit, hi ha milers de factures sense pagar, la tresoreria del 
Govern de les Illes Balears està a zero i tot això es demostra amb el fet que l’any 2011 
el Govern de les Illes Balears no va enviar ni un sol euro al Consell de Mallorca. 

Aleshores es varen plantejar quines solucions hi podria haver. Una vegada recopilada 
la informació, des de Madrid els diuen que no se poden canviar els projectes 
d’inversió dels convenis de les estatutàries i que únicament hi cap la possibilitat de 
demanar una pròrroga d’aquests 3 convenis. 

La idea de l’equip de govern és que no s’ha de perdre ni un cèntim d’euros dels 
doblers que enviï Madrid i, per això, varen considerar que era més adient sol·licitar la 
pròrroga d’aquests 3 convenis i així dilatar l’execució de les obres a fi i efecte que el 
Govern de les Illes Balears pugui començar a recuperar-se econòmicament i llavors el 
Consell de Mallorca ja farà aquestes obres i inversions. D’aquesta manera, quan el 
Consell de Mallorca faci les obres i enviï les certificacions al Govern de les Illes 
Balears, aquest pugui pagar-les. 

Observa que des del primer dia de la legislatura haguessin pogut fer totes les 
inversions estatutàries però haurien fet un bon bunyol atès que haurien enviat al 
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Govern de les Illes Balears certificacions d’obres per import de 20 M€ i el Govern de 
les Illes Balears no hagués pagat i els proveïdors no haguessin cobrat. 

En canvi, l’equip de govern ha intentat ser responsable i resultar-li útil a la societat 
mallorquina i, per això, es va plantejar esperar un poc fins que les administracions 
públiques se recuperassin, tornassin a tenir liquiditat, assolissin el ritme normal 
d’execució pressupostària i d’equilibri pressupostari i després ja començarien totes 
aquestes inversions. 

A hores d’ara pot anunciar que totes les inversions estatutàries estan en marxa i que 
s’executaran dins els terminis previstos. Unes estan en fase de redacció i tramitació de 
projectes, unes altres estan en fase de contractació o bé fiscalització, licitació i 
adjudicació i, finalment, unes altres (en concret 4 projectes) començaran les obres en 
10 dies. 

Fa constar que també s’ha demanat ja la llicència d’obra a l’Ajuntament de Llucmajor 
en relació al tema de la Fundació Toni Catany, la qual cosa demostra que s’hi han fet 
passes. 

Per altra banda també critiquen que només vulguin ajudar les grans constructores i, en 
aquest sentit, assenyala que li és indiferent si és qüestió de grans constructores o de 
petites. El que importa és fer les obres que s’han de fer per millorar les carreteres 
perquè siguin més segures. 

Actualment existeixen uns contractes de manteniment de les carreteres de distintes 
zones de Mallorca i precisament les empreses que duen aquests manteniments són 
empreses mallorquines. Ressalta que els contractes ascendeixen a gairebé 30 M€ i que 
hi participen 15 empreses de Mallorca. Això vol dir que no miren d’ajudar els 
grossos. 

Pel que fa a les gran obres que s’han adjudicat, explicat que s’hi han presentat UTEs 
d’empreses nacionals amb empreses mallorquines i això permet que a Mallorca hi 
hagi obra pública, que és ben necessària en moments de crisi i de dificultats. 

Des del Consell de Mallorca han aconseguit posar en marxa 110 M€ en obra pública, 
que seran 150 M€ a final de legislatura, amb empreses mallorquines i empreses de 
fora atès que l’hora de fer l’adjudicació d’una obra s’han d’atendre els informes 
tècnics. A les licitacions es presenten les empreses que volen i l’adjudicació se fa al 
millor projecte segons el criteri tècnic. 

Això sí, el que procuren fer és, quan s’adjudiquen unes obres, tenir prèviament 
garantits els doblers per poder-les pagar, cosa que no passava abans. 

Sobre l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
assenyala que s’ha criticat que s’hi fa menys feina que abans, la qual cosa és lògica 
perquè resulta que el nombre d’obres ha disminuït i s’ha reduït, a més de la meitat, el 
nombre de denúncies de particulars, motivat pel fet que hi ha menys activitat i, per 
tant, és normal que hi hagi menys infraccions i és normal que l’Agència faci menys 
feina. 

També s’ha retret que el Govern de les Illes Balears li lleva competències al Consell 
de Mallorca en temes urbanístics amb la Llei de turisme o la Llei del sòl. 
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Segons el seu parer, s’està demostrant aquesta legislatura que el Consell de Mallorca 
és un consell distint al d’anteriors legislatures. L’equip de govern d’aquesta institució 
no és gelós i vol que les coses se facin bé amb indiferència de qui les faci i insisteix en 
deixar clar que l’equip de govern del Consell de Mallorca no està gelós del seu poder. 

A continuació planteja si és bona la Llei de turisme en aquests moments i si ha estat 
bona per Mallorca. Ella pensa que sí i per això hi estan d’acord atès que el seu lema és 
pensar en les persones i no tenen un concepte, com té l’oposició, de poder i de gelosia 
de competències com passava en altres èpoques. 

Tot entrat en temes de Medi Ambient, assenyala que la tarifa de residus ja sabien que 
no seria un tema fàcil sinó ben complicat de gestionar i que els ha duit molts de 
maldecaps, moltes hores de reunions, de passar pena i, fins i tot, de discussions per 
veure com ho feien. 

Malgrat això, la realitat és que han passat gairebé 3 anys i han fet allò que havien dit 
que farien, és a dir, no apujar la tarifa, la qual cosa és tremendament important. 

El Grup Socialista, just quan va arribar al poder, va apujar la tarifa i, a més a més, 
varen incrementar el dèficit tarifari i, de fet, el Sr. Antich va ser la primera persona 
que va autoritzar que, per primera vegada, es dugués combustible sòlid de fora. Ell 
s’hi va estrenar. 

El PP en aquests quasi tres anys de govern ha aconseguit no apujar la tarifa i els 
tècnics de la casa han fet moltíssima feina estudiant-se tots els números de la tarifa –
cosa que agraeix atès que li aporta seguretat a l’equip de govern– i actualment 
compten amb la tarifa més estudiada de la història i, a més a més, posaran a zero el 
comptador del dèficit tarifari i no apujaran la tarifa, que era el seu objectiu. 

Reitera que des d’un primer moment sabien aquesta tasca no seria fàcil però sabien 
que Mallorca tenia unes grans instal·lacions, que han costat molts de doblers a tots els 
mallorquins, i les han de rendibilitzar de qualque manera. 

Adverteix que apujar un 50% la tarifa era fàcil i, en canvi, allò que realment era difícil 
és el que ha fet el Partit Popular: gestionar per no apujar la tarifa i assumir uns costs 
polítics perquè tampoc no els feia massa il·lusió dur coses de fora. 

No obstant això, varen sospesar en una balança què s’estimaven més, si dur 
combustible sòlid de fora i no apujar la tarifa o optar per l’opció més fàcil que era 
apujar la tarifa. Una vegada sospesat això varen optar per l’opció més difícil. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Font a qui li diu que, quan el PP deia en la campanya 
electoral que no apujarien la tarifa, el Grup MÉS per Mallorca deia que era impossible 
no apujar la tarifa perquè el tema estava tancat fins l’any 2041. Això deia la formació 
política del Sr. Font i, per tant, deu ser que el PP hi ha fet un miracle ja que ha 
aconseguit no apujar la tarifa durant 3 anys. 

A continuació anuncia que entrarà a tractar els temes referents a l’àrea social. 

Primerament fa constar que durant 2 anys han estat reduint el pressupost del Consell 
de Mallorca (un 20% el primer any i un 11% el segon) i enguany han aconseguit que 
l’IMAS tengui el pressupost més elevat de la història: 135 milions d’euros. 

L’oposició, quan governava, es caracteritzava per tenir un pressupost inicial i després, 
en el decurs de l’any, gastaven molt més. Puntualitza que pressupostaven una xifra, 
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que sabien que no era la despesa real, i com que no podien quadrar els pressuposts, 
doncs optaven per pressupostar un poc menys i després, durant l’any, hi feien 
modificacions. 

Ara no se fa així. Des de principi d’any s’ha pressupostat allò que se necessita per a 
tot l’any i si després, a final de l’exercici, hi ha un romanent de tresoreria i se pot fer 
un increment pressupostari a l’àrea de benestar, l’han fet però remarca que sempre 
han fet uns pressuposts reals. 

Afegeix que en la gestió de l’IMAS han reduït personal i el capítol II perquè això 
redunda en una millor gestió i tot això sense llevar cap servei sinó, fins i tot, posant en 
marxa algun nou servei. El fet de reduir despeses de personal i de despeses corrents 
els ha permès invertir els doblers estalviats en les persones que necessitaven un cop de 
mà per part del Consell de Mallorca en uns moments de crisi i dificultats. 

En aquest sentit, les àrees de Discapacitats i d’Inserció Social han incrementat els seus 
pressuposts en un 35%. També és molt important, en l’àrea social, poder pagar els 
deutes a proveïdors, entitats i ajuntaments. 

El Partit Popular ha aconseguit, en poc més de dos anys, pagar a 45-60 dies, cosa que 
era impensable a principis de legislatura d’acord amb la situació que varen trobar. 

Llavors critiquen, com sempre, el tema del Consorci de Serveis Socials i 
Sociosanitaris de les Illes Balears argumentant que el Sr. Bauzá li vol llevar 
competències al Consell de Mallorca i que la presidenta calla perquè és una dona de 
partit. 

Fa constar que aquest no és un consorci nou. Abans hi havia una fundació i hi havia 
un consorci. El Consell de Mallorca formava part d’ambdues entitats. Quan es varen 
fusionar aquestes dues entitats (la fundació i el consorci) el més normal és que el 
Consell de Mallorca continuï formant part de l’organisme resultant i això és tot. 

El Consorci no li ha fet perdre cap competència al Consell de Mallorca ni s’ha 
privatitzat l’IMAS, que era el que el Grup Socialista amenaçava que passaria, fent 
alarmisme. 

La realitat és que, durant el darrer any, 5 programes de temes de discapacitats que feia 
el Govern de les Illes Balears han passat a ser gestionats per l’IMAS, i això amb el 
Consorci creat, qüestió que esbuca tots els arguments que hi esgrimeixen en contra. 

Així doncs, s’ha fet aquest Consorci, que vaticinaven que se carregaria l’IMAS, i ara 
se signarà amb el Govern de les Illes Balears per 200 noves places de discapacitats 
mentre que també mantenen els convenis de les residències de gent gran. 

Remarca que aquests són els fets i no allò que feia el Grup Socialista: fer volar 
coloms, fer por a la gent, fer por als treballadors de l’IMAS, crear inseguretat, 
alimentar que el personal de l’IMAS vengués a Palau Reial a protestar, etc. 

Adverteix que aquesta manera d’actuar és no ser útils per als treballadors d’aquesta 
casa sinó utilitzar-los, cosa que és molt distinta. 

També els critiquen que no fan plans estratègics i, en aquest sentit, li diu al Sr. Garau 
que són distints: el Sr. Garau és teòric i l’equip de govern del PP és pràctic. El Sr. 
Garau, quan entrà a presidir l’IMAS, va fer un gran pla estratègic i resultà que a l’hora 
de posar-lo en marxa el món havia canviat i el pla ja no servia per res. 
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Va fer un pla a 4 o 5 anys, llavors les circumstàncies econòmiques i socials d’aquest 
país varen canviar i va resultar que l’hora de d’aplicar-lo s’adonaren que el pla ja no 
servia per res, era paper banyat i s’havien tudat 300.000 euros en estudis. 

Destaca que aquesta és la diferència en el Grup Socialista i el Partit Popular, que és 
més modest, potser no tan viu, però sí més pràctic i procura tocar amb els peus a terra 
i ajudar la gent. 

A més a més, el col·lectiu de les entitats els ho agraeixen i així els ho diuen (“és 
millor això que feis vosaltres”) ja que abans hi havia molta teoria però, al final, no 
anava bé. En canvi ara fan plans anuals, que no queden obsolets, i amb recursos 
propis i el personal propi de l’IMAS, cosa que fa que siguin molt més eficaços i molt 
més eficients. 

Sobre el tema de la dependència, comenta que a dia d’avui la Llei de dependència és 
d’aplicació autonòmica i les llistes d’espera per rebre’n una prestació són del Govern 
de les Illes Balears, és a dir, que no és un tema que gestioni el Consell de Mallorca. 

Matisa, al respecte, que l’any 2010 s’hi varen marcar uns criteris. L’any 2010 el Sr. 
Garau va decidir el nombre de places residencials del Consell de Mallorca que 
passaven a ser recursos per a la dependència i hi va tancar l’accés per via de criteris 
distints als de la dependència. 

En aquests moments no hi ha cap compromís concret per incrementar el nombre 
d’aquestes places però assegura que s’està fent feina de valent perquè pugui ser així. 

A més a més, ha de destacar que l’IMAS té una sèrie de programes d’atenció 
residencials que són necessaris atesa l’actual situació i que inclouen la prioritat social, 
la urgència social, estades temporals, programa de respir familiar i reagrupament 
familiar. Aquests programes fan necessària l’existència de places disponibles a les 
residències del Consell de Mallorca. 

En quant a la Inserció Social, assenyala que aquesta legislatura s’ha fet un esforç 
important des d’aquesta àrea per tal d’ajudar les persones a cobrir totes les necessitats, 
les quals han augmentat. Els perfils d’usuaris, per mor de la crisi, han canviat i s’han 
incrementat i, per això, el Consell de Mallorca ha apujat el pressupost d’aquesta àrea 
en un 35%. 

Ressalta que abans tots els recursos d’Inserció Social estaven ubicats a Palma però la 
crisi afecta també les persones que viuen als pobles de Mallorca, a la qual cosa s’ha 
adaptat l’IMAS malgrat que el pla estratègic no ho deia, és a dir, que s’ha adaptat a les 
necessitats de la gent i ara sí que hi ha places d’inserció social a la part forana i s’està 
convertit aquest servei en un servei insular que permet ajudar els ajuntaments i 
cooperar amb ells per ajudar aquelles persones que viuen als pobles i passen per una 
situació complicada. 

També s’ha posat en marxa el programa APROFITA, un programa únic que compta 
amb la participació de 180 supermercats de la cadena Eroski, programa amb el qual 
han pogut ajudar 3.000 famílies de 40 municipis de Mallorca. En aquest programa 
col·labora el personal de l’IMAS, els serveis socials municipals i, fins i tot, Càritas i 
destaca el bon servei que presta aquest nou programa que han posat en marxa. 

Dins aquesta àrea també s’han dedicat a fer una altra cosa molt important que és 
posar-hi ordre. Abans existien moltes subvencions nominatives, que depenen de la 
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voluntat del polític de torn, i ara això s’ha canviat i les han passat a contractes de 
servei. La titularitat del servei és del Consell de Mallorca i les entitats contractades 
presenten una factura cada mes pels serveis prestats. 

En temes de Renda Mínima d’Inserció i de Pla de Prestacions Bàsiques, manifesta que 
s’han incrementat aquests anys en un 75% i anuncia que estan fent feina amb 
l’historial social integrat. 

Del tema de l’historial social integrat s’ha parlat poc i li diu al Sr. Font que és un tema 
molt relacionat amb les actuacions de caire municipalista del Consell de Mallorca. 
Aquesta iniciativa consisteix en la creació d’una base de dades per poder compartir 
informació que permeti prendre millors decisions, ser més eficaços i perquè hi hagi 
igualtat. 

El Consell de Mallorca compartirà aquesta base de dades amb els ajuntaments, base 
de dades que conté informació de 84.000 usuaris i la finalitat és que l’historial 
d’aquestes persones estiguin a l’abast dels 222 professionals de serveis socials que hi 
ha als municipis. 

Destaca que el Consell de Mallorca no està gelós de les seves competències i que 
aquesta iniciativa no entén que signifiqui una pèrdua de poder sinó compartir 
informació en benefici dels mallorquins per així ser útils ja que, siguin del color que 
siguin, tots els ajuntaments de Mallorca han de comptar amb aquesta informació i 
quan se demanin prestacions de caire social, els professionals podran accedir a 
l’historial de les persones que les sol·licitin, informació que els ajudarà a prendre la 
millor decisió. 

Pel que fa als desnonaments, ressalta que el Consell de Mallorca ha posat en marxa 
una iniciativa que ha estat una novetat a nivell nacional. S’ha posat en marxa un 
programa que cap administració no ha estat capaç de fer. Aquest programa, anomenat 
ESPAI, està dotat amb 500.000 euros i es desenvolupa mitjançant un conveni amb la 
Creu Roja.  

Els desnonaments són realment un problema social i des del Consell de Mallorca 
varen estar estudiant una possible ajuda per a aquelles persones que perden el seu 
habitatge o estan en risc de perdre’l. 

Així doncs, des de l’àrea de Benestar Social es varen mantenir reunions internes i 
reunions amb els membres de la Plataforma antidesnonaments per tal d’arribar a 
trobar una manera que el Consell de Mallorca pogués ajudar aquestes persones. 

Aleshores varen arribar a la conclusió que era impossible que el Consell de Mallorca 
ho fes tot sol i, per això, cregueren més adient fer un conveni amb la Creu Roja 
perquè és una institució que té mitjans i professionals que permeten gestionar-lo amb 
rapidesa ja que aquestes ajudes són per pagar quotes d’hipoteques, factures de llum, 
aigua o gas, etc. i administrar això directament des del Consell de Mallorca era 
impossible. 

Considera que ha estat encertat conveniar aquest programa amb la Creu Roja perquè 
s’ha comprovat que ha resultat ser un programa pilot extraordinari amb el qual s’ha 
pogut ajudar a més de 2.400 persones i enguany, com és natural, el tornaran a posar en 
marxa. 
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A continuació anuncia que finalitzarà la seva intervenció parlant de la cultura i li 
demana permís al Sr. Font per fer-li una broma. El Sr. Font sempre diu que el PP se 
vol carregar la cultura mallorquina, que no estima les nostres arrels i tot el que hem 
heretat dels nostres majors. 

Assegura que aquestes acusacions són mentida i li proposa al Sr. Font fer unes 
messions per veure com poden provar qui és més mallorquí o qui se sent més 
mallorquí. Aprofitar per convidar també a la Sra. Garrido a participar d’aquestes 
messions per mirar de provar qui se sent més mallorquí o qui té més sentiment de 
mallorquinitat. 

En aquest sentit demana si li poden contar la feta de les germanes Casesnoves a 
Sóller, o si li poden dir què pensava na Margalida Ferrer del seu fill quan se’n volia 
anar, o provar qui sap més sobre l’Estendard o qualsevol altra festa del poble de 
Mallorca, o qui estima més els nostres costums i les nostres tradicions, o quina 
sensació tenen en sentir els Blavets, o quan van a matines a sentir el cant de la Sibil·la 
o qui s’emociona més quan toquen les xeremies.  

Demana a qui li batega més el cor en sentir aquests cants, si al Sr. Font o a ella i 
finalment respon que, com a mínim, a tots dos per igual. També planteja altres 
qüestions que se podrien demanar com qui sap més acudits mallorquins, o si l’han 
d’ensenyar a fer panades o veure qui les fa més bones, o qui ha nedat a més safareigs, 
o qui sap plomar una gallina o anar a collir ametlles, etc. 

Afirma que tot això ella ho sap fer perquè ho ha mamat des de petita a ca seva i 
assegura que se’n preocuparà que ho sàpiga el seu fill. Assevera que tot això no ho 
sap perquè li hagi pegat de cop una curolla nacionalista. 

Tot seguit li diu al Sr. Font que no se pensi que pot donar carnets de mallorquí o 
passaports de català. S’equivoca, fa osques amb això. 

Hi ha una diferència important entre MÉS per Mallorca i el PP. Aquesta diferència és 
que tots els membres del Grup Popular del Consell de Mallorca duen la mallorquinitat 
dins els seus cors però els membres de MÉS per Mallorca, moltes vegades, l’utilitzen 
com un instrument per arribar a un objectiu concret. 

Li retreu a MÉS per Mallorca que la mallorquinitat no la tenguin com un sentiment 
sinó més aviat com un instrument per arribar a una finalitat o a no sap quines 
quimeres.  

En aquest sentit els vol recomanar que, mentre no puguin tenir allò que desitgen, 
estimin allò que tenen, és a dir, que estimin la nostra manera de ser com a poble 
mallorquí. 

A continuació s’adreça conjuntament al Sr. Garau i al Sr. Font i els diu, referint-se a 
Cultura, Patrimoni i Esports, que el Consell de Mallorca fa costat a la cultura i que el 
vicepresident de la institució ha fet una gran feina al llarg d’aquest temps. 

El Consell de Mallorca ha procurat defensar, potenciar i posar en valor tot allò que és 
la cultura, les tradicions, el patrimoni i els costums.  

Han estat oberts a tothom, dialogant, fent convocatòries públiques de subvencions 
perquè hi hagi igualtat d’oportunitat per tothom i no fer parts i quarts ja que el PP sí és 
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bon gestor perquè els doblers públics són doblers de tots i s’ha de mirar amb lupa com 
i de quina manera es justifiquen les coses. 

Mantenen i promouen la col·laboració amb tots els sectors culturals: la cultura escrita, 
teatre, arts plàstiques i museus de Mallorca. Refusa, doncs, la acusació de carregar-se 
la cultura mallorquina i de no fer res per la cultura mallorquina. 

Adverteix que tot el que hi han fet, atesa la situació econòmica que tenia el Consell de 
Mallorca, és extraordinàriament important i així els ho diu la gent i destaca que han 
estat capaços de capgirar les coses i detalla que, per exemple, en cultura escrita el 
Consell de Mallorca ajuda els editors, els arxius, les biblioteques i els llibreters.  

Una cosa nova que han posat en marxa ha estat la signatura d’un acord per digitalitzar 
l’obra del Pare Ginard, un gran folklorista. Aquesta és una iniciativa nova d’aquesta 
legislatura. 

Una altra acció del Consell de Mallorca en aquesta matèria és que les cases museu 
tenen molta més aportació aquesta legislatura que no tenien abans o, per exemple, el 
Teatre Principal que funciona ara millor que no abans. 

L’equip de govern del PP es va trobar amb un Teatre Principal embargat i ara no hi 
està. S’ha passat d’una cultura de la subvenció i del “tot pagat” a una cultura de 
l’esforç i del compromís. 

La passada legislatura encarregaven companyies que venien de fora i ara ho fan amb 
recursos propis d’aquí, de manera més modesta i reciclen, fins i tot, vestuari de 
produccions anteriors per evitar haver d’anar a Itàlia a encarregar coses que eren molt 
més cares.  

Ara aprofiten tot el que tenen i han apostat pels actors mallorquins. La majoria de la 
gent que passa pel Teatre Principal ara són artistes d’aquí i, en comptades ocasions, ve 
gent de fora. Això no ha suposat una pèrdua de qualitat sinó tot el contrari i, fins i tot, 
hi ha més espectadors que mai al Teatre Principal perquè s’hi fa una programació en 
funció del que li agrada al poble de Mallorca, sense fer una programació selectiva 
com s’hi feia abans. 

Constata que s’ha incrementat el nombre d’espectadors, s’ha augmentat la taquilla, 
s’han reduït els costos de personal i així com el cost de les hores extres i s’ha rebaixat 
en 60.000 euros el cost del lloguer de la nau del Teatre Principal. 

Això significa que gestionen millor les coses i, si gestionen millor, són més eficaços i 
més eficients, amb menys doblers es poden fer més coses ja que reten més els doblers. 
I a això s’ha dedicat l’equip de govern del Consell de Mallorca durant els darrers 
anys: a ser útils, a ser eficaços i fer les coses pensant en el conjunt de la societat 
mallorquina anant tots en la mateixa direcció.  
El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Garau.  

El Sr. GARAU inicia el seu torn de rèplica. 

Es mostra sorprès per l’eufòria que expressa la presidenta, que està del tot satisfeta 
amb la gestió que ha fet, quan el Grup Socialista pensa que ha estat una gestió 
mediocre, que queda molt lluny dels resultats exigibles a un polític que presideix una 
institució com el Consell de Mallorca.  
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Retreu a la presidenta que faci bromes i rialles, que estigui contenta quan no hi hauria 
d’estar tant.  

Tot seguit s’adreça al Sr. Vidal.  

Sobre el retret que li ha fet de no reconèixer allò que ha fet de bo l’equip de govern li 
respon que quan aquest va iniciar la seva gestió, va implantar un nou model de relació 
amb l’oposició, a partir del 10 d’agost de 2011.  

Aquest nou estil va ser el que resum el següent titular de premsa: “Salom afirma que 
el Consell de Mallorca estaría en suspensión de pagos si fuese una empresa”, i el 
subtitular següent: “La presidenta de la institución asegura que el gobierno de 
Armengol estaba inmerso en una fiesta particular, con muchas risas”.   

Observa que aquesta va ser la nova forma d’entrar en aquesta institució, després d’un 
mes i mig de governar. Era el 10 d’agost, no havien tengut temps encara per conèixer 
la institució, ni els problemes que tenia, perquè cap dels membres del nou govern hi 
havia fet feina.  

Retreu que no varen saber parlar amb l’oposició, al llarg de totes les reunions que se 
varen celebrar. Fa notar que l’anterior equip havia treballat a fons departament per 
departament, i els va lliurar aquesta documentació, però el nou equip de govern la va 
deixar dins un calaix i va aparèixer davant els mitjans de comunicació explicant la 
gran mentida en forma dels titulars que s’han esmentat.  

Demana quin va ser, el motiu d’aquesta gran mentida i de negar-se a fer un 
reconeixement del gran esforç que s’havia fet durant els quatre anys anteriors, lluitant 
contra la crisi institucional i també la crisi econòmica de Mallorca. Reitera aquesta 
petició. 

Opina que ho varen fer perquè es trobaven en campanya electoral, amb vista a les 
eleccions generals de 2011, i perquè el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro deien: “Que España 
se caiga, nosotros ya la levantaremos”. Per aquest motiu, vostès entraven en el 
Consell de Mallorca i deien el mateix, sense saber res de res, per pura ignorància.  

Diu a la presidenta que, evidentment, mai no estaran d’acord amb allò que ella fa, 
perquè està satisfeta d’haver rebaixat el pressupost d’aquesta institució, d’haver deixat 
al carrer 400 persones. Tot i que digui que li sap greu, el cert és que ho ha fet, ha duit 
endavant aquest tipus de política a pesar de la situació de crisi social que pateix l’illa 
de Mallorca.  

Diu que, tot i que la presidenta ho vulgui disfressar de modernització, de 
racionalització, d’eficàcia i d’eficiència, el cert és que ell rep testimonis que asseguren 
que a les residències mengen cada vegada pitjor. Assegura que no s’ho inventa i que 
mai no havia sentit aquest tipus de crítica referida a les residències.  

Atès que la presidenta diu també que racionalitza la feina dels treballadors de l’IMAS, 
li suggereix que demani a la Sra. Cirer, o al gerent, o al responsable de Personal, que 
és present a la sala de Plens, quina és la taxa d’accidents que té el personal laboral de 
les residències, els quals li diran que ha crescut. És sabut que cada vegada són més els 
accidents entre el personal auxiliar, que normalment són dones, perquè fan la feina 
amb tensió i amb estrès, sota la pressió del sistema de substitucions que s’aplica per 
no cobrir les places de les persones que deixen la feina. Saben prou bé què és 
l’austeritat. 
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També demana a la presidenta si sabien què feien, quan varen decidir tancar la 
RTVM, perquè era una promesa del seu programa electoral, si eren conscients del que 
suposava deixar a l’atur 120 persones, amb una altra qualificació professional alhora 
que enfonsaven petites empreses del món audiovisual. Demana quin cost tendrà, 
aquest tancament, atès que encara no ha acabat el procés.  

Observa que, si l’argument que donaven era que se duplicaven els serveis, no té cap 
sentit que ara el Sr. Bauzá creï una Conselleria de Serveis Socials. Retreu que l’equip 
de govern del Consell de Mallorca no surti al carrer per fer notar que no ha d’existir 
una nova conselleria. Demana per què no s’aplica la mateixa racionalitat. 

Recorda que l’oposició va advertir clarament quin era el problema més seriós, dins la 
complexitat de la gestió econòmica d’aquesta institució: el creixement i el volum del 
deute del Govern balear. Reconeix que l’anterior equip de govern no el va saber 
solucionar, però afirma que va actuar amb honestedat i que ho va advertir 
correctament.  

És obvi que calia fer una negociació seriosa, honesta, valenta, per cercar la manera de 
solucionar-ho. Recorda que, en aquest context, la presidenta va anar a parlar amb el 
Bauzá i es va trobar un “marrón”, és a dir, una persona que no tenia ni idea de gestió 
econòmica d’un govern, ni del futur que l’esperava, i li va dir que no li podia pagar 
aquest deute; ara, fa uns mesos, ha començat a pagar-lo. 

Fa notar a la presidenta que, si el Sr. Bauzá hagués fet, d’una forma racional, un pla 
de pagament del deute, ella també hauria pogut fer, evidentment, un pla de pagament 
als proveïdors de totes les factures pendents. És clar que allò que no havia de fer era 
endeutar-se al màxim, pagant quasi el doble en concepte de despeses financeres, per 
pagar les factures a les empreses.  

Òbviament, el nou equip de govern va adoptar una estratègia política que ha consistit 
a destruir la imatge pública i la honestedat de moltes persones socialistes i d’altres 
partits polítics que treballaven en el Consell de Mallorca, amb la intenció de donar la 
imatge que vostès venien a salvar aquesta institució, com també venien a salvar 
Espanya, a treure-la de la crisi i solucionar-li tots els problemes.  

Demana a la presidenta que no negui que varen fer demagògia, durant la campanya 
electoral del PP, perquè el seu programa incloïa, com a primer objectiu, abaixar la 
pobresa de Mallorca; la realitat és que ha augmentat considerablement i ho demostra 
el fet que un 30% de la gent de Mallorca està més enfonsada que mai.  

Torna a retreure-li que, amb aquesta realitat, encara estigui contenta de tots els seus 
consellers i conselleres i de la política que han aplicat. Lamenta molt dues coses que 
fa ella, i les explica tot seguit. 

En primer lloc, dóna totes les explicacions possibles per justificar que l’anterior equip 
de govern tenia la culpa de tot el que li han deixat, sense reconèixer una cosa que és 
d’allò més evident, que se pot demostrar: totes les inversions que fan ara són fruit 
d’un conveni excepcional, el conveni de Carreteres, que va signar la Sra. Armengol, 
expresidenta d’aquesta institució.  

Per aquesta raó, és obvi que ara l’equip de govern actual viu d’aquest conveni, té 
inversions estatutàries i inversions en matèria de carreteres perquè durant l’anterior 
legislatura els seus responsables les varen negociar. Evidentment, la gestió d’aquestes 
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obres de carreteres era molt complicada, per la seva història i per les seves 
característiques, el Sr. Rovira li ho pot confirmar.   

Demana a la presidenta que li digui quina quantitat d’euros ha aconseguit del Sr. 
Bauzá o al Sr. Rajoy per fer carreteres a Mallorca.  

Vol saber també quina quantitat ha aportat ella al pressupost de la institució, 
estrictament com a nova partida, executable o no executable, però aconseguida i 
signada, amb vista a fer inversions culturals, mediambientals, etc. 

Assenyala que és lògic que el Grup Socialista s’indigni, quan la presidenta afirma que 
ara se fan coses útils, d’acord al pragmatisme del dia a dia, mentre que abans es feien 
coses inútils i tot eren rialles i subvencions als amics.  

Reitera un a un retrets anteriors.  

Diu que, evidentment, el seu Grup creu en els serveis públics, en la iniciativa pública i 
pensen que el Consell de Mallorca ha de créixer; econòmicament, s’ha de fer més fort, 
amb més capacitat de gestió i de competències, ha de tenir un millor finançament del 
Govern balear. Tot i que la presidenta digui que el Sr. Bauzá, amb un esforç enorme, 
s’ha compromès clarament i ha fet evident que fa costat al Consell de Mallorca, el cert 
és que tot el que diu no s’ho creu ni ella. 

Es mostra convençut que tant ella com tots els seus companys de govern creuen que el 
Sr. Bauzá menysprea el Consell de Mallorca, però tot i que en determinades situacions 
se li escapa, quan veu el desastre que ha creat s’adona que ho ha de corregir d’alguna 
manera.  

Quan a la Llei de finançament dels consells insulars, que segons la presidenta és la 
mostra del compromís del Sr. Bauzá amb el Consell de Mallorca, opina que és una llei 
insuficient. Li fa notar que l’anterior equip de govern també hagués pogut signar una 
llei com aquesta, però no ho varen voler fer perquè preferien el sistema de bestreta i 
acceptaven un pagament a compte, atès que no era possible cobrar el deute total. Fa 
avinent que el document d’aquesta bestreta estava inclòs en la Llei d’acompanyament 
dels pressuposts.  

Retreu que se’n riguin, d’aquests comentaris, tot i que adverteix que ja es veurà si 
perdran les rialles, passades les properes eleccions al Consell de Mallorca.  

Fa avinent que a dia d’avui, d’entre la població de Mallorca, de cada deu persones, 
nou desconeixen quina és la funció del Consell de Mallorca i una considera que la 
institució se podria eliminar. És obvi que aquest és el fruit d’una política que la 
presidenta adorna amb referències a la prudència, a la dignitat, a la discreció i no fer 
renou; tot plegat, una política de covardia institucional i de replegament dels 
interessos d’aquesta institució perquè no s’ha pogut o no ha volgut enfrontar-se als 
interessos del Sr. Bauzá i del seu govern.  

Retreu a la presidenta que claudiqués ja durant el seu primer any de govern, quan va 
fer una rebaixa al Sr. Bauzá d’un 20% del seu pressupost. També li retreu que durant 
el segon any fes el mateix. Fa avinent que la presidenta presumeix d’una Llei de 
finançament que només li dóna uns mínims, rebaixats al 30%. Diu que no sap com pot 
estar contenta davant aquesta situació. 
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Li recorda que la proposta de fer un codi ètic la va fer el Grup Socialista, en el Ple de 
la institució de gener de 2012 i posteriorment se va negociar, durant cinc o sis mesos. 
Retreu que ara l’equip de govern estigui estancat i ja no hi demostri interès. Posa 
l’exemple de la negativa del PP a explicar, per exemple, l’ús que se’n fa dels cotxes 
oficials i qui ho fa, perquè considera que és lògic que la gent ho vulgui saber.  

Diu a la presidenta que també ha d’estar regulat l’ús de l’aparcament d’aquesta 
institució quan es tracta del vehicle privat. El seu Grup considera que no és ètic, l’ús 
que se’n fa actualment.  

Reitera aquesta petició, i també que treballin a fons en el projecte del codi ètic.  

Pel que fa a les mocions, retreu que no acceptin que tanqui el debat el Grup polític 
que l’ha proposada i fa notar que és un dèficit ètic i democràtic d’aquesta institució, 
que han discutit ja moltes vegades. Reitera que qui presenta una moció ha de tenir el 
dret, de caràcter moral, de tancar-la. 

Tot seguit fa una síntesi d’allò que pensa que la presidenta no ha estat capaç de 
reconèixer i li fa saber que, si ho hagués fet quan era el moment, ara la situació no 
seria tan negativa; s’hauria pogut evitar el to avorrit i tens dels Plens d’aquesta 
legislatura, atès que l’únic tema que han volgut consensuar ha estat el del codi ètic. 

Retreu que hagin refusat el consens sobre l’economia de la institució, tot menyspreant 
l’experiència de quatre anys del Sr. Alemany (PSOE) durant la legislatura anterior.   

Tampoc no han reconegut en cap moment que sigui un mèrit de l’anterior equip de 
govern el conveni de Carreteres, del qual en treuen tot el filó d’inversions.  

El mateix ocorre en el cas de la declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial, que va ser una fita aconseguida per l’anterior govern de la institució, agradi 
o no agradi a l’actual.  

Quan a la referència que han fet al mur de contenció que representen els serveis 
socials, diu a la presidenta que suposa que en el PP són conscients que suposa un 
esforç enorme passar, en quatre anys, d’un pressupost de l’IMAS de 97 M€ a 135 M€. 
Recorda que l’anterior equip de govern ho va aconseguir i destaca que és aquest, el 
seu mur de contenció. 

Per fer notar que la situació actual és pitjor que la de 2011, recorda totes les peticions 
que el seu Grup ha fet, referides a fer un pla sobre la pobresa infantil, un pla sobre 
igualtat de la dona, un pla d’ajuda als ajuntaments, etc. Demana que facin més feina, 
que aconsegueixin més recursos, per mitjà de totes les gestions necessàries amb el Sr. 
Bauzá.  

Adverteix que les inversions estatutàries són també una herència de l’anterior equip 
de govern, i que ho és també la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses, per fer 
possible la seva participació. En aquest darrer cas, puntualitza que no és cert que la 
convoquin sempre, com s’ha afirmat, perquè en el darrer semestre no l’han 
convocada.  

Demana a la presidenta que el Consell de Mallorca sigui una institució amb ànim de 
govern, que assumeixi que determinats temes s’han de pactar. En aquest cas, el Grup 
Socialista l’ajudarà. Atès que fa uns dies ella va llegir una declaració institucional 
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lloant la figura del Sr. Adolfo Suárez, li demana que sigui un poc Adolfo Suárez a 
Mallorca.  

Fa notar el menyspreu que rep el Consell de Mallorca des de tots els costats, 
principalment des del propi Govern balear, raó per la qual li demana que surti 
d’aquesta eufòria i satisfacció per la mediocritat, que és el pitjor que li pot passar a un 
govern.  

Diu que, si és cert que la presidenta no vol baixar de categoria aquesta institució, si és 
cert que creu que l’està apujant, amb aquesta racionalització i austeritat que esmenta –
que per al Grup Socialista és un austericidi– és clar que només queda esperar els 
resultats d’aquesta política i, en acabar la legislatura, ja es veurà què li explica al seu 
electorat i a tota la resta. En canvi, si en algun moment es convenç que podria fer un 
camí diferent, aleshores tendrà a la seva disposició tots els membres del Grup 
Socialista.  

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

El Sr. FONT inicia el seu torn de rèplica. 

Inicia la seva intervenció advertint que és la Presidència del Ple qui determina la 
durada de les intervencions, per la qual cosa si al Sr. Garau no li han limitat el temps 
ell tampoc no limitarà la durada de la seva. Fa notar al Sr. Vidal (PP) que és clar que 
han de rebre el mateix tracte i li demana que no li atribueixi valoracions que no li 
pertoquen. 

Refusa que qualifiquin de pessimista el discurs de MÉS per Mallorca i destaca que és 
absolutament realista. En canvi, és el PP qui viu d’esquena a la realitat i no és capaç 
de detectar quina és la realitat social de Mallorca; no ho demostra, almenys. 

Recorda al Sr. Vidal, repetint el símil que ell ha emprat, que no hi ha pitjor cec que 
aquell no hi vol veure. Puntualitza que és el Sr. Vidal, qui ho ha dit en primer lloc. 

Pel que fa al cas dels Bombers de Mallorca, diu que no s’explica com s’atreveixen a 
parlar-ne. Tot i que és cert que fan més inversió en aquest servei, recorda al PP que 
aquest col·lectiu ha hagut d’acudir als jutjats per defensar els seus drets com a 
treballadors d’aquesta institució, i la sentència ha estat a favor d’aquest col·lectiu. 
Considera que seria més prudent que l’equip de govern no vulgui presumir de res si 
no està justificat, perquè és prou sabut que ha perdut aquest cas.  

Pel que fa al patrimoni, retreu que una institució que té els BIC de Palma, els de 
Pollença i molts d’altres casos dins un calaix, a punt de passar a valoració de la 
Ponència Tècnica, però no avança ni una passa, no pot definir-se de cap manera com 
la gran defensora del patrimoni.  

A més a més, allò que no s’entén és que l’equip del PP, governant el Consell de 
Mallorca, hagi estat totalment incapaç –durant un any– de fer retirar a l’Ajuntament 
de Sineu un aparell d’aire condicionat, del tot il·legal, situat sobre un edifici públic. 
Demana que ho expliquin en un altre lloc, que defensen el patrimoni, però no en el 
Ple, perquè és obvi que no els creuran.  

Diu que no és cert que el seu Grup no reconegui els mèrits de l’equip de govern; no 
tenen cap problema per fer-ho, quan les coses se fan mínimament bé. Cosa diferent és 
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que, evidentment, no hagi fet ni farà les lloances ni la rentada de cara a la presidenta 
que li ha fet el Sr. Vidal.  

Pel que fa a la senyera que llueixen les persones que representen el seu Grup, 
puntualitza que no hi ha cap símbol que els faci nosa, tret dels feixistes, evidentment. 
Fa notar que precisament la senyera és el símbol més comú dins el Consell de 
Mallorca, raó per la qual l’equip de govern del PP hauria d’explicar perquè no li va 
bé. Reitera que no ho entén. 

Assegura que tots els retrets que ha fet durant la seva primera intervenció estan 
justificats per les polítiques que ha imposat el PP en el Consell de Mallorca. Per 
aquesta raó han d’admetre que estableixin una connexió entre les polítiques del PP i 
totes les institucions d’allà on aquest partit polític governa.  

Pel que fa a la qüestió de les autopistes, assenyala que no li ha semblat bé que se fes 
referència al nombre de persones que hi han mort. Demana què li han volgut dir, amb 
aquesta referència, i si és que els morts que hi ha hagut a les altres carreteres de 
Mallorca no li importen, al PP. Assegura que a ell tan li interessen els de la carretera 
de Llucmajor–Campos com els de qualsevol altra carretera de Mallorca i demana que 
vagin alerta a fer demagògia i a utilitzar determinats termes quan no existeixen 
arguments polítics vàlids. 

S’alegra molt del compromís que s’ha expressat pel que fa a l’obra de Son Ferriol, 
perquè ja han enganyat una vegada la gent d’aquest indret. Tot i això, adverteix que el 
projecte que avui ha anunciat el Consell de Mallorca i que s’ha publicat en premsa no 
és el mateix que els varen prometre que se faria. Voldria que aquesta sigui la darrera 
vegada que els enganyen. 

D’altra banda, demana a la presidenta que parlin també amb una sèrie de veïnats que 
els expropien la seva casa, en el Coll de’n Rabassa, per fer-hi els accessos. Assegura 
que estan molt preocupats, perquè perden ca seva i encara no saben quina solució els 
ofereix el Consell de Mallorca, tot i que han enviat escrits per sol·licitar-ne 
informació. Diu que no donarà noms, però ho podria fer. Considera que la presidenta 
hauria d’estar més pendent de la ciutadania, ja que ella assegura que ho fa. Diu que 
potser ho fa amb els militants del PP, però amb la resta no és el cas, almenys ell no ho 
veu.  

Retreu també que els critiquin perquè demanen el rescat de la concessió del Túnel de 
Sóller, perquè troben que 38 M€ és massa. Fa avinent que el Govern de l’Estat està 
disposat a gastar 2.500 M€, dels doblers públics, per rescatar les autopistes d’Espanya 
que són deficitàries. En conseqüència, demana perquè no es poden gastar 38 M€, 
d’aquests 2.500 M€, per tal que la gent de la serra de Tramuntana hagi de deixar de 
pagar el peatge a l’empresa Túnel de Sóller. És clar que no li poden dir que no és 
possible, amb el conveni de Carreteres o amb algun altre mecanisme, però possible ho 
és i allò que manca és voluntat política.  

Assegura que manté tot allò que ha dit sobre els ajuntaments. Reitera que la presidenta 
els ha enganyat, i n’hi posa un exemple: si quan ella o el conseller de Cooperació 
Local varen parlar amb els ajuntaments, inicialment, per conèixer quines eren les 
seves prioritats amb vista a fer un Pla d’Obres i Serveis (POS) o una convocatòria 
d’ajudes per despesa corrent, els hagués dit que subvencionaria el cent per cent fins a 
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200.000 € no hi hagués hagut un sol ajuntament que li ho refusàs amb l’argument que 
no ho volia, que allò que volia era per pagar despesa corrent.  

És clar que era positiu abonar la despesa corrent, però també era necessària la 
inversió, perquè l’economia local dels pobles de Mallorca, sobretot la dels petits, ho 
requeria. Esmenta la mala situació econòmica de les petites empreses dels pobles de 
l’illa de Mallorca per fer notar que era el moment oportú per destinar-hi partides 
econòmiques.  

Observa que ha alabat la convocatòria actual perquè és clar que ara encara és 
necessària, tot i que fa notar que fa dos anys també ho era, i reitera que haguessin 
pogut fer l’esforç necessari, com sap prou bé la presidenta.  

A continuació parla sobre el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Opina 
que posar 2 M€ en mans d’un consorci i sense cap control de personal funcionari, està 
mal fet, independentment de quin sigui l’equip de govern que l’hagi creat.  

És clar que, després de tot el que ha passat, el més lògic és que la ciutadania desconfiï 
i pensi que allò que pretenen és fer “la repartidora” entre els propietaris de la serra de 
Tramuntana, amb l’excusa de conservar el paisatge.  

Pel que fa a la utilitat del Consell de Mallorca, es mostra convençut que ho és, molt 
útil, i que ha de desenvolupar una tasca molt important en el futur de Mallorca. 

Sobre la Llei de finançament dels consells insulars, considera que representa una 
passa important, però adverteix a la presidenta que la història donarà la raó als 
membres del Grup MÉS per Mallorca en el sentit que encara hauran fet curt. Assegura 
que tenien una oportunitat històrica –i l’han perduda- per resoldre definitivament els 
problemes de finançament del Consell de Mallorca.  

Reconeix que és cert que durant la passada legislatura no varen ser capaços de dur 
endavant aquesta llei, i ho reitera. Destaca que no li sap greu acceptar-ho, perquè és 
així. Per aquesta mateixa raó, diu a la presidenta que no li ha de saber greu -i tampoc 
no té motius per fer retrets- que li diguin el mateix a ella, perquè és cert.  

Ha quedat prou clar que l’equip de govern ha fet bé algunes coses i que allò que pot 
fer ho fa i allò que no vol fer no ho fa. 

Quan a la taxa d’incineració, recorda a la presidenta que el seu compromís amb 
l’electorat era no apujar la taxa, i segurament el complirà, no ho dubta, però li demana 
que expliqui a costa de què serà. Li fa avinent que, si durant el debat d’avui ella li 
assegura que d’ara endavant la ciutadania ja no haurà de pagar cap altre increment 
derivat de les pèrdues referides a aquesta taxa, ell la creurà.  

Si li assegura que aquest import de més de 40 M€ de dèficit actual -que reconeix el 
personal tècnic del Consell de Mallorca- no repercutirà sobre els rebuts que paga la 
gent, ell ho creurà, però li adverteix que si finalment no és cert, li retraurà, tant si 
continua essent ella la presidenta d’aquesta institució com si no és així, perquè no s’ha 
d’enganyar la gent.  

Pel que fa als serveis socials, destaca que l’element bàsic són els ajuntaments i els 
recursos econòmics. És clar que els ajuntaments són la primera administració que és 
conscient de les necessitats que té la ciutadania en matèria de serveis socials. Si no 
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s’intenta pactar les polítiques socials amb els ajuntaments no es va enlloc, per molt 
bona voluntat que hi hagi, cosa que no dubta. 

Sobre les bromes que li ha fet la presidenta comenta que n’hi pot fer tantes com 
vulgui, i no cal que li demani permís per fer-ho, però li deixa clar que no farà cap 
competició per fer panades amb ella, per exemple, li ho assegura. Diu que, si li vol fer 
entendre que amb una competició d’aquest tipus ella mesurarà la “mallorquinitat” de 
les persones, aleshores allò que entén clarament és el perquè de la política que fa en el 
Consell de Mallorca.  

Diu que no ho comparteix, evidentment, però ho entén i comença a pensar que ella 
deu tenir el mateix concepte de cultura que el Sr. Bauzá, president del Govern balear, 
en el sentit que sembla ser que és de Vox, el nou partit polític, i encara no n’és 
conscient. Recorda que el polític Sr. Aleix Vidal Quadras li ho va dir recentment al 
Sr. Bauzá i ara ell pensa que potser la Sra. Salom es troba en la mateixa situació.  

Fa notar que, en qüestions de cultura, allò que compta són els fets, i la realitat és que 
els sectors culturals no demostren estar gaire contents amb les seves polítiques. En 
conseqüència, li demana que no li surti amb “històries”, perquè tot i que li ha tolerat 
les bromes, ha d’entendre que la cultura és cosa seriosa i no se’n pot fer befa. Aquest 
és el motiu del to de la seva resposta, perquè entre d’altres aspectes discrepa, per 
exemple, del concepte de “disfressa” que té ella. Li diu que pot fer totes les bromes 
que vulgui, però li demana que no en faci referides a la cultura.  

Es mostra molt preocupat per allò que la presidenta no ha citat, en la rèplica al seu 
discurs, i li ho recorda tot seguit.  

No ha fet cap referència a les persones del Coll d’en Rabassa, a les quals expropien ca 
seva. Tampoc no ha parlat de les deficiències de les obres del Teatre Principal, no ha 
explicat quan s’arreglaran ni com.  

No ha parlat tampoc dels incompliments flagrants del codi ètic per part d’aquest equip 
de govern (ningú no informa en el Ple de la gestió dels consellers, ni s’indiquen a la 
pàgina web els trajectes dels cotxes oficials, ni les factures de Protocol, etc.)  

Torna a retreure a la presidenta que no n’ha parlat, de cap d’aquests temes; davant 
aquest fet, no sap si ha de pensar que amaga alguna cosa i li ha de dir, com a mínim, 
que un striptease com el que ella ha predicat que ha fet el Consell de Mallorca no és 
complet, i només faltaria que si el fan resulti que no tot és tan net com volen suposar.  

Per acabar, fa referència a la primera broma que li ha fet. Assegura que ni ell ni cap 
altre representant del Grup MÉS per Mallorca presents a la sala de Plens han vengut 
ni una sola vegada al Ple disfressats ni amb cap element que pogués manifestar 
qualsevol opinió o per reivindicar qualsevol actuació de MÉS per Mallorca. Al Ple del 
Debat de Política General no hi han vengut mai.  

Per aquesta raó demana a la presidenta que les seves afirmacions siguin més 
rigoroses, tot i que siguin en to de broma, perquè si han d’aplicar aquest mateix rigor 
a totes les seves intervencions estan ben arreglats.   

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

El Sr. VIDAL inicia el seu torn de rèplica. 
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Considera que, a la vista de les intervencions d’aquesta tarda, el Consell de Mallorca 
“ha passat la revisió i els mecànics no han trobat res que s’hagi de canviar”. S’ha vist 
que la institució segueix el bon camí i que l’equip de govern se preocupa diàriament 
per resoldre els problemes de la gent i troba les solucions adequades.  

Comenta que s’ha vist que exerceix amb responsabilitat les seves funcions en tots i 
cadascun dels seus departaments i s’ha constatat que les relacions interinstitucionals 
són bones, són fortes. El seu equip de govern sap parlar i sap escoltar les altres 
institucions de les Illes Balears.  

També s’ha pogut constatar que té molt bona disposició per arribar a acords amb tots 
els partits polítics, i que sempre voldria estendre el diàleg per tal d’arribar a acords en 
les mocions i en les declaracions institucionals, tot i que lògicament fins a un punt 
determinat.  

Fa notar que s’ha arribat a la conclusió que, dins aquest temporal econòmic que hem 
sofert durant els darrers anys, el Consell de Mallorca ha tengut al capdavant la 
persona idònia per dur el timó en la direcció correcta, sap dur la barca al millor port 
possible per tal que tota la gent de Mallorca n’estigui contenta.  

Afirma que la claredat i la valentia de la presidenta queda demostrada, sap què ha de 
fer i què ha de decidir i també què ha de triar en cada moment: té les idees clares. 
Compleix els contractes i els programes; és el que vol el Consell de Mallorca i la 
ciutadania de les Illes Balears.  

Certament, com ha dit el Sr. Garau, hi ha estils de fer oposició d’un moment o un 
altre, però si se recorda el que ha dit la presidenta a l’inici de la seva intervenció, tenia 
raó, perquè la presidenta anterior sortia sempre rient, i vist des de fora pareixia que el 
Consell de Mallorca havia assolit, en tots els seus departaments, el màxim de benestar 
possible. En canvi, quan va ser possible veure la realitat des de dins, l’actual 
presidenta va comprovar que no era cert, la qual cosa va ser una sensació molt 
desagradable.  

Tot seguit demana a l’oposició com és possible que puguin pensar que un polític vol 
eliminar un servei públic. Demana al Sr. Garau si és que pensa que actualment no 
s’alegrarien de tenir la Ràdio Televisió de Mallorca (RTVM) i el seu propi gerent, i 
poder-ne fer el mateix ús que se’n va fer anteriorment, perquè és justament això, el 
que voldria qualsevol polític.  

Reitera que a cap polític, sigui de l’oposició o de l’equip de govern, li agrada eliminar 
un servei públic. Diu que té la sensació que l’oposició, quan demana doblers al 
Govern balear perquè el Consell de Mallorca no té ingressos propis, pensa que aquests 
doblers cauen de l’aire del cel i no entén que si no ho fa el Govern balear, o el Govern 
de l’Estat o els ajuntaments, només poden sortir de pujades d’imposts, d’una manera o 
una altra. Per aquesta raó, el Consell de Mallorca sempre ha actuat de forma 
responsable, d’acord als seus principis i als seus compromisos electorals.  

Assegura que als mítings del PP hi acudien els treballadors de la RTVM a queixar-se. 
Diu al Sr. Garau que si consulta l’hemeroteca ho podrà comprovar. La presidenta li ha 
dit la veritat però, com fan sempre, no ho han recordat.  

Fa notar que no és possible gastar més doblers dels que se tenen. En conseqüència, si 
la institució, com qualsevol ajuntament o família, fa un pressupost de 1000 € cada any 
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i en gasta 1.100 € és obvi que aquests 100 € o bé els queda a deure, amb factures dins 
un calaix, o han d’anar al banc a demanar un préstec. Assegura que és això, justament, 
el que passava durant la passada legislatura.  

En aquest punt se senten comentaris de rebuig a aquestes afirmacions des de la 
bancada del Grup Socialista, per la qual cosa el Sr. Rotger intervé i demana que se 
respecti la intervenció de la persona que té l’ús de la paraula.  

El Sr. Vidal reprèn la seva intervenció. 

Diu que “uns comptes fa qui recepta i uns altres comptes qui pren el medicament”.  

Fa avinent que l’oposició, al llarg de les seves intervencions separades, li dona la raó 
sense ser-ne conscient, cosa que li agrada.  

Observa que és ben possible que el Grup Socialista arribàs a acords amb el Grup 
Popular, però quan són sis que governen per un costat i han d’anar contra l’altre és 
impossible arribar a uns acords que no aconseguien entre sí els membres de l’anterior 
equip de govern, que no arribaven a port. És així, i ara és quan se nota.  

Adverteix que segueixen insistint en el tema del Codi ètic i l’ús que se’n fa dels 
cotxes oficials però no se’n donen compte que mai no s’havia tengut tan bona 
disposició a l’hora de negociar aquest Codi ètic. 

Ressalta que aquest Codi ètic és la transparència més transparent que hi pot haver 
políticament de cara als ciutadans –als administrats– n’hi ha prou de fixar-se si allà on 
governa el PSOE tenen aquest Codi ètic i tenen també tot allò que demana el Grup 
Socialista d’aquesta institució.  

Pel que fa al tema del ROC i que les mocions les tanqui el grup proponent, diu que és 
un tema del qual han parlat moltíssimes vegades i assenyala que l’única cosa que els 
interessa del ROC és que d’acord amb l’anterior redacció MÉS per Mallorca podia 
presentar només dues mocions mentre que ara, amb el nou text, en presenten 9 o 10 a 
cada Ple la qual cosa els obliga a discutir, durant 4 hores més, temes que no 
correspondria estar inclosos dins el ROC. Amb això, el PSOE i el PP estan d’acord 
però el Sr. Garau no ho vol reconèixer. 

Finalment li retreu que s’ha tornat excedir, en 4 minuts, del temps que li corresponia 
per a la segona intervenció, és a dir, que s’ha excedit un 27% i ho fa constar perquè ho 
tengui en compte en relació a allò que parlaven abans, sobre els compromisos. 

Tot seguit es dirigeix al Sr. Font i li diu que no se creu que si el Sr. Garau se tiràs per 
la finestra, ell també s’hi tiraria, per fer-li notar que refusa el seu argument en el sentit 
que s’allarga en el temps d’intervenció perquè el Sr. Garau també ho ha fet. 

Pel que fa als Bombers de Mallorca, li comenta que els temes s’han resolt. També 
recorda que, durant el debat, ja ha dit que la cultura és un tema de tots, com ho és 
també el patrimoni però, en canvi, en parlar de patrimoni el Sr. Font se refereix a un 
aparell d’aire condicionat de no sap quin poble (aparell del qual no en té coneixement) 
però li assegura que el patrimoni és molt més que un aire condicionat d’un edifici. 

Observa igualment que el Sr. Font ha dit que no li sabia greu reconèixer mèrits, i que 
en volia reconèixer dos, però li fa avinent que no n’ha esmentat cap dels dos. 
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Per altra banda, indica que ell sí que li dirà perquè ha fet referència al que duu penjat a 
la solapa del jac. En aquest sentit, li diu que faci el favor de llegir-se l’article 6 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i després l’article 8 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, perquè ho entendrà perfectament.  

Cada una de les dues comunitats, ben igual que la resta de comunitats, defineix el seu 
escut al seu respectiu estatut. Per això, li demana que simplement se limiti a complir 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, si vol, i li adverteix que la seva crítica se 
basa simplement en una norma legal, escrita i definida. 

Per acabar, s’adreça a la presidenta i li diu que han arribat a allò que anomenen “dues 
maneres de fer”, “dues maneres de ser”, és a dir, que l’oposició entén però no vol 
reconèixer que la presidenta ho fa bé, i també el seu equip de govern. 

Remarca que això ho sap cert l’oposició i que no voldria que la presidenta se cregués 
tot el que els portaveus de l’oposició han dit, que han parlat del Govern de les Illes 
Balears, de l’Estat i no han parlat d’Europa perquè MÉS per Mallorca no hi té 
representació. Observa que ho han fet perquè no han sabut com criticar la gestió de 
l’equip de govern del Consell de Mallorca, la qual cosa significa que els donen la raó i 
que van bé. 

Considera que s’ha de continuar per aquest camí. El grup de consellers del Partit 
Popular agraeix a la presidenta i als consellers executius l’esforç que fan i els 
indiquen que volen continuar per aquest camí. 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula a la Sra. presidenta per tancar el Debat 
de Política General del Consell de Mallorca. 

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació. 

Es dirigeix en primer lloc al Sr. Garau a qui li puntualitza que no és qüestió d’eufòria 
en el seu discurs anterior sinó que simplement s’ha cenyit a relatar el que ha fet 
l’equip de govern del Consell de Mallorca en els darrers 365 dies. 

Reconeix que li hagués agradat trobar el Consell de Mallorca en una altra situació 
perquè això li hauria permès poder fer coses bastant més agradables i avui estaria més 
satisfeta i més contenta però el que està dient és que, donada la situació que trobaren, 
no varen tenir més remei que haver de prendre determinades decisions pel bé del 
conjunt. 

Matisa que els doblers que tenia aquesta institució no podien suportar el nivell de 
despeses que tenia i, o bé prioritzaven i suprimien determinades coses, o bé aquest 
Consell de Mallorca queia. Així doncs, per salvar aquest Consell de Mallorca han 
hagut de prendre determinades decisions que no els han agradat però no han tengut 
més remei que prendre-les. 

En quant a si estan satisfets pel que han fet diu que, si comparen la situació que 
trobaren al Consell de Mallorca quan varen arribar amb la situació actual de la 
institució, considera que s’hi ha avançat molt i en positiu tot i que encara resten 
moltes de coses per fer i que segurament també s’han equivocat en moltes coses i 
certament encara avui queden massa persones en situació de feblesa. 

El Sr. Garau li critica que quan el PP va entrar a governar el Consell de Mallorca no hi 
havia cap dels seus membres que conegués la institució però, en canvi, ja varen 
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començar a criticar i nega aquesta acusació perquè ella mateixa ja coneixia un poc la 
casa i, per conèixer la seva situació econòmica, bastava amb 24 hores ja que just era 
qüestió d’anar a la Intervenció, a la Tresoreria i a Secretaria General i tot d’una se 
sabia com estaven les coses. 

Per tot això, refusa l’argument del Sr. Garau quan diu que el Partit Popular se va 
aventurar i en 24 hores va explicar una situació com si estiguessin enganant la gent, 
cosa que no és així perquè els números canten. 

També assenyalava el Sr. Garau que el principal problema que tenia aquest consell 
insular era el deute del Govern de les Illes Balears. Efectivament era un gran 
problema, però no l’únic ja que quan arribaren a la institució no hi havia pressupost ni 
un cèntim d’euro per pagar milers de factures i això feia la seva gestió prou 
complicada. 

La realitat és que el Partit Popular va trobar la situació que ha descrit i a poc a poc 
varen intentar pagar les factures, han aprovat una llei per al finançament dels consells 
insulars, acabaran la legislatura amb menys endeutament que hi havia la legislatura 
passada i tot això li fa creure, francament, que la situació està un poc millor. 

Sobre el tema de la pobresa infantil adverteix que li saben greu certs comentaris que 
han fet els dos portaveus de l’oposició. El tema de pobresa infantil els dol i és una 
preocupació de l’equip de govern però ha de fer palès que les coses no surten per 
generació espontània sinó que sempre hi ha uns motius i unes causes. 

Els grups de l’oposició, en moltes ocasions, són experts en denunciar situacions de 
pobresa però no són experts en evitar que se produeixin situacions de pobresa o, si 
aquestes arriben, com s’han de combatre. 

A continuació anuncia que oferirà unes dades extretes d’un estudi de FUNCAS allà on 
es diu que l’índex de pobresa a les Illes Balears es va incrementar un 288% entre 
l’any 2007 i l’any 2011 i demana qui comandava aleshores aquí, a la Comunitat 
Autònoma i a Madrid. 

Durant aquells anys l’atur de llarga durada es va incrementar un 938% i el fet que 
s’hagi incrementat l’atur d’una manera tan important és un dels motius pels quals hi 
ha al·lots que tenen problemes i torna a demanar qui governava Espanya quan es 
varen perdre 3.000.000 de llocs de feina i qui va dur Espanya a la crisi, al dèficit i a 
haver d’estar a punt de ser rescatada. 

Tots aquests problemes (la crisi, l’atur, etc.) estan relacionats amb la pobresa i amb el 
fet que hi hagi gent més dèbil i que pateixi més. Per això, creu que ja basta de 
demagògia i d’hipocresia envers aquest tema, perquè és un tema que els dol. 

Assegura, en aquest sentit, que des del Consell de Mallorca fan feina per fer front a la 
situació de pobresa, fan feina per acabar amb aquesta situació amb la qual els grups de 
l’oposició varen ser col·laboradors necessaris durant tota la passada legislatura. 

Detalla que les accions que ha fet el Consell de Mallorca durant aquesta legislatura 
passen, en primer lloc, per haver prioritzat la política general d’aquest Consell dient 
que algunes coses se podien suprimir i que s’havia de reforçar l’àrea social.  

Així han arribat a destinar 4 de cada 10 euros d’aquest Consell de Mallorca a política 
social mentre que durant la passada legislatura n’hi dedicaven 2,5 de cada 10. 
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Ara també el pressupost de l’IMAS és el més elevat de la història i l’àrea d’Inserció 
Social s’ha vist incrementada en un 35%. Això són fets. 

És evident que els menors que tenen problemes no acudeixen al Consell de Mallorca. 
Els menors estan dins un entorn familiar i des de les institucions s’ha de fer feina amb 
aquest entorn per prevenir situacions de pobresa, desnutrició o desprotecció dels 
menors. 

Des del Consell de Mallorca han fet, fan i faran actuacions per combatre els efectes de 
la crisi en l’entorn familiar perquè estan convençuts que així ajudaran també els 
infants. 

Les actuacions concretes que s’han fet per ajudar els menors són les duites a terme 
amb el programa ESPAI que ha prioritzat aquelles famílies que tenen infants al seu 
càrrec; en atorgar les ajudes d’urgent necessitat també s’han prioritzat les famílies 
amb al·lots; en els perfils prioritaris de Renda Mínima d’Inserció estan els d’usuaris 
que tenguin infants petits i totes aquestes partides s’han incrementat en un 75%. 

A més a més, el programa APROFITA, que reparteix aliments a tot Mallorca, ha 
servit per ajudar també a un munt d’al·lots. El conveni de Càritas en acció social de 
base també és un altra acció que es duu a terme en relació amb la pobresa infantil o el 
Pla de Prestacions Bàsiques d’ajudes als ajuntaments o les ajudes directes a les 
famílies. 

Totes aquestes són polítiques transversals del Consell de Mallorca que, des dels 
distints àmbits i amb distints programes, està intentant ajudar i donar un mà als 
menors i als joves que tenen dificultats i així han aconseguit arribar a més de 5.600 
menors. 

Òbviament no han pogut arreglar el problema però sí intenten ajudar a la seva solució 
malgrat que el Consell de Mallorca no té la solució a tots els problemes i, per això, és 
molt important la feina de coordinació amb l’àrea de Salut, amb els serveis de 
pediatria de cada poble i amb l’àrea d’Educació i les escoles (els mestres són unes 
persones que tot d’una poden detectar si un infant té problemes) i també a través de 
les àrees municipals de serveis socials. 

Reitera que aquesta qüestió els dol a tots i és conscient que el tema no està arreglat 
però el Consell de Mallorca s’hi ha preocupat molt i ha intentat donar un cop de mà 
per col·laborar a pal·liar tots aquestes efectes negatius. 

Pel que fa al tema de carreteres, assenyala que el Sr. Garau diu que han de donar les 
gràcies al Grup Socialista per tot el que ha fet en matèria de carreteres. A continuació 
li dóna les gràcies però li observa al Sr. Garau que no han fet les carreteres. 

El Grup Socialista va governar aquesta institució durant 4 anys i hagués pogut fer 
determinades obres i no les va fer. De tots els doblers per carreteres només varen 
justificar 200.000 euros i el Partit Popular ja n’ha justificats 70 milions i té 110 
milions d’euros en marxa que s’han de convertir en 150 milions a final de legislatura. 

La passada legislatura no es posaven d’acord amb determinades carreteres i per això 
no les feien i les coses no reten quan no van tots en la mateixa direcció. 
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Ara l’equip de govern es troba que no pot firmar coses noves fins que no s’hagi 
justificat tot el que s’havia rebut. Quan tot això estigui justificat serà quan podran 
demanar més doblers. 

També s’ha comentat que ella ha tengut una actitud al Consell de Mallorca com de 
covardia perquè la gent pel carrer se planteja per què serveix el Consell de Mallorca. 
A principis de legislatura es varen plantejar tot això i feren el raonament següent:  

Durant l’època de més força econòmica i de més poder d’aquest Consell de Mallorca 
–l’època de la Sra. Munar–, el poble de Mallorca no va arribar a saber què feia el 
Consell de Mallorca i, durant l’època de la Sra. Armengol, amb molt de recursos 
econòmics i molts de doblers gastats en publicitat, el poble de Mallorca no va arribar 
a aclarir què feia el Consell de Mallorca. 

El Partit Popular va pensar aleshores que, en moments de crisi i dificultats on tot s’ha 
de reduir i redimensionar, no valia la pena fer-hi massa esforços i que centrar-se en fer 
feina, fer-la bé, ajudar els més necessitats i ser útils però sense la necessitat de fer 
grans declaracions als mitjans de comunicació per explicar fins a on pot arribar o no el 
Consell de Mallorca. 

Aquest és el plantejament de l’equip de govern del Partit Popular, un plantejament 
que no és de covardia sinó que simplement és una estratègia política que varen 
adoptar perquè consideraven que era la més prudent al començament d’aquesta 
legislatura. 

El Sr. Garau deia també que trobava que li havia de fer més reconeixements al Grup 
Socialista i ella no li sap greu reconèixer les coses com, per exemple, que és evident 
que va ser el Grup Socialista que va posar en marxa el tema de la serra de 
Tramuntana, qüestió que li agraeix. 

També reconeix que les inversions estatutàries varen arribar durant l’època de govern 
socialista però, això sí, no les varen gestionar i, per això, demana de què serveix que 
venguin els doblers si no se gasten així com toca i no tenen la utilitat que han de tenir 
perquè no es destinen a la inversió que tenen prevista. 

Referent al tema dels Bombers de Mallorca, li explica al Sr. Font que creu que en 
aquesta legislatura hi han fet moltes actuacions en quant a inversions, manteniment i 
nou personal malgrat que, com ha dit abans, encara no ho tenen tot arreglat. 

En un moment concret, quan la llei va dir que s’havia d’incrementar la jornada laboral 
de tots els funcionaris públics, l’equip de govern va creure que s’havia d’incrementar 
la jornada a tots els funcionaris de la casa i que no podien fer una excepció amb els 
bombers, la qual cosa els va generar alguna discussió. 

D’acord amb els informes que tenien, varen considerar que era més just mantenir la 
postura inicial si bé ara hi ha una sentència en contra, sentència que acataran, 
l’acompliran i no la recorreran. 

Sobre el tema de Patrimoni, opina que s’estan fent moltíssimes més coses que reten 
més i surten més expedients atès que la Comissió de Patrimoni es reuneix el doble de 
vegades que l’anterior legislatura encara que això no significa que no pugui quedar 
qualque cosa pendent però, tot i això, s’estan tramitant molts més expedients de 
Patrimoni aquesta legislatura que en l’anterior. 
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Pel que fa a l’assumpte de Son Ferriol, adverteix que en haver acabat les obres ja 
passaran comptes i assegura que no enganaran ningú. L’oposició quedarà satisfeta així 
com també els veïns de Son Ferriol. 

Sobre les expropiacions del Coll d’en Rabassa, fa constar que desconeix el tema però 
assegura que s’hi posaran “fil a l’agulla” i s’atendran totes les persones que s’hagin 
d’atendre ja que, evidentment, si hi ha qualcú que passa pena de perdre ca seva, doncs 
s’ha de parlar amb aquesta persona per veure quines alternatives hi ha i això faran. 

En quant al Consorci de la Serra de Tramuntana, indica que hi ha control a les 
reunions del Consorci atès que hi assisteix la interventora del Consell de Mallorca i 
remarca que l’equip de govern procura fer les coses ben fetes. 

El Sr. Font deia també que la Llei de finançament és un poc magra i retreu que 
haguessin pogut aconseguir més però cal que tengui en compte que, en uns moments 
difícils, han pogut tenir una llei de finançament i ara convé esperar a veure com 
evoluciona i veure què passa d’aquí a un, dos o tres anys. En tot cas, s’ha de destacar 
que la passa que s’ha fet és una passa de gegant i en bona direcció. 

Afegeix que, en definitiva, considera que l’equip de govern ha fet una bona feina de 
gestió al Consell de Mallorca perquè han fet més amb menys i per demostrar-ho diu 
que donarà una sèrie de xifres a continuació. 

Per exemple, les diferencies que hi ha entre la legislatura anterior i aquesta són que el 
contracte de publicitat l’han reduït en un 70%, les despeses de protocol les han 
reduïdes en un 88%, les despeses de telefonia les han reduïdes en un 40%, han reduït 
la plantilla de la casa en un 15%, han reduït les despeses de la Diada de Mallorca en 
un 74%, han creat la central de compres a l’IMAS que ha permès reduït els costos de 
compra de productes alimentaris en un 40%, en estudis i treballs tècnics han reduït les 
despeses del Consell de Mallorca en un 86%, les factures de carreteres, tot i que ha 
pujat el seu cost, han reduït el nombre de factures en un 24%, també han reduït un 
13% els costs del contractes de manteniment de les carreteres i que, amb l’eliminació 
de duplicitats, s’han estalviat uns 19 milions d’euros. 

Una vegada comentades aquestes dades, només pot dir que se sent satisfeta dels 
números malgrat que aquests són freds però fan palès que l’equip de govern ha fet un 
gran esforç per aconseguir el que era més difícil que era intentar renegociar els 
contractes que estaven en marxa per fer retre més els doblers en aquesta casa. 

Fa notar que, ara que ja acaben aquesta jornada de Debat de Política General, ella 
accepta totes les crítiques i totes les aportacions fetes i observa que està clar que tots 
viuen sota el mateix cel però que els plantejaments de les coses són ben diferents. 

Creu que és una constatació que s’està parlant de dos models distints: el que 
defensaven la passada legislatura d’un Consell de Mallorca més gros, amb més 
competències i amb més despeses, més cridaner i amb més poder mentre que, aquesta 
legislatura, el Partit Popular defensa un Consell de Mallorca més reduït, més àgil i 
més sòlid. 

De fet, opina que s’han posat les bases per tenir un Consell de Mallorca fort, que sigui 
més eficaç, més silenciós i més humil però més rigorós amb la finalitat que resulti 
més útil per a la nostra societat. 
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Tots aquests aspectes són qüestió d’actitud, de l’actitud del Partit Popular des de 
principis de legislatura: no fer massa renou, no generar massa problemes a la societat, 
tenir el protagonisme just que els pertoca i no voler tenir-ne més, no ser un 
contrapoder del Govern de les Illes Balears i marcar les línies d’actuació, a poc a poc, 
cap a la Mallorca tothom vol. Aquesta ha estat l’actitud que han mantengut al llarg 
d’aquests tres anys. 

Els fets els avalen atès que hi han posat ordre, han ordenat els comptes, han eliminat 
duplicitats, hi ha hagut coordinació amb les altres institucions, han llevat la part de 
pompa que tenia aquesta institució i han sabut prioritzar el més important que és 
l’àrea social i han sabut també fer obra pública en un moment de dificultat. De fet, el 
Consell de Mallorca ha estat l’única institució que ha posat en marxa obra pública i 
això ha ajudat a millorar la xarxa viària però també ha ajudat, d’una manera 
important, a reactivar l’economia de la nostra illa. 

Un altre avanç és que varen collir un teatre embargat i l’han sabut reflotar i fer-lo 
marxar a bon ritme essent ara més útil per a la societat mallorquina i també han ajudat 
els municipis amb despesa corrent quan ho necessitaven i ara amb un nou Pla d’Obres 
i Serveis per als pròxims anys. 

En matèria de Cultura s’han dedicat a allò que els agrada i que és defensar la nostra 
cultura, la nostra manera de ser, el nostre patrimoni, és a dir, a posar en valor les 
nostres coses. 

Igualment han posat en marxa una Llei de finançament dels consells insulars que fa 
que el Consell de Mallorca no depengui tant d’altres administracions i que li ha donat 
estabilitat. 

També han fet que el Consell de Mallorca sigui molt més transparent i, en aquest 
sentit, s’ha aprovat un Codi ètic que és fruit de tots i que aquesta és la primera 
institució d’Espanya que compta amb un codi amb aquest nivell d’exigència, cosa que 
agraeix a tots. Adverteix que aquest Codi ètic, lògicament, encara podria ser més però 
també podria ser menys o no existir. 

Reconeix que durant aquesta legislatura tots els consellers han passat moments 
complicats, moments de solitud, moments d’incomprensió i moments de dificultats 
però, entre tots, han fet allò que s’havia de fer. 

Manifesta que després d’aquests primers 1.000 dies de govern les coses estan millor, 
van pel camí que toca però no s’hi poden confiar encara que sí que poden estar 
satisfets de la feina feta. 

Qualque vegada es planteja si tot aquest esforç hi haurà qualcú que els ho sabrà agrair. 
L’oposició diu que no però ella creu que sí, creu la societat els ho sabrà agrair perquè 
la societat mallorquina és viva i sap qui actua bé i actua malament, sap quina és la 
manera de ser d’uns i quina la dels altres. 

Per concloure, reitera que encara queden moltes coses per fer perquè encara hi ha 
molta de gent amb dificultats, gent que pateix, que no té feina i, per a aquesta gent, 
han de continuar fent feina per tal que aquest llum d’esperança que ja s’entreveu 
pugui ser complet per tothom i se pugui aconseguir que la societat mallorquina torni a 
tenir aquell nivell de renda per càpita que tenia fa anys.  
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Per aquest objectiu val la pena continuar fent feina tot l’equip de govern i ser útils als 
mallorquins, a la societat i millorar la qualitat de vida de tota la gent de Mallorca. 

El moderador, Sr. ROTGER, agraeix les intervencions i anuncia que, en compliment 
de l’acord adoptat en la Junta de Portaveus, els grups polítics podran presentar les 
seves propostes de resolució fins a les 10.00 hores del dia 3 d’abril, propostes que se 
debatran en el Ple que se celebrarà dia 10 d’abril i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari general, estenc aquesta acta  amb plecs de paper números de  A  Nº ____ a  
A  Nº ____. 

El secretari general     La presidenta 

 

 

 

 


