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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 

MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 4/2013 
Caràcter: extraordinària  
Data: 8 de març de 2013 
Horari matí: de 11.35 h a 12.32 h 
Horari tarda: de 15:32 h a 18:54 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, Bernardí Coll Martorell, Jaume Crespí Deyà, 
Francesc Josep Dalmau Fortuny, Maria Lluïsa Dubon Pretus, Miquel Ensenyat 
Riutort, Joan Font Massot, Jaume Garau Salas, Maria Magdalena Garcia Gual, 
Mercedes Garrido Rodríguez, Margalida Ginard Mesquida, Melchora Gómez Andrés, 
Antonio Llamas Márquez, Isabel Carmen Llinàs Warthman, Antoni Mesquida 
Ferrando, Antoni Mulet Campins, Josep Oliver Rebassa, Maria Magdalena Palou 
Cànaves, Antònia Roca Bellinfante, Bernat Roig Cabrer, Margalida Isabel Roig 
Catany, Joan Rotger Seguí, Jeroni Salom Munar, Rosario Sánchez Grau, Catalina 
Soler Torres i Miquel Vidal Vidal.  

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

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Jaume Colom Adrover, Joan 
Ferrà Martorell i Coloma Terrassa Ventayol. 

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, Bernardí Coll Martorell, Jaume Crespí Deyà, 
Francesc Josep Dalmau Fortuny, Maria Lluïsa Dubon Pretus, 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, Isabel Carmen Llinàs 
Warthman, Antoni Mesquida Ferrando, Antoni Mulet Campins, Josep Oliver Rebassa, 
Maria Magdalena Palou Cànaves, Antònia Roca Bellinfante, Bernat Roig Cabrer, 
Margalida Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Jeroni Salom Munar, Rosario 
Sánchez Grau, Catalina Soler Torres i Miquel Vidal Vidal.  

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Jaume Colom Adrover i 
Coloma Terrassa Ventayol. 

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

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

“Molt Honorable Presidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Margalida Duran, 
senadores, eurodiputada, senadors, portaveus, diputats del Parlament de les Illes 
Balears, batles, consellers i conselleres del Consell de Mallorca i a tots vosaltres, 
convidats de la nostra societat mallorquina que heu vengut per escoltar el Debat de 
Política General del Consell de Mallorca de 2013, de tot cor molt bon dia i moltes 
gràcies per ser aquí. 

La casualitat ha volgut que avui, en el marc del Debat de Política General de 
Mallorca, celebrem el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb l’esperit de 
reivindicar el paper de la dona dins la societat i la feina.  

I si parlam de política general d’una institució, d’una illa, d’una societat, la 
mallorquina, les dones també en feim part. 

Des de la seva instauració l’any 1911, aquest dia tan senyalat serveix per defensar, 
bàsicament, el dret del vot femení. 

Avui, aquí, podem donar bona mostra dels avanços que hem aconseguit tots junts, 
units, en pau i en llibertat: el dret de vot de la persona, independentment del seu sexe.  

Aquesta institució pública representa, com no podria ser d’una altra manera, aquests 
valors de la tolerància i del compromís per la igualtat d’oportunitats; no debades tres 
dones han estat les tres darreres presidentes i el conjunt total de dones que treballen al 
Consell és de 1.401 dones; més de la meitat de la plantilla d’aquesta institució són 
dones. 

Si m’ho permeteu, abans d’acabar aquesta coincidència històrica amb el dia d’avui, us 
vull dir que en aquests moments de crisi econòmica, hem de lluitar més que mai per 
continuar endavant amb les reivindicacions cap a la igualtat i per eradicar els casos de 
violència de gènere que encara succeeixen a Mallorca, i hem de dedicar un sentit 
record i homenatge a totes les dones que enguany ens han deixat. 
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Quan començàrem aquesta legislatura vaig poder tocar amb les mans quina era la 
situació d’aquest Consell de Mallorca. De veritat, la seva realitat era molt complicada: 
factures sense pagar, proveïdors als quals s’havia encomanat feina i no els pagàvem, 
manca de liquiditat perquè altres administracions també deuen doblers a la nostra 
institució, i tot això en una situació molt difícil: la situació de l’atur a Mallorca.  

No ho dic com una crítica cap a ningú, descric quina és l’herència que hem rebut tots 
nosaltres.  

La primera vacuna, com és normal, va ser aturar màquines i controlar el timó d’aquest 
vaixell: el seu funcionament i el seu rumb perquè fos un servei eficaç i eficient per a 
tota la societat mallorquina. 

Hem aprimat el Consell, perquè si no ho haguéssim fet hagués mort de sobrepès.  

Una de les diferències entre el debat de política general de l’any passat i el d’enguany 
és que en el primer em vaig dirigir per primera vegada com a presidenta a tots els 
mallorquins i avui ho faig havent xerrat amb ells cara a cara, trepitjant Mallorca.  

No vos negaré que la situació és complexa i difícil, però sé cert que anam pel millor 
camí que podem anar.  

On seríem ara si el ritme de gastar i gastar, malbaratar i malbaratar hagués seguit fins 
avui deixant d’un costat les persones? On seríem? 

Vos ho diré ben clar: haguéssim tancat portes i rodat la clau d’aquesta institució. 

Com vos he dit abans, he conversat amb molta gent del carrer, amb batles i batlesses, 
associacions locals, amb sindicats, amb empresaris, amb joves, comerciants i 
emprenedors, amb investigadors, amb col·lectius de serveis sociosanitaris, amb 
funcionaris, amb entitats socials i molts altres col·lectius. 

La conclusió és clara: les persones, simple i pla. Les persones preocupades per les 
altres persones.  

Quan vaig prendre possessió era molt conscient que la pujada era ben costa amunt 
però mai m’han agradat les “dreceres temeràries” sinó que per llarg que sigui el camí, 
que sigui ben segur. 

En aquesta institució mai hem amagat els papers dins els calaixos, però això sí, 
intentam anar poc a poc i amb bona lletra. 

No he vengut a lluir el vestit, sinó que som aquí per solucionar allò que preocupa, de 
bon de veres, a tota la societat mallorquina. 

Tots els indicadors econòmics, totes les teories econòmiques, tots els humanistes i els 
pensadors, en definitiva, les “veus exteriors” més autoritzades del planeta ens 
repeteixen cada dia que res no serà com abans, i és ben cert. 

Els temps són diferents. Les coses han canviat. A Mallorca viuen més de 873.000 
persones. El paisatge humà és diferent i el Consell també. 

Aquest darrer any hem demostrat que amb poc es pot fer molt: amb menys hem fet 
més. Hem fet feina de valent, entre tots. 

Senyores i senyors, 
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Tenim un compromís amb Mallorca i, amb confiança, feim pinya aplicant el sentit 
comú, el sentit de la responsabilitat, el de l’esforç, la constància i la humilitat i, amb 
cooperació, tot ben cohesionat.  

Però, hem pres consciència d’on venim i on anam? 

Hem sabut administrar bé la bonança econòmica que hem tengut aquests darrers anys? 

Evidentment, no, no ho hem sabut fer.  

Els nostres majors sempre ens havien inculcat que en temps de ‘bonança’ hem de fer 
rebost.  

Idò bé, els polítics no hem sabut fer allò que feien els nostres majors: en temps de 
bonança, fer rebost. 

Aquí està, en part, l’origen de la crisi que tenim avui. 

Qui gasta en coses supèrflues, no té per gastar en les coses necessàries. 

Senyores i senyors, això no pot tornar a passar pus. 

Per aquest motiu, Espanya ha adoptat mesures d’austeritat molt severes, però l’Estat 
no ho ha fet per voluntat pròpia, sinó perquè tocava fer-ho així. 

El deute del nostre país era tan i tan elevat que no ha estat possible refinançar-lo. 

Teníem un dèficit massa elevat. Les administracions gastaven més del que 
ingressaven. 

I Mallorca, evidentment, no és un satèl·lit independent sinó que el que afecta al 
conjunt d’Espanya, d’Europa i del món també afecta Mallorca. 

Mallorca és una illa però, evidentment, no està aïllada. 

Entre tots hem de recuperar l’autoestima i l’esperit de superació. 

També la convicció que entre tots, amb sacrificis i esforç, sortirem d’aquesta crisi; 
confiança i eima, senyores i senyors, però tots: les institucions i la societat civil.  

Tots nosaltres tenim un caràcter emprenedor, de lluita; som valents, no ens rendim i 
aquest coratge s’ha forjat durant segles. 

Hem de tornar activar l’economia i generar ocupació. 

Ara bé, som conscient, com a presidenta d’aquest Consell, que és molt difícil polir 
d’un dia per l’altre el model socioeconòmic actual, però hem de seguir fent feina, dia 
a dia, per millorar-ho.  

A més a més, tots ho sabeu, no es pot viure 12 mesos fent feina només 4 o 6 mesos. 

Per aquest motiu hem de seguir pel camí que hem iniciat.  

Som conscient també que la nostra política no és populista. Sé que no tenim un gafet 
per malgastar o donar, sé que ens deuen molts de doblers, però tots feim feina per 
remar en la mateixa direcció i treure endavant aquest vaixell, que es diu Mallorca. 

En aquest clima de canvis, d’esforços i de conviccions vos vull fer una reflexió.  

En general, les persones es formen per trobar feina però Mallorca ha de menester 
també persones que generin feina. Perquè n’hi ha, i molta. 
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Què pot fer el Consell per remar en aquesta direcció? 

El Consell ha de servir per estimular i per posar les condicions necessàries per 
facilitar a la iniciativa privada l’oportunitat de posar en funcionament noves 
iniciatives i de crear llocs de feina. Les condicions i la seguretat, i sempre en 
coordinació amb les altres administracions, amb el Govern de les Illes Balears i amb 
els ajuntaments.  

Crec que la prioritat de tothom, la prioritat absoluta és que els joves, els majors i els 
no tan joves tenguin oportunitat per tenir una feina.  

Avui, a Mallorca, hi ha massa persones que no tenen l’oportunitat de tenir una feina 
com pertoca. Però també hem de dir que l’atur a Mallorca ha davallat un 4’37% en el 
darrer any. Avui, a Mallorca, hi ha 3.459 persones menys a l’atur que fa un any. El 
mes de febrer ha estat el quart mes consecutiu amb baixades d’atur a la nostra illa. 

I les Illes Balears és l’única comunitat autònoma d’Espanya on l’atur ha davallat el 
mes de febrer i aquest, de veritat, és un bon símptoma.  

Crec, senyores conselleres i senyors consellers, que hem de caminar plegats, 
vertebrats i amb molt de sentit comú, un valor que és genètic però que aquí, en certa 
manera, s’havia perdut. Alguna vegada se sortia del foc i s’anava cap al caliu, és a 
dir, passàvem d’un problema i anàvem a un altre pitjor. 

Per aquest motiu, vostès tenen una gran responsabilitat i amb gran facilitat se 
n’obliden. I, de vegades, amb gran demagògia, tiren la pilota damunt la teulada del 
veïnat. 

I aquesta forma d’actuar crec que no és responsable ni és tampoc el que els 
mallorquins esperen, avui, de tots nosaltres.   

Cadascú és responsable dels seus fets, per això vull governar un Consell que actuï 
amb transparència, honradesa i humilitat; un Consell que estigui més a devora la gent, 
especialment la més vulnerable; que no gasti allò que no té i que si té, ho gasti en allò 
que s’ha de menester; un Consell que dissenyi un projecte de present realista i que no 
hipotequi el futur de tots els mallorquins.  

Ara, més que mai, estam en el camí correcte. No podem perdre ni la paciència ni el 
rumb. 
Amb aquesta anàlisi inicial, faré ara un breu repàs a la intensa feina que ha fet aquest 
executiu per pal·liar i capgirar aquesta institució al servei dels mallorquins. 

Vull manifestar, de cor, el meu sincer agraïment i donar l’enhorabona per la feina ben 
feta a totes les conselleres i consellers, per la feina feta al llarg d’aquest any, en una 
situació difícil i complicada, donant la cara sempre, i la seguiran donant per Mallorca 
i per aquesta institució. Per aquesta raó, vull agrair la feina que heu fet tots i cadascun 
de vosaltres.  

Gràcies a tots. 

Començaren l’anàlisi de cadascun dels departaments. 

Departament d’Hisenda, Economia i Funció Pública 

El Consell, l’any 2012, aprovà uns pressuposts que suposaven aproximadament un 
20% menys que els darrers aprovats, els del 2010, se va reduir el pressupost en 83M€.  
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Els pressuposts de 2012 eren uns pressuposts austers, responsables i reals, adaptats a 
l’actual situació econòmica.  

Tots els departaments reduïren les seves partides, excepte l’IMAS, que es mantenia 
igual, el que implicava que no hi havia retallades en l’àmbit social. 

Per a nosaltres el benestar de les persones és fonamental. És la nostra prioritat. 

Ara bé, la situació era molt difícil. 

La falta de liquiditat és el que ens va dur a concertar una operació de crèdit a l’empara 
del Reial decret llei 4/2012, amb la qual ens vàrem endeutar per 28,7 M€, mesura que 
ens va permetre abonar als proveïdors allò que se’ls devia per un total de 8.100 
factures. 

Això ens ha duit que el Consell hagi arribat al seu límit d’endeutament, ja no ho pot 
fer més, però la prioritat era pagar allò que se devia. 

Havíem de donar resposta a la justa reclamació dels petits i mitjans empresaris i dels 
proveïdors que ens demanaven que els abonàssim aquells treballs que havien fet i que 
el Consell havia encomanat.  

Els pressuposts de l’exercici 2013 van en la mateixa línia d’austeritat i contenció de la 
despesa que els de l’any passat. Són un 11% inferiors als de 2012, és a dir, una nova 
reducció, 38,8 milions menys.  

I si els comptes de 2013 tenen en comú amb els de l’any passat l’austeritat, també 
tenen en comú l’aposta per l’àrea social: el pressupost del Consell baixa, però el 
pressupost de l’IMAS s’incrementa en 3 milions d’euros.   

En relació a la funció pública del Consell, s’ha dut a terme una complexa negociació 
per a una revisió general i homogènia de la Relació de Llocs de Feina de la nostra 
institució.  

No s’ha pogut arribar a un acord total amb les organitzacions sindicals, la RLT 
aprovada recull 53 de les 112 propostes presentades pels sindicats i els representants 
dels treballadors durant les negociacions.  

L’objectiu de la modificació de la RLT ha estat: 

Adaptar-la a la nova organització de la corporació i incorporar la nova jornada laboral 
de 37 hores i mitja setmanals establerta a la Llei de pressuposts generals de l’Estat. En 
aquest punt, el de l’aplicació de la nova jornada laboral, és on major polèmica s’ha 
generat, especialment amb el col·lectiu dels bombers.  

La nova RLT s’ajusta a l’actual estructura del Consell de Mallorca i ha permès 
racionalitzar la gestió de recursos humans dels distints departaments i aflorar les 
places que, tenint caràcter estructural, havien quedat fora de la RLT. Hem regularitzat 
la situació d’uns 40 treballadors que tenien contractes d’obres i serveis irregulars.  

Departament de Presidència 

Una de les funcions del Consell de Mallorca, com a símbol institucional i hereu de 
l’antiga Diputació Provincial, és donar a conèixer als mallorquins la seva funció.  

Ara bé, es pot fer de moltes maneres i formes. Aquest equip de govern ha decidit fer 
més amb menys. 
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D’una banda, seguir amb les tradicions, costums i valors de la Diada de Mallorca amb 
recursos propis del Consell, significant una reducció en dos anys (2010–2012) d’un 
67%. És a dir, amb el que es gastava la legislatura passada per celebrar una Diada, 
nosaltres en feim tres, però dignes.  

A més a més, les visites ciutadanes a la seu del Consell, aquest tresor de tots els 
mallorquins, ara costa zero euros, ja que es fan amb personal propi de la institució, no 
ho fa una empresa externa.  

Una de les nostres prioritats ha estat eliminar les duplicitats entre les administracions; 
per això, a principis de legislatura vàrem decidir la supressió de la Fundació Mallorca 
Turisme i l’Agencia de Turisme Balear del Govern va assumir les competències en 
matèria de promoció turística de l’illa de Mallorca. 

Durant el procés de tancament de la Fundació hem fent feina per tal de trobar la millor 
solució per donar continuïtat a la Mallorca Film Commission. Es va consensuar amb 
el sector audiovisual la integració de la Mallorca Film Commission a la Balears Film 
Commission.  

La serra de Tramuntana és un projecte de tota la societat mallorquina i Mallorca, 
sempre ho he dit, és molt més que sol i platja.  

Amb la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat tenim 
una extraordinària oportunitat i la nostra feina és fer d’enllaç per aprofitar aquesta 
oportunitat i posar en valor la serra, especialment durant l’hivern. Sé que ara nosaltres 
no hi podrem invertir milions d’euros, però sí que donarem totes les facilitats perquè 
ho pugui fer la iniciativa privada.  

Seguirem lluitant perquè Mallorca estigui oberta els 365 dies de l’any, perquè pensam 
que és molt bo per a tots els mallorquins. 

Departament de Benestar Social 

Com ja he dit abans, l’àrea social és la nostra prioritat. I ho hem demostrat. Els 
números no fallen.  

El 2012, al darrer trimestre, vàrem veure que els doblers de l’IMAS no bastaven per 
atendre totes les demandes de la societat mallorquina; i a final d’exercici tots els 
departaments varen haver de fer un darrer esforç per estrènyer-se la sivella del cinturó 
encara una mica més per poder fer una modificació de crèdit de 3,7 milions d’euros 
per destinar-los als més necessitats:  

1.900.000€, destinats a les entitats que gestionen les 1.700 places concertades per a 
persones en situació de discapacitat.  

1.200.000€ a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per agilitar tota la demanda 
acumulada.  

I també 600.000€ per al Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) que té com a objectiu 
cofinançar el desenvolupament d’aquestes prestacions i fer-les arribar a tota Mallorca. 

Amb els comptes de 2013 tornàrem a focalitzar la nostra acció de govern en les 
persones i els col·lectius més vulnerables. L’àrea social és la que més pes té dins el 
Consell. L’IMAS gestionarà 130 milions d’euros, és a dir més del 40 % del total del 
pressupost de la institució.  
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De cada 10€ que gasta aquest Consell, 4€ els destinam als més necessitats, mentre que 
en anteriors legislatures de cada 10€ que es gastaven només n’hi destinaven 2,5€.   
Des de l’Àrea d’Inserció Social hem pogut acabar l’any sense llista d’espera i atenent 
tota la demanda, i era extraordinàriament important i necessari aconseguir aquest 
objectiu.   

Pel que fa a la Renda Mínima d’Inserció, hem realitzat més de 9.800 concessions i 
mantingut un terme mitjà anual d’entre 950 i 1050 usuaris mensuals, i hem arribat a 
tenir prop de 30.000 beneficiaris. 

I enguany anirem més enllà, perquè hi destinarem més recursos. Hem dotat la RMI 
amb 6,5 milions d’euros, és a dir, 2,8 milions d’euros més que l’any passat.  

També hem reforçat el Pla de Prestacions Bàsiques, al qual destinarem 7,7 milions 
d’euros, és a dir, 3,3 milions d’euros més que el 2012.  

En resum, incrementarem el que dedicam a la RMI i al PPB en un 75%.  

El suport als ajuntaments és una prioritat per a aquest Consell de Mallorca.  

Hem duit a terme uns convenis anticrisi d’urgent necessitat. En total hem signat 40 
convenis amb ajuntaments i amb la Mancomunitat del Pla, per un import de 302.000€. 

També hem fet feina a tres bandes, amb el sector públic i amb el sector privat: IMAS, 
Fundació Iberostar i Es Refugi, per valor de 120.000€ que han permès realitzar el 
projecte de reforma de l’alberg de Ca l’Ardiaca i generar-hi 50 noves places. 

I hem atès una de les reivindicacions històriques de Projecte Home canviant la 
ubicació del centre ‘sa Placeta’, que ara passa a ubicar-se a Ca l’Ardiaca. 

Entre molts de serveis posats en marxa podem destacar també la creació del Servei 
d’Acció Social de Base amb Càritas per valor de 300.000€; la posada en 
funcionament de centres de dia per a persones en situació d’exclusió social; el servei 
de reinserció de presos; un nou servei per a persones sense sostre amb malalties 
invalidants i la creació d’un alberg a la part forana amb 25 noves places. 

Aquest fet és especialment important ja que el Consell de Mallorca, per mitjà de 
l’IMAS, ha estat l’única administració que ha pogut crear nous serveis i recursos pels 
col·lectius més vulnerables, perquè feia falta. 

També s’ha de destacar el fet que davant el greu problema dels desnonaments en el 
darrer Ple s’aprovà destinar 500.000€ per al programa d’ajuda per prevenir l’exclusió 
social sobrevinguda per pèrdua de l’habitatge habitual, per a les persones que han 
patit desnonaments.  

A l’Àrea de Gent Gran el 2012 hem gestionat 47 milions d’euros, que ens han permès 
donar continuïtat a tots els serveis que gestionam directament tant als centres 
residencials com a les llars de gent gran.  

Hem intensificat el suport als municipis reforçant els programes comunitaris i hem 
duit a terme, a 16 municipis, el programa de Familiars Cuidadors, que ha comptat amb 
la participació de 327 persones. 

A més hem millorar la coordinació amb el Govern balear per desenvolupar la Llei de 
dependència. 
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Des de l’Àrea de Menors, Família i Igualtat, hem guanyat en eficiència per tres 
motius: 
Hem unificat en el mateix equip de professionals els programes següents: Atenció a 
menors en acolliment preadoptiu i el Servei de postadopció. 

Disposam d’un equip multidisciplinar de professionals especialitzats en matèria 
d’adopció, que permet realitzar un acompanyament de les famílies i els infants durant 
tot el procés.  

Hem potenciat l’eficàcia des recursos disponibles i hem reforçat els acolliments 
familiars. 

Respecte a les persones amb discapacitat, hem atès 409 persones en l’Itinerari Integral 
d’Inserció.  

Hem augmentat 14 places amb el concert de la Xarxa d’Atenció a Persones amb 
Discapacitat i arribam així a les 1.615 places concertades, entre els centres de dia, els 
centres ocupacionals, les residències i els habitatges tutelats. 

Departament d’Urbanisme i Territori 

La xarxa de carreteres són les venes per les quals milers de mallorquins i visitants 
circulen diàriament.  

La seguretat, l’economia i el territori són aspectes intrínsecs en la millora de les 
nostres carreteres.  

Quant al conveni de carreteres vigent, signat amb el Ministeri de Foment, record que 
quan vàrem arribar, el juny de 2011, s’havien rebut 131 milions, dels quals només 
s’havien justificat 392.000€. Nosaltres ja hem justificat, a dia d’avui, 36 milions 
d’euros.  
Hem acabat obres que s’havien començat, com és la variant de Son Servera, el nou 
enllaç a la Ma-20 de la carretera de Sóller i la variant de Portocristo. 

Estan en execució la variant de Llubí –ja en servei–, els nous accessos a la Cabana des 
de l’autopista d’Inca i l’enllaç Ma–20 amb la carretera de Manacor. 

Aquestes dues darreres obres, molt importants per Marratxí i Palma, s’obriran al 
trànsit aquesta primavera. 
Així mateix, la Direcció Insular de Carreteres ha adjudicat recentment tres projectes 
que han tardat anys en ser una realitat a pesar de la seva necessitat: 

Els trams III i IV del desdoblament de la Ma-30, de la que serà la segona via de 
circumval·lació de Palma, i la connexió de l’autopista de Llevant amb el Molinar. 
Aquesta darrera és una reivindicació de tots els veïnats del Molinar de Palma. 

Abans de l’estiu començaran aquestes obres, que han suposat una inversió de gairebé 
50 milions d’euros i la creació d’uns 1.000 llocs de feina, de manera directa i 
indirecta. 

En definitiva, des del Consell de Mallorca s’ha intentat posar en marxa obra pública 
perquè en aquests moments és necessari per a Mallorca. 

A més, és imminent l’aprovació dels projectes dels trams I i II d’aquesta via de 
circumval·lació. 
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Finalment, tenim alguns projectes en fase de redacció com és la variant nord d’Inca, el 
desdoblament Llucmajor–Campos i la millora de l’enllaç entre l’Arenal i Llucmajor. 

L’any 2012, a més, hem invertit 19 milions d’euros procedents del conveni del 
Consell de Mallorca amb la CAIB per al manteniment i conservació de la xarxa viària, 
donant prioritat a les reivindicacions i a les necessitats dels ajuntaments de Mallorca. 

Hem de destacar a més a més el Pla d’Estalvi per als contractes de manteniment de les 
carreteres, amb una reducció de 3,2 milions d’euros l’any 2012, i la previsió d’estalvi, 
per 2013, de més de 2,6 milions. 

S’ha fet també el Pla d’Estalvi de millora de l’eficiència energètica, que ens ha 
permès rebaixar la factura del llum de les carreteres en torn a un 30-40%, un Pla de 
reforç del paviment de les carreteres, el Pla antirenous de les vies, el Pla de millora de 
la seguretat a la via i el Pla de millores del patrimoni històric de l’entorn de les 
carreteres.  

En definitiva, feim feina amb els ajuntaments de Mallorca a fi de millorar la 
coordinació i la correcta gestió de tota la xarxa viària de Mallorca. 

El 2012 destinàrem 200.000 euros perquè els ajuntaments puguin adaptar els seus 
planejaments al Pla Territorial de Mallorca i el 2013 incrementarem aquesta partida a 
240.000 euros. 

En aquest departament, des de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, estam agilitant la tramitació dels expedients perquè no quedin tancats dins 
els calaixos. S’ha de donar sortida a tot allò que sigui possible, en compliment de la 
legalitat vigent.  

Durant l’any 2012 l’esmentada comissió es va pronunciar sobre 63 assumptes en 
matèria de planejament i va aprovar la declaració d’interès general de 31 projectes. 

Departament de Cooperació Local 

Vàrem començar suprimint l’aportació dels ajuntaments al Serpreisal, perquè ho 
demanaven, i vàrem destinar els 4 milions previstos pel Pla d’Obres i Serveis de 2012 
a despesa corrent. Al pressupost de 2013, aquesta ajuda de 4 milions d’euros es 
manté, per pagar factures i no per obra nova. 

La cooperació i el contacte amb els ajuntaments és total. Prova d’això són els 18 
convenis firmats per a donar-los suport tècnic en la redacció de projectes, una feina 
molt intensa que es fa des del Servei d’Assessorament Tècnic (SAT) el qual ajuda, 
sobretot, tots els municipis petits de la nostra illa. 

Tenim un Consorci d’Informàtica que s’ha posat al costat dels ajuntaments i ha creat 
una aplicació molt útil a les pàgines web de 47 ajuntaments de Mallorca per treure els 
certificats de residència, que es veuen obligats a fer tots els municipis de Mallorca. 

Pel que fa a la Direcció Insular d’Emergències som plenament conscients que invertir 
en seguretat i en prevenció és la nostra obligació.  

L’eina més poderosa i eficaç de què disposa la societat mallorquina davant els 
incendis i les emergències es diu prevenció.  
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Per això, des de Bombers de Mallorca es potencia la realització de pràctiques, 
maniobres, simulacres i visites d’assessorament al llarg de l’any per tal d’evitar al 
màxim el risc d’incendis i poder actuar amb condicions òptimes quan s’encén el pilot.    

És de destacar, en aquest sentit, l’important disminució del nombre total de sortides 
que han fet els Bombers; així, l’any 2010 en feren 3.604 i l’any 2012 varen ser 3.002, 
és a dir, el percentatge de sortides representa un 16% menys. Se nota la feina en 
matèria de prevenció. 

La gestió de l’emergència és essencial. Per aquest motiu des de la Direcció Insular 
s’estan mantenint contactes amb els bombers de Palma a fi d’establir convenis de 
col·laboració per millorar la gestió d’emergències a l’àmbit de Mallorca. 

A més a més, al llarg del primer semestre de 2012 vàrem aconseguir dotar el parc 
mòbil amb 9 camions nous que se varen adquirir el 2010 i que estaven pendents de 
pagar, dins un magatzem, en un polígon. 

S’ha de dir també que s’ha iniciat la convocatòria del borsí de bombers, que era una 
reivindicació d’aquest col·lectiu.  

Departament de Medi Ambient 

Som conscients de la situació econòmica que pateixen molts de ciutadans i per això, 
des del Departament de Medi Ambient, hem fet feina de valent per evitar que els 
mallorquins paguin més impostos. I de moment ho hem aconseguit.  

Per segon any consecutiu, hem congelat la taxa de tractament de residus. No ha estat 
un camí fàcil però som conscients que els ciutadans ens ho demanen.  

Per això hem hagut de prendre decisions valentes, com la importació de Combustible 
Sòlid Recuperat (CSR), un projecte que sabem que té un cost polític però que més 
enllà de les dificultats actuals és una solució de futur, per damunt de tot, i pensam que 
és bo per a Mallorca, perquè es tracta que s’ha de donar una sortida a unes súper i 
sobredimensionades instal·lacions que tenim avui a Mallorca, i una d’elles és la 
importació de combustible, per no haver d’apujar aquesta tarifa.  

El mes de febrer vàrem acabar la primera fase de prova, amb la importació de 
1.085,88 tones procedents de Sabadell. I ara estam avaluant la viabilitat econòmica 
d’aquestes operacions.  

Ja ha arribat CSR a Mallorca i res no ha canviat. Mallorca és i seguirà essent un 
exemple en gestió de residus a nivell mundial i un model a seguir en matèria de 
reciclatge.  

Som un dels indrets que més recicla de tot Espanya, i no ens hem d’aturar aquí. 
Seguim fent feina per augmentar aquestes dades, amb campanyes de conscienciació 
ciutadana i amb programes d’educació ambiental a les escoles, ja que els nins són sens 
dubte la llavor per una Mallorca més sostenible.  

Encara que el tema de la importació de combustible ha estat el que més debat ha 
suscitat, no hem d’oblidar les altres àrees que gestiona el Departament de Medi 
Ambient.  

Som conscient que la serra de Tramuntana ens obre les portes del turisme senderista, 
un sector que hem potenciat amb la promoció i millora de la ruta de Pedra en Sec i de 
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tots els seus valuosos elements patrimonials. Hem restaurat el Molí de Lluc en 
col·laboració amb el Govern balear i hem contribuït també a millorar el castell 
d’Alaró.  

Hem obert dos trams nous per a rutes i itineraris de senderistes: Pas de s’Escaleta 
(entre Alaró i Orient) i el camí des Pas Llis. (Escorca). 

Hem dut a terme una gran feina per fer rendible la xarxa de refugis de la ruta de Pedra 
en Sec, que arrossegava un dèficit de més de 700.000 euros. Era fonamental, per tant, 
prendre mesures.  

Hem tret a concurs la gestió dels refugis de Can Boi i de Pont Romà, que aquest mes 
estaran oberts de nou als usuaris.  

Però, sobretot, hem optimitzat els recursos i reorganitzat la gestió. Això ha suposat un 
estalvi d’un 44%, i el que és més important: mantenim la qualitat dels serveis i també 
intentarem ampliar-los. 

El Consell de Mallorca complirà una històrica reivindicació: convertir la Coma d’en 
Vidal en un nou refugi que doni continuïtat i sentit a la ruta de Pedra en Sec. Esperam 
que, al llarg d’aquest any, pugui obrir les seves portes.  

A més a més, hem aprovat la firma de tres convenis per a col·laborar amb els 
ajuntaments d’Andratx, Alaró i Deià per al manteniment de la xarxa de camins i les 
rutes senyalitzades en aquests municipis. 

Ensenyam l’ofici de marger; tenim dos tallers d’ocupació a la finca de Son Amer com 
un element primordial i sostenible per al nostre territori i paisatge mallorquí. 

Mallorca és una cruïlla dins la Mediterrània i nosaltres som ben conscients que la mar 
forma part de la nostra identitat illenca. 

En aquesta línia i per aquest motiu, hem posat en marxa el programa de foment de la 
Vela Llatina amb la cessió de barques del Consell de Mallorca. 

De la feina feta des de la Direcció Insular de Caça hem de destacar una fita històrica 
que en breu donarà els seus fruits i és que hem consensuat la modificació de la Llei 
balear de caça i de pesca fluvial, que el proper dimarts se veurà al Parlament. 

I pel que fa al sector del trot, destacar l’aprovació de la llei en la qual s’inclou el 
règim per realitzar les apostes hípiques, que permetrà la implantació de les apostes de 
PMU dins Mallorca. Donarem compliment així a una altra reivindicació històrica i 
promourem aquest estimat esport i Mallorca a l’estranger. Així aconseguirem 
dinamitzar el món hípic.  

Departament de Cultura, Patrimoni, Esports i Promoció sociocultural 

Des que començà la legislatura, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
realitzat un esforç extraordinari per adaptar-se a l’actual escenari de reducció 
pressupostària, com a conseqüència de la crisi econòmica que patim. 

Tot i així, les realitzacions han estat diverses i nombroses, a partir de dos criteris molt 
clars que convé especificar:  

El suport incondicional a totes les associacions i entitats que fan feina per la cultura, 
sense cap excepció, que tenen al Consell de Mallorca un interlocutor disposat a 
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dialogar, a ajudar i a col·laborar amb l’objectiu de seguir creant cultura en profit de 
tots els ciutadans de Mallorca. 

L’optimització dels recursos que té a la seva disposició el departament, impulsant una 
política cultural coherent, dinàmica i imaginativa, perquè només amb imaginació i 
amb creativitat es pot suplir la manca de mitjans.  

A partir d’aquests criteris generals, la feina que s’ha duit a terme ha aconseguit fruits 
molt concrets:  

Per una banda, l’equipament escènic més important i emblemàtic de Mallorca, el 
Teatre Principal de Palma, ha recuperat el seu prestigi com a teatre de referència dins i 
fora de la nostra illa, amb una programació d’altíssima qualitat, capaç d’arribar a tots 
els públics i no només a segments reduïts d’espectadors.  

Prova d’això és que el Principal ha superat la mitjana d’assistència dels darrers anys: 
més de 52.000 persones, al llarg d’aquesta darrera temporada 2011-2012. I ho ha 
aconseguit després de superar les dificultats –que no eren poques– a les quals es va 
veure abocat, per la irresponsabilitat dels governants que encarregaren obres i després 
ni les supervisaren ni les pagaren.  

Ho hem hagut de fer nosaltres, com en tants altres casos. De fet, dels 4 M€ de 
pressupost del Teatre Principal, un total d’1,6M€ s’han de destinar a sufragar el 
préstec d’amortització de les obres de reforma.  

A la vegada, fomentar el teatre a Mallorca implica també un compromís ferm amb els 
grups de teatre amateur. El Consell de Mallorca dedicarà enguany prop de 400.000€ a 
aquest capítol, que revertiran en la convocatòria de fires teatrals, en els ajuts a la 
producció teatral i en el Circuit d’Arts Escèniques, una de les grans apostes culturals 
del Consell de Mallorca.   

Igualment, les iniciatives de caire cultural promogudes des del Consell han 
experimentat un considerable augment, especialment al voltant de la celebració de les 
activitats dedicades a honorar la memòria de Josep Coll Bardolet i Mossèn Antoni 
Maria Alcover, en els anys en què la institució ha dedicat el seu reconeixement a 
aquests insignes personatges de la cultura de Mallorca. 

Un altre front d’actuació és el suport a la lectura i a la divulgació cultural que, 
enguany, es canalitza a través d’un programa de biblioteques, arxius i museus, que ha 
vist incrementat el seu pressupost en un 14%.  

També la Fundació Cases Museu, de Llorenç Villalonga, del Pare Ginard i de Blai 
Bonet, és una prioritat de la política cultural del Consell. En aquest sentit, és una 
satisfacció poder anunciar que aquesta institució no patirà cap minva respecte al seu 
pressupost de l’any passat. 

I no només això, sinó que enguany està prevista l’obertura del Centre de Poesia 
Contemporània Blai Bonet, gràcies al conveni de cessió del llegat de l’il·lustre 
escriptor de Santanyí, signat l’any passat.  

A més, durem endavant la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. 

I, en parlar de cultura, ens n’hem de recordar, molt especialment, dels ajuntaments, als 
quals volem ajudar amb una partida de 100.000€ perquè puguin dur endavant les 
seves pròpies actuacions en matèria d’activitats musicals, de cultura popular, edició de 
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llibres i organització d’exposicions. Una vegada més, per tant, es posa de manifest la 
profunda vocació municipalista d’aquesta institució.  

L’actual legislatura està significant un punt neuràlgic en la protecció i la preservació 
del patrimoni històric de Mallorca. Sense anar més enfora, enguany aquesta partida 
augmentarà en un 43% amb la intenció de promoure iniciatives tan interessants com la 
nova convocatòria adreçada als ajuntaments per a l’edició de catàlegs i la conservació 
i restauració dels jaciments arqueològics.   

Ja aquest any passat, dintre d’aquest àmbit del patrimoni, el Consell ha encapçalat 
iniciatives tan significatives com el procés de restauració des castell de Santueri, que 
permetrà, en el seu moment, obrir aquest element històric a tots els mallorquins i 
altres visitants que ho desitgin; o la declaració com a Bé d’Interès Cultural 
d’equipaments tan emblemàtics com Can Lis, a Santanyí, o la mateixa seu del Consell 
de Mallorca, a Palau Reial.     

Hem creat la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca, assumint totes les 
competències en aquesta matèria i eliminant les duplicitats existents amb el Govern 
balear. 

Vull destacar també l’aposta pel foment de l’artesania, una professió molt lligada a la 
història i a la cultura de Mallorca, que enguany rebrà una forta empenta a través d’un 
increment pressupostari de gairebé el 14%.  

A més, hem celebrat el bicentenari de l’antiga Diputació Provincial de Balears, 200 
anys que foren recollits en una exposició del nostre tresor documental que explica 
d’on venim i ens fa reflexionar cap a on anam. 

Hem aprovat definitivament el reglament de reconeixement i registre de museus i 
col·leccions museogràfiques de Mallorca, que permetrà posar en marxa tot el procés 
administratiu legal de museus i col·leccions d’acord amb la Llei de museus vigent.  

Hem constituït per primera vegada la Comissió Mixta Bilateral de Patrimoni entre el 
Consell i el Bisbat amb la que volem donar a conèixer, divulgar i conservar el 80% 
del patrimoni de Mallorca. 

També, el Consell ha de ser el guardià dels nostres costums i tradicions mallorquines. 
En aquesta línia hem aprovat el Reglament per a la declaració de les festes d’interès 
cultural a la nostra illa. 

Seguidament, em detindré en un capítol de vital transcendència: la política 
sociocultural per a la nostra gent gran.  

Des del Consell, hem canviat substancialment el model de gestió dels serveis i ajudes 
que s’ofereixen al teixit associatiu de les persones majors, sobre la base de considerar 
els seus usuaris elements dinàmics i interactius i no uns simples receptors d’activitats.  

Aquests són també els criteris impulsats arran de l’Any Europeu de l’Envelliment 
Actiu i la Solidaritat Intergeneracional 2012, que comptà amb l’adhesió del Consell.  

Els nostres majors són una peça indispensable per a la nostra societat. D’ells aprenem 
no només com era la Mallorca d’abans, sinó com hauria de ser la Mallorca del futur. 
Per això, en volen tenir cura, els volem mimar, i els volem donar l’oportunitat de 
gaudir d’aquest període de les seves vides de manera creativa, amb activitats com el 
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projecte Gran Escena, que tant d’èxit ha tengut en cada una de les seves 
representacions.   

Per acabar aquest repàs al Departament de Cultura, em permetin que faci referència a 
les inversions que s’estan efectuant en matèria de promoció de l’esport base.  

Enguany, dedicarem a aquest capítol una partida de gairebé 600.000€ per prosseguir 
els programes desenvolupats per la institució, com ara els Jocs Esportius Escolars. Els 
fruits d’aquesta inversió es concretaren, l’any passat, amb la participació, en les 
diverses activitats organitzades, de més de 18.000 infants, amb la convocatòria de 950 
jornades i diades esportives i amb la implicació de 53 ajuntaments i 320 entitats.  

Igualment, és destacable el canvi de model aplicat a les ajudes econòmiques que el 
Consell destina a les federacions esportives, i que implica la introducció de criteris 
tècnics que ajusten la quantia de les subvencions als resultats concrets que ofereix 
cada federació. 

Per exemple, un criteri fonamental és saber quants nins i nines participen a les 
activitats promogudes des de les federacions. D’aquesta manera, ens assegurarem que, 
en efecte, la inversió que el Consell posa damunt la taula serveix per fomentar l’esport 
entre la població infantil i juvenil. 

I no voldria deixar passar l’oportunitat de compartir amb tots vostès una reflexió que, 
en la meva opinió, resulta actualment molt oportuna.  

Vivim moments molt delicats, molt difícils, que també afecten la cultura, igual que ho 
fan en la resta d’àmbits. I, potser, dins aquest marc, hem de començar, entre tots, a 
canviar determinats criteris.  

Les institucions ja no poden ser simples repartidores de subvencions destinades a les 
associacions culturals. Això s’ha acabat, perquè els recursos són ara molt més limitats 
i, a més, hi ha prioritats, com els serveis socials, que reclamen una atenció molt 
directa de les institucions.  

Significa això que les administracions ens hem de desentendre de la cultura?, és 
evident que no; significa que hem de ser més eficients i hem de trobar noves fórmules 
que no comencin i acabin en la pura subvenció. 

I significa també que el món de la cultura ha de ser més autosuficient, ha d’aprendre a 
gestionar millor i de manera més eficient els seus recursos i no confiar exclusivament 
en la implicació al cent per cent de les administracions. 

I, igualment, significa que aquest mateix món de la cultura ha d’apreciar l’esforç que 
des del Consell de Mallorca s’efectua per donar suport a les seves iniciatives, tot i que 
no sempre aquest esforç passi per l’assignació directa de quantitats econòmiques. .  

Saben vostès, per exemple, quants grups teatrals amateurs es beneficien de la política 
de portes obertes del Teatre Principal de Palma?. 

I saben quantes associacions i entitats poden dur a terme les seves exposicions gràcies 
a la cessió d’un espai tan emblemàtic com és La Misericòrdia?  

També són importants, aquestes ajudes, i moltes vegades, pel simple fet de no tractar-
se de talons firmats, semblen no tenir valor.  

En tenen, i molt. I des d’aquí, el vull reivindicar. 
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Les entitats locals, els nostres ajuntaments són les administracions més pròximes als 
mallorquins i és, per aquest motiu que, en aquest Consell volem escoltar les seves 
inquietuds i estar al seu costat perquè puguin donar resposta a totes les seves 
necessitats. Tot batle, o tot regidor que necessita alguna cosa del Consell de Mallorca 
sap que ràpidament troba aquí un interlocutor. No debades tots els que som consellers 
hem estat batles o regidors i sabem la importància que té donar una mà d’una manera 
immediata a un batle, quan telefona. Aquesta institució, cada dia, des d’un o altre 
departament, està en contacte amb més de 30 municipis.  

Conscient d’aquesta realitat, em compromet a continuar fent feina de valent per 
encarar i ajudar a resoldre els reptes dels nostres municipis.  

Senyores i senyors: 

La humilitat i la constància en la feina, com han vist, són la benzina del nostre motor.  

Ha estat un any llarg, ben llarg.  

Hem hagut d’arribar a moltes necessitats amb molt poc. 

I tenc clar que no ho hem fet tot bé. 

Sé que no tothom ha entès les nostres decisions, i per això jo vull demanar disculpes si 
ens hem equivocat. 

Moltes de les decisions preses són males de prendre i no sempre m’hagués agradat a 
mí haver-les de prendre. 

No podem elegir el temps que ens ha tocat viure, l’únic que podem fer és decidir que 
feim amb els temps que se’ns ha donat. 

I és en aquest sentit que la darrera decisió d’aquest equip de govern abans del debat 
d’avui, va ser aprovar, en el Debat dels Pressuposts d’enguany, una partida de 
500.000€ per ajudar les persones amb problemes de desnonaments a Mallorca. 

Som plenament conscient que és una petita aportació, és una gota dins una mar molt 
gran i on bufa molt de vent.  

Però aquest oceà de problemes per on navegam molts de mallorquins també és ca 
nostra, i compartim el mateix vaixell, i si un mariner no pot remar tots hi hem de 
col·laborar.  

Si una cosa hem de desnonar, aquesta ha de ser la crisi, la pobresa i la marginació. 
També la corrupció i la mala gestió.   

Vull dir en veu alta als mallorquins que no els deixaré tot sols. I estic amb forces per 
lluitar perquè me sent il·lusionada.  

Això sí, el rigor i la cura amb els doblers forma part de la meva i de la nostra manera 
de fer feina. 

És el segell que patenta el nostre codi de conducta. 

Nosaltres som dones i homes que miram fins el darrer cèntim d’euro i no malgastarem 
el pocs recursos que tenim. 

No volem fer diferències amb ningú ni atorgar cap tipus de privilegis. Tot per 
convocatòria pública. Tothom igual. Les mans ben netes.  
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Com vos he dit abans, estam en el camí correcte.  

Vull un nou Consell, net i transparent. 

Som valents. Ho aconseguirem. 

Tenim il·lusió i motivació per fer feina, però també crec que hem de deixar al 
canterano de ca nostra les ideologies partidistes. Ara no toca. Ens toca a tots fer una 
passa endavant.  

Vull des d’aquí reivindicar el valor de la política com a servei a la societat de 
Mallorca.  

Tots els que ens trobam aquí feim feina per millorar Mallorca, perquè tots l’estimam.  

Som molt escrupolosa. M’obsessiona el detall i, com va informar la Sindicatura de 
Comptes respecte de la gestió d’aquest Consell la legislatura anterior, la funció 
fiscalitzadora, neta i transparent ha de ser la nostra bandera. 

El Consell de Mallorca és de tots i no és de ningú en particular.  

El meu esperit no és molt presidencialista. El meu és de servei a tota Mallorca. 

Per aquest motiu, seguirem amb humilitat fent feina per aconseguir els objectius que 
ens vàrem proposar.  

No he vengut a embullar la troca, sinó tot el contrari. He vengut a estirar el fil i 
estendre la mà.  

Per acabar i finalitzar aquesta intervenció, un darrer apunt: 

Confiau en el nostre equip de govern. Amb unitat feim força, amb unitat sumam, amb 
unitat feim pinya i donam confiança. I ho feim a poc a poc i amb bona lletra. 

La prudència i la paciència són la mare de la ciència. 

No ho dubteu, per aquest camí, estic segura que Mallorca reviscolarà.  

Moltes gràcies”. 

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

Es reprèn la sessió, a les 15:32 h. 

El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Garau (PSOE). 

El Sr. GARAU (PSOE) pronuncia el discurs següent: 
“Presidenta del Consell, conselleres i consellers, digníssimes autoritats, amigues i 
amics. 
Presidenta, previ al meu discurs, li he de dir que estic avui en aquest debat –i el meu 
Grup també– per respecte a aquesta institució però no pel respecte democràtic que 
vostè m’inspira.  
No és democràtic convocar aquest Ple amb tres dies d’antelació, a sis dies del Ple 
ordinari del mes de març i amb el vot en contra de l’oposició a la Junta de Portaveus 
que vostè va convocar dilluns i vàrem celebrar el dimarts. Això no és democràtic, Sra. 
Salom. 
En aquella junta li vàrem exposar els inconvenients d’haver triat aquesta data. La data 
del dia del Debat General sempre s’ha pactat amb l’oposició i, si no ho creu, miri totes 



 18

les actes anteriors. Sra. Salom, aquestes no són maneres democràtiques i sense 
precedents en aquesta institució 
Aquesta circumstància, que a vostè li pot parèixer una anècdota sense importància, 
per a nosaltres és una mostra del seu profund talant antidemocràtic que ara s’ha fet 
més visible però ja l’havíem observat en altres ocasions. 
Per quina raó ha fet això? Encara no acabam d’entendre aquesta convocatòria feta 
aviat i corrents. Hi ha alguna causa que desconeixem i que no va a favor d’aquesta 
institució? Esper que ens ho expliqui en la seva rèplica. Nosaltres prenem bona nota 
d’aquest comportament i actuarem, a partir d’ara, en conseqüència. 
Desprès d’aquesta prèvia, pas a iniciar el meu discurs. 
Vull començar la meva intervenció en aquest Debat de Política General del Consell 
Insular de Mallorca compartint amb tots vostès una reflexió inicial. 
Senyores i senyors, les institucions que ens hem donat al llarg dels darrers 30 anys de 
democràcia en aquest país són la columna vertebral de la nostra societat. 
I el Consell de Mallorca és un signe de la nostra identitat, de l’autogovern del nostre 
poble, el mirall de la nostra història passada, present, però també futura. 
És la nostra columna vertebral, el distintiu de la nostra voluntat d’autogovern en el 
marc del conjunt de les illes que formen aquesta comunitat autònoma, quatre illes amb 
un destí comú però amb quatre identitats tan riques com complementàries i que 
s’expressen mitjançant cada un dels consells insulars. 
Sense els consells, la voluntat de cada illa no té vehicle d’expressió, no té un element 
vertebrador que la diferenciï de les altres. 
Sense els consells, no hi ha autogovern, ni autonomia ni igualtat de cada una de les 
illes respecte al govern autonòmic. Per tant, negar els consells, negar el Consell de 
Mallorca i negar l’autogovern és posar de genollons els interessos dels mallorquins i 
mallorquines, quedar subordinats a una situació de desigualtat que al final es tradueix 
en pitjors carreteres, pitjors serveis socials, pitjors centres culturals, pitjor gestió del 
medi ambient, pitjor progrés i cohesió social per a les persones, gairebé un milió que 
vivim a Mallorca. 
Si la presidenta del Consell, la segona institució més important de Balears, no 
reivindica i aconsegueix el que és just per als mallorquins i el que ens pertoca per fer 
projectes que estimulin l’economia, atendre les persones que ho necessiten, recuperar 
el nostre patrimoni o millorar la nostra xarxa viària, no podem esperar que millori la 
nostra qualitat de vida ni el nostre futur com a societat i com a poble. 
Sra. Salom, aquest és el segon debat que celebrem des que vostè governa el Consell. 
La meva intenció és exposar el nostre punt de vista de la seva gestió evidentment 
crític però constructiu. Encara falten dos anys per a les properes eleccions i no està tot 
perdut. Encara és a temps de canviar les polítiques equivocades que està fent vostè al 
Consell.  
Aviat farà dos anys que governa i ja res no li pot sorprendre. Hauria d’haver 
comprovat que l’únic que justifica la feina de tots i totes aquí és fer que aquesta 
institució sigui útil per la sortida de la crisi a Mallorca. Ser capaços de contribuir 
perquè millori la situació econòmica i social dels mallorquins! Aquest és l’únic sentit 
d’aquesta organització. 
És evident que la situació actual de Mallorca és pitjor que fa un any i molt pitjor que 
fa dos. Des que el PP governa, tot i no els serà fàcil acceptar-ho, a totes les principals 
institucions del país, les coses no fan més que empitjorar.  
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Li posaré un exemple amb el que vostès varen fer una gran demagògia. El setembre 
de 2011, quan el Sr. Zapatero va convocar eleccions i la Sra. Soraya Sáenz de 
Santamaría li deia que ell era la “prima de riesgo”, aquest indicador estava en 307 
punts, ahir estava en 338.  
Vostè avui dematí encara presumeix de la política econòmica de l’austeritat i el retall 
indiscriminat que fan vostès seguint les directrius de la dreta europea. Això ha 
provocat un milió més d’aturats en aquest país i a Mallorca la situació també és pitjor 
que fa dos anys. Les dades d’atur que vostè ens donava avui dematí amaguen una 
trista realitat: que la gent se’n va d’aquesta terra perquè no hi veu perspectives de 
futur. Per primera vegada en la història d’Espanya s’ha passat la barrera dels 5 milions 
d’aturats registrats. 
Fins i tot el Fons Monetari Internacional reconeix que la política d’austeritat ha creat 
més problemes que solucions i que ells no havien sigut capaços de veure els efectes 
tan negatius que estan produint-se a tot Europa, sobretot als països del sud. Malgrat el 
que diu el Fons Monetari Internacional, vostès continuen la seva fuita cap endavant: 
més retalls, més atur, més deute, menys inversions, menys consum, més atur... En 
definitiva, una situació que a vostè li agrada molt: aturar màquines! 
Quan vostès es presentaren a les eleccions generals de 2011, no varen prometre una 
travessia del desert com la que estan fent ara sinó una operació quirúrgica ràpida i 
contundent. Prometeren a tots els ciutadans que això els reportaria una ràpida 
recuperació de la confiança dels mercats. Però ha estat tot el contrari, el que han 
obtingut amb la seva política és un país que ha entrat en coma. 
Sra. Salom, vostè i el seu partit varen prometre una regeneració moral de la vida 
publica, un govern amb responsabilitat, amb diàleg, un govern per a tots els espanyols 
i el que han obtingut és un desastre nacional: tots els sectors enfrontats amb el seu 
govern, una situació que molta gent parla de la necessitat d’una segona transició 
política. Avui el CIS ens diu que el segon problema percebut pels espanyols, després 
de l’atur, és el de la corrupció i evidentment el seu partit lidera tots els rànquings. 
A la crisi econòmica –de la qual encara tant els agrada fer-nos culpables– l’han 
accentuada i n’hi han afegit una més profunda: la crisi dels valors democràtics.  
Com no ha d’estar desmoralitzada la gent quan veu que el seu president del Govern 
espanyol està segrestat pel seu extresorer, el Sr. Bárcenas?  
Com no ha d’estar desmoralitzada la gent quan veu que el president del Govern 
Balear menteix en la seva declaració al Parlament perquè no es descobreixi la seva 
incompatibilitat?  
En fi! Com no ha d’estar desmoralitzada la gent de Mallorca quan veu que vostè vota 
una cosa aquí, com a presidenta al Consell per unanimitat, i després vota el contrari al 
Parlament. Quina concepció democràtica és aquesta? Què n’ha de pensar la gent? 
Sra. Salom, vostè i el seu partit han entrat en una dinàmica que quan més s’esforcen 
en fer creure que ara les coses comencen a anar millor, els ciutadans menys confien en 
vostès. Fins i tot els seus electors. Un 62% dels seus electors, segons dades del CIS 
del mes de febrer, pensen que la situació econòmica està pitjor que fa un any. 
Sra. Salom, què ha fet vostè des que governa el Consell per millorar la desesperada 
situació de molts mallorquins? Què ha fet de nou per les persones amb més 
necessitats, per les entitats socials, per les empreses, pels aturats, pels ajuntaments? 
Jo li diré, no ha aconseguit res en positiu i encara s’excusa en donar la culpa a 
l’herència rebuda o a la feina de l’oposició com he vist avui dematí una altra vegada o 
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l’altre dia a IB3. Ha seguit les passes dels seus caps: promeses incomplides, fracàs 
econòmic i més desmoralització de la societat mallorquina. 
Sra. Salom, vostè ha enfonsat el Consell. El Consell ha passat d’un pressupost el 2011 
de 436M€ a un pressupost de 325M€ en dos anys, i per tant ha renunciat a ser el 
govern de Mallorca. I encara ens vol vendre que aquesta baixada de pressupost és un 
mèrit de racionalització de la despesa. El que sí baixen són els serveis, les prestacions 
i les inversions pels mallorquins. 
Vostè s’apunta com a mèrit que ha baixat un 30% la despesa dels càrrecs. Això no és 
cap mèrit si també baixa el 30% del seu pressupost. Només faltaria que amb un 30% 
menys de pressupost vostè tengués el mateix nombre de càrrecs que teníem nosaltres. 
Em vol dir què pinta dins el conjunt institucional un govern de Mallorca que baixa el 
seu pressupost en un 30% en dos anys? Què hi pinta la seva presidenta? Qui l’escolta? 
D’entrada tenia unes bones condicions per afavorir aquesta institució ja que vostè 
exerceix una doble funció política: aquí com a presidenta i al Parlament com a 
diputada. A més a més, el seu partit governa a totes les institucions importants del 
país. Però en realitat supòs que per tal de conservar el seu lloc al Parlament ha decidit 
convertir-se en delegada del govern Bauzá a Mallorca. Aquí, fent de “presidenta–
delegada” i allà fent de diputada votant amb el Sr. Bauzá en contra dels interessos de 
Mallorca.  
Vostè i el Sr. Bauzá donen molta importància a la lleialtat al seu partit, cosa que està 
bé, però quan ocupen càrrecs institucionals la importància ha de recaure en les 
institucions publiques. Això és el que ha fet exactament el Sr. Bauzá amb el Sr. 
Rajoy: no defensar els interessos de Balears i el resultat és que tenim la comunitat 
amb menys inversions per càpita de l’Estat i el Consell més rebaixat que mai. S’entén 
perfectament que el Sr. Bauzá li digui que no té doblers i vostè acota el cap i 
s’humilia davant tots els mallorquins.  
Sra. Salom, quin era el deute del Govern Balear amb els diferents sectors i proveïdors 
quan va entrar a presidir el Consell? Com és que ara el Govern paga primer a molts 
altres sectors abans que al Consell quan saben que els doblers del Consell se’n van a 
realitats socials, entitats i inversions molt necessàries per Mallorca?  
Per exemple, aquest mes de gener el Sr. Bauzá va eixugar un deute de 83M€ amb un 
sector important de la societat mallorquina i a vostè li deu 300M€. Quants n’hi ha 
pagat en aquest any i mig? 
Ara fa un any que el seu grup va votar a favor de tres propostes que li vàrem fer 
després del debat : 
- Exigir al Govern Balear la recuperació de la inversió de l’exercici 2011 del 

conveni de carreteres. 

- Exigir al Govern Balear un pla de pagament del deute.  

- Instar el Govern Balear que elabori la nova llei de finançament en aquest any 

2012. 

Tots pensàvem que aquests acords arribarien a bon port ja que el seu partit governa a 
la comunitat amb una majoria molt àmplia. Què ha aconseguit? Res de res: un gran 
fracàs. Qualsevol president d’un govern normal ja hauria dimitit però vostè no ho farà 
perquè no és una persona responsable.  
Sra Salom, supòs que vostè s’haurà demanat per què el pressupost del govern creix i 
el seu decreix? Hi ha una crisi generalitzada, no hi ha ingressos, no hi ha consum i, en 
canvi, el pressupost del Govern de les Illes Balears creix i vostè baixa el del Consell. 
Quina explicació li dóna? Només n’hi ha una: que li prenen el pèl. Amb l’excusa que 
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el Sr. Bauzá ha d’eixugar el deute davant Madrid, vostè i tots els mallorquins quedem 
estafats. Ell guanya i vostè perd. Ell queda bé davant Madrid rebaixant el dèficit i 
vostè queda com una covarda. Pura política interna dels partits però els mallorquins hi 
perden. 
Sra. Salom, quan vostè va votar aquí a favor d’una moció que va presentar el nostre 
grup, en la que es deia que el Consell exigia al Govern el pagament de l’IPC de les 
matèries transferides. Què hi va fer? 
L’altre dia la Sra. Roig ens va contestar que “aquella queixa li va transmetre 

directament al vicepresident econòmic del Govern de les Illes Balears així com al 

director general de Pressuposts.” Una queixa? Tant sols una queixa davant el 
principal problema econòmic més important que té el Consell. Això és tot el que 
vostès fan, anar al Consolat i queixar-se. 
Amb la quantitat que això suposaria (uns 9M€) ens servirien, per exemple, per fer uns 
serveis socials adaptats a les necessitats reals o per uns plans d’obres i serveis que 
crearien ocupació local.  
El Grup Socialista li ha demanat –i així es va aprovar per unanimitat en aquest Ple– 
que el Govern pagui el que deu al Consell i les despeses dels crèdits que hem hagut de 
fer pels impagaments del Sr. Bauzá. 
Ara amb els pressupostos de 2013, que per cert encara no han aprovat, ja sabem que 
no ho ha pogut aconseguir. Vostè es queda tan ampla, perquè a vostè no li provoca 
cap problema de consciència votar aquí unes coses i al Parlament aprovar els 
pressupostos del Govern que més marginen a Mallorca de tots els darrers anys. 
Presidenta, amb el seu comportament envers el Govern Balear, vostè ha traït 
contínuament els mallorquins i aquesta institució votant al Parlament en contra de 
Mallorca i aquí en el Consell votant habitualment en contra de l’oposició. Les poques 
vegades que ha votat a favor de les nostres propostes han estat per fer-se forta davant 
el Sr. Bauzá i ni això no li ha servit de res.  
Li vull recordar, Sra. Salom, que vostè ha votat al Parlament a favor de la Llei 
turística, de la Llei de residus, a favor dels canvis de la Llei de capitalitat, a favor 
d’eliminar el català com a requisit pels funcionaris, a favor del tancament del Joan 
March i l’Hospital General. Gràcies a Déu que degut a les pressions socials això s’ha 
tornat enrere però vostè ha votat a favor de tantes coses que han perjudicat els 
mallorquins. 
Com a presidenta protagonitza una esquizofrènia política mai no vista en la història de 
Mallorca. Per què? Per defensar els seus caps de partit, Sr. Bauzá i Sr. Rajoy, en la 
lluita dels objectius de dèficit deixa que aquesta institució s’enfonsi?  
Sra. Salom, com s’entén que el pressupost del Govern creixi i el del Consell perdi 
120M€ en dos anys? Això va en contra de tota lògica i en contra de l’Estatut que diu 
que el Consell es beneficiarà de les millores del pressupost del Govern. Ni així, Sra. 
Salom, ni amb la llei en la mà. 
Els pressuposts del Govern de les Illes Balears s’han beneficiat d’un millor 
finançament de l’Estat que vàrem aconseguir nosaltres i vostè no només no ha 
millorat el pressupost del Consell sinó que l’ha empitjorat. 
El primer pressupost nostre, el de 2008, va ser d’uns 283M€ i el darrer de 465M€. 
Tots els exercicis els vàrem tancar amb superàvit. Ja hi havia crisi econòmica i els 
nostres companys governaven els consells i nosaltres ens barallàvem amb els nostres 
companys cada dia però, al final, aconseguírem que aquesta institució anàs creixent. 
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Per contra, vostès varen començar amb 365M€ el 2012 i ara ja estan en el seu segon 
pressupost en 345M€. Si feim aquesta equació acabarem, d’aquí a dos anys, 
pràcticament com fa quatre anys. Aquesta serà la seva herència.  
Per tota aquesta injustícia econòmica, amb el seu pressupost en el límit màxim 
d’endeutament, amb un deute del Govern de 300M€, amb crèdits que ens costen una 
burrada cada any i amb les necessitats socials desbordades, nosaltres li demanarem en 
el Ple de la setmana que ve que interposi un recurs contenciós administratiu contra el 
Govern de les Illes Balears perquè resolgui adequadament el finançament del Consell 
de Mallorca.  
Voldria saber què hi farà? M’agradaria que després ens explicàs què farà vostè davant 
aquesta proposta nostra: li donarà suport? Li tocaria fer-ho si defensa aquesta 
institució. És totalment injust que el Govern estigui pagant molts altres col·lectius i a 
vostè li mantengui un deute de 300M€. 
Per acabar aquesta primera part, li diré la conclusió de tota la seva gestió que és que 
vostè no defensa ni aquesta institució ni les necessitats dels mallorquins.  
Vostè, Sra. Salom, no s’ha compromès a defensar el Consell davant els grans 
embolics que varen crear l’anterior mandat PP/UM, a l’època del expresident Matas.  
Iniciatives com la de Can Domenge, que vàrem decidir aquí per unanimitat intentar 
recuperar el solar, hem sabut que fa pocs mesos ha acabat en mans d’un empresari per 
7M€. Què ha fet vostè per impedir-ho? Ens agradaria que ens explicàs si ha fet 
qualque cosa en aquest sentit. 
Presidenta, tant sols no ha defensat el que és legítim del Consell: avançar en l’exercici 
de les seves competències i un finançament just, sinó que a més a més ha tolerat que 
el Govern no ens doni el que és just i ens retiri el que ja havíem aconseguit com, per 
exemple, amb les retallades de la bestreta que han fet en els darrers dos pressuposts. 
Sra. Salom, vostè no defensa aquesta institució davant Madrid ni aquí al Parlament 
Balear. No defensa ni aquesta institució ni els mallorquins davant la imposició dels 
certificats de viatge, del cobrament de la targeta sanitària, del copagament dels 
fàrmacs, del tancament de serveis sanitaris i socials, etc. Vostè no hi diu res. És com 
si això no li passàs als mallorquins i li passàs a extraterrestes que viuen en un altre 
lloc. 
Si vostè és la presidenta del Consell, s’entén que vostè ha de defensar els mallorquins 
en qualsevol àmbit i en qualsevol situació. 
Sra. Salom, potser vostè no se’n dóna compte perquè no està ben informada però no 
defensa, amb la força necessària, les persones més fràgils de la nostra societat sinó 
que únicament es limita a fer activitats socials per davall del nivell que fèiem abans, 
quan ara les necessitats i els problemes són molt més greus que fa dos anys. Per cert 
els usuaris de Renda Mínima d’Inserció no són 12.000 com va dir l’altre dia a 
televisió sinó 4.700 si, a damunt, comptem els membres familiars. 
No defensa les entitats del tercer sector que viuen ofegades perquè vostè o el Sr. 
Bauzá donen preferència a altres deutes i altres proveïdors com, per exemple, el sector 
de les farmàcies. 
En definitiva vostè és una presidenta que no defensa aquesta institució i que si segueix 
així acabarà per enfonsar-la del tot.  
Ara torn al principi del meu discurs. Fa 30 anys que s’aprovava el primer Estatut de la 
nostra comunitat i fa pocs que es va reformar amb majoria àmplia en el Parlament de 
l’Estat on vostè va ser ponent per la seva defensa. Què s’ha fet d’aquella política que 
creia en l’Estatut que tant bé defensava al Congrés dels Diputats? Què li ha passat els 
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darrers anys? Com ha pogut renunciar a les seves idees i caure políticament davant la 
supèrbia del Sr. Bauzá? 
Vostè, Sra. Salom, no pot evitar ja més prendre una determinació: defensar el Consell 
o defensar el Sr. Bauzá, ja que les dues coses són incompatibles. 
En aquesta segona part vull repassar alguns dels temes més crítics de la seva gestió el 
darrer any. 
Sra. Salom, em vol dir què espera per millorar la gestió i la democràcia d’aquesta 
entitat que vostè tant defensa? 
La nostra societat viu un temps de revolta. Espera que des de la política facem d’una 
vegada per totes un canvi de comportament. La ciutadania vol més honestedat i més 
transparència en la gestió dels assumptes públics.  
Les enquestes del CIS demostren aquesta inquietud de la ciutadania que s’ha 
intensificat des que governen a Madrid. El 2011, amb el Sr. Zapatero encara com a 
president de Govern, segons les enquestes del CIS la confiança política era de 40 
persones cada 100, ara és de 29 persones cada 100. 
Vostè, Sra. Salom, ha evitat el diàleg amb l’oposició des que governa aquí. El diàleg 
ha estat inexistent per la seva part. La idea que el Grup Socialista representi 80.000 
mallorquins no li sembla rellevant?  
Quin diàleg ha tingut amb l’oposició durant aquests dos anys? Cap, exceptuant una 
breu reunió de 15 minuts, on em va dir que li anava bé fer feina conjunta per 
l’eliminació de duplicitats que, per cert, encara no n’han eliminada cap des que ens 
vàrem reunir fa ja més d’un any. 
Sap quantes vegades es va reunir l’anterior presidenta amb el seu cap de l’oposició, el 
Sr. Jaume Font ? Jo li diré: dotzenes de vegades. 
Sra. Salom, supòs que encara se’n recordarà que ja en el primer acte de la Diada de 
Mallorca que vostè va organitzar va rompre la tradició pactada per tots i va canviar 
pel seu compte el protocol a favor de centrar l’acte institucional a la Seu. Per això no 
hi assistírem i si torna a fer-ho una altra vegada, tampoc no hi assistirem.  
Quin diàleg té amb les entitats socials i les empreses per fer feina conjunta i 
col·laborar per sortir de la crisi? Quins pactes o acords ha fet vostè amb el teixit 
empresarial o associatiu de Mallorca? Ja ens ho contarà perquè nosaltres no en sabem 
de cap.  
Avui celebram el Dia Internacional de la Dona i vostès convoquen actes públics quasi 
a la mateixa hora del Ple. Una altra marca de bona gestió, per cert. Què espera per 
convocar el Consell de la Dona? Hauria estat molt més apropiat convocar avui el 
Consell de la Dona que no convocar, de pressa i corrents, aquest debat. 
Vostè, Sra. Salom, ha fet cas omís de moltes propostes de l’oposició però a algunes –
poques– els ha donat suport com a la de crear un codi ètic al Consell de Mallorca per 
“combatre la corrupció amb més transparència i més qualitat democràtica”.   
Si les coses van com aquesta setmana, veig que això acabarà com el rosari de l’aurora. 
Si vostè no fa un canvi radical de transparència i democràcia, això no anirà endavant. 
De moment no ha començat massa bé amb les maneres de convocar aquest Ple. Ni 
tampoc en amagar informació de la pàgina web de l’IMAS (cosa que li reiter des de fa 
un any), ni en contestar molt tard a les preguntes per escrit que li feim a alguns dels 
seus consellers. 
Per un altre costat vostè ha volgut fer una revolució en la gestió d’aquesta casa. Se’n 
recordarà que va dir l’any passat –i avui ho ha tornat a dir– que quan va entrar al 
Consell va trobar una situació que li va fer prendre la decisió d’aturar màquines. El 
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problema és que ara no sap com posar-les en marxa una altra vegada. Encara les té 
aturades... bé, no del tot, hi ha una excepció: la gestió de residus.  
Aquesta és l’única àrea on vostès han fet feina a tota pastilla, per tot Europa, fent 
feina de valent, recorrent tots els municipis de Mallorca, tots els d’Itàlia i segurament 
de molts altres països. Quins n’han estat els resultats? Què ha costat tots aquests 
malbaratament d’energies i de persones viatjant, per aquí i per allà, cercant fems per 
poder cremar a Mallorca? Sra. Salom, estic segur que en el seu interior, vostè que és 
tan moderada i prudent, reconeix que aquesta gestió ha estat la més esperpèntica, 
oculta i il·legal que ha fet vostè. Avui ha dit que la seva màxima era “a poc a poc i 
bona lletra”... en aquest cas ha estat tot el contrari. 
L’única iniciativa activa i rellevant que s’ha fet en aquesta casa el darrer any –la 
importació de fems– ha estat plena d’il·legalitats, improvisacions, ridícul públic i ha 
creat la pitjor imatge internacional de Mallorca. Amb la seva proposta increïble, ha fet 
que la idea dels fems quedés associada a Mallorca a les fires de turisme i per tot. 
Sra. Salom, vostè va dir que faria un Consell més ben gestionat, més eficient, més a 
l’altura de les circumstàncies, més participatiu i donant confiança als treballadors 
d’aquesta casa.  
La primera RLT que vostè ha d’aprovar, l’aprova en contra de tots els sindicats. Això 
és donar confiança als treballadors? Això és consensuar i donar-los mà ampla per 
poder fer feina amb ells? 
Dins aquesta RLT, per cert, va dir que el requisit de català estaria a tots els llocs de 
feina i al cap d’una setmana es va desdir i va dir que això ho canviaran d’aquí a poc. 
Això és una bona gestió? Això és seriós? 
Sra. Salom, vostè ja no té més excuses, aquesta institució li ve gran i cerca 
desesperadament passar al més aviat i discretament possible per aquest calvari. Si no 
pot més, sincerament ho deixi i tiri la tovallola! 
Em vol dir què ha fet per incentivar les empreses per crear economia i crear llocs de 
feina? 
Vostè va prometre llocs de feina –vostè i tot el seu partit. Va dir que crear feina seria 
l’objectiu núm. 1 però varen optar pel camí equivocat: el retall enfront de l’estímul i 
de la inversió i els resultats ja sabem quins són. 
Quants de llocs de feina ha creat directament o indirectament? Quants n’han eliminat 
aquí al Consell? Això sí que ho sabem. M’agradaria que em contestàs la primera 
pregunta. De la segona sabem la resposta: centenars de llocs de feina han desaparegut 
per la seva política de retalls dient que sobren coses, que hi ha molt de malbaratament, 
que hi ha moltes coses innecessàries, que ens hem d’aprimar, etc., és a dir, tot aquest 
discurs que, si no és per imitació del discurs del Sr. Rajoy, de tota la dreta espanyola i 
de tots els mercats, no sé d’on li ve. 
Sra. presidenta, una de les accions que havien d’impulsar l’economia mallorquina era 
tot el referent al món del cinema. Ara el tema de la Mallorca Film Commission se’l 
lleven de damunt i el passen a la Film Commission del Govern balear. 
No sé si ha estat perquè fa uns dies han tornat a fer el ridícul davant els mitjans locals 
i internacionals per no pagar el que varen prometre a diferents produccions 
cinematogràfiques. S’ha fet una foto amb els actors de Hollywood i després no els 
paga el que havia promès. Això és molt patètic Sra. Salom. Si té ganes de fer-se fotos 
amb actors, primer els pagui i després se les faci. 
Vostè està molt orgullosa del tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca. Sempre ho 
diu: “la primera cosa que vàrem fer va ser tancar la Ràdio i Televisió de Mallorca” i 
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sempre ho mostra com el seu apreciat trofeu polític d’aquesta legislatura. Mentrestant 
el Govern segueix amb “telebauzá”, amb un pressupost de més de 30M€.  
Va menysprear la proposta que li vàrem fer de fusionar les dues televisions però un 
dia arribarà que haurà de fer un balanç dels resultats d’aquesta operació ideològica. 
Un dia supòs que ens farà un balanç d’aquest tancament. Podrem dir que ha estat una 
bona gestió, responsable i eficient? Quin serà el resultat final d’aquesta aventura? 
Vostè ha dit aquest any que les contractacions de carreteres crearan molts llocs de 
feina i és cert. Encara que arriben tard, benvinguts siguin tots aquests llocs de feina 
que crearà l’execució de carreteres però haurà de reconèixer que ho fan gràcies a la 
nostra herència perquè tot el conveni de carreteres el vàrem aconseguir nosaltres 
(600M€). M’agradaria veure si vostè un dia se’n va a Madrid i, si n’aconsegueix un 
10%, ja l’aplaudiríem. 
Per un altre costat han menyspreat les inversions estatuàries que servien per crear 
producte turístic, desestacionalitzar i per crear llocs de feina. Més de 14M€ estan 
morts de pena en els pressupostos del Govern Balear i s’hauran de tornar a Madrid... 
clar, no hi pensava, el Consell ha de ser petit, s’ha de reduir!  
Per cert, què s’ha fet de Raixa? Ja no en parlam perquè ja no existeix. Era un projecte 
que ja tenien a punt d’obrir al públic el passat estiu. La deixaran tancada tota la 
legislatura? Quedarà com el Palau de Congressos? Ens agradaria que ens digués 
qualque cosa de Raixa. 
Malgrat tot, avui té l’oportunitat de dir quina activitat ha impulsat vostè que estigui 
generant llocs de feina amb excepció de la iniciativa de carreteres. No ens digui que la 
importació de fems crea llocs de feina perquè ja seria una mica còmic. 
Quines respostes està donant vostè per solucionar els problemes de les necessitats 
socials de Mallorca?  
Vostè treu pit en dir que els serveis socials són la seva prioritat i que el pressupost de 
serveis socials ha crescut aquest any en 3,5M€ però amaguen que el Govern els ha 
donat 8M€ més que l’any passat per RMI i PPB. Li he de recordar que encara estan 
7M€ lluny del darrer pressupost que nosaltres destinàrem a serveis socials i ara li 
explicaré quins són els efectes d’aquests pocs doblers que es dediquen als serveis 
socials. 
Si vostè tengués un compromís seriós amb els serveis socials, el seu pressupost hauria 
d’estar, com a mínim, en 140M€ (ara està en 130M€). 
Ara fa uns dies, el seu Observatori va publicar que a Mallorca hi ha 45.000 menors de 
16 anys que estan per davall del llindar de la pobresa. Mentrestant vostè maltracta 
econòmicament les entitats de menors que es deixen la pell per donar els serveis que 
vostès els encomanen. Això ho diuen elles que es manifesten i ho declaren als mitjans 
de comunicació. 
Des del principi li hem dit que vostè ha de fer qualque cosa per millorar la solvència i 
pagar, al més aviat possible, les entitats socials perquè no tenen marge creditici ni 
marge financer. Vostè que proposava un gran pacte amb les entitats socials. Fins i tot 
va aprovar una moció del seu grup que passarien a pagar a 90 dies. Ara, fins i tot, 
passen dels 120 dies quan nosaltres pagàvem a 40 dies. 
Sra. Salom, el nostre grup li reclama que prengui mesures per lluitar contra la pobresa 
infantil. En el pressupost d’aquest any han tornat a baixar les ajudes a les famílies 
d’acolliment i els serveis a les famílies adoptives estan encara patint els seus canvis i 
li demanen que faci quelcom, abans que passi el mateix que passa a Catalunya que hi 
ha molts de pares adoptius que renuncien als seus fills. 
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Diu que la seva prioritat són els serveis socials però no de totes les persones que estan 
a Mallorca ja que els serveis dirigits als immigrants no li interessen. Amb la teoria que 
tenen de les duplicitats, el que fa és eliminar serveis que el Govern tampoc no fa. 
Vostès han tancat el centre Anselm Turmeda i han rebaixat un milió d’euros en el 
pressupost d’aquest any per a persones immigrants. Això pinta molt malament. 
Sabem que hi ha més de 500 persones discapacitades necessitades d’una plaça d’un 
servei que li faciliti dur una vida digna. 500 persones a Mallorca, com a mínim. 
Quantes places han creat per a aquestes persones des que governen? Jo li diré: 0 
places. 
El seu partit a Madrid ha paralitzat, ha desvirtuat i ha destrossat, pràcticament, la Llei 
de la dependència i abandonant milers de persones dependents a ca seva. Aquí, a les 
residències tenen 139 llits buits i 800 persones majors que esperen una plaça de 
residència. Quantes places noves de residència han creat? Quant hi han invertit? Zero! 
Clar, el Consell ha de ser petit, s’ha de reduir! 
Sra. presidenta, avui commemoram el Dia de les Dones. No és una data per a la 
frivolitat sinó per reflexionar què feim des de les institucions públiques per millorar la 
qualitat de vida de la meitat de la població de la nostra illa, per reflexionar sobre 
quines són les conseqüències de les polítiques que s’estan duent a terme sobre el dia a 
dia de milers de dones mallorquines. 
Si les seves polítiques són nocives en general, són devastadores per a les dones. Les 
retallades en serveis públics tenen una incidència directa sobre les esquenes de milers 
de dones. 
Amb el seu model, pretenen que siguin les famílies, és a dir, les dones que 
assumeixen tot el que es deixa de prestar des dels serveis públics perjudicant les dones 
més vulnerables. L’exemple de la dependència està clar. Ara es necessiten més de dos 
anys i mig per obtenir una prestació econòmica d’ajuda a persones dependents. 
D’ençà que vostès governen s’han empitjorat les condicions de vida de les dones: 
retall en les ajudes a la dependència, en matèria sanitària (moltes dones no cotitzen i 
ni tan sols no tenen targeta sanitària), en matèria laboral, de conciliació, condemnant 
les dones a conviure amb el seu agressor amb el “tasazo” judicial i negant, des de 
premisses ultraconservadores, el dret a decidir de les dones. De vegades, pareix que 
s’estimen més els tords que no les dones. És cru dir-ho però, de vegades, sembla que 
és així. 
No fa res per la residència de la Bonanova. Res. La residència de la Bonanova és un 
desgavell. Vostè ho sap perfectament si és que la Sra. Cirer l’hi ha contat. 
Ara, darrerament, més de 250 treballadors firmen un manifest. Em diuen que a la llar, 
els caps de setmana, no hi ha cap responsable. És això veritat? Voldria que ho 
comprovassin perquè és un tema important: deixar la llar sense cap responsable d’un 
determinat nivell és fort. 
Una altra cosa que em conten –i que m’arrib a creure– és que hi ha persones que fan 
substitucions i no cobren res des del mes de novembre. Clar, no m’estranya perquè 
aquesta partida la varen retallar molt. No em sorprendria que fos veritat i, si ho és, 
m’agradaria que obtenir-ne una resposta. 
En el tema social l’única proposta que es va aprovar en el darrer debat general va ser 
la presentació del Pla Estratègic de Serveis Socials. La Sra. Cirer ho sap ben bé i 
encara no sabem res d’aquest Pla. 
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Han eliminat la duplicitat de Joventut. Clar, n’han eliminat els serveis! Eliminant els 
serveis s’eliminen les duplicitats amb aquesta teoria que vostès tenen d’eliminar 
duplicitats. 
Gràcies a les pressions de la plataforma ciutadana i a les nostres pressions, a través de 
mocions, varen treure 500.000€ de la Renda Mínima d’Inserció per posar-los a un 
programa de desnonaments que faran amb la Creu Roja. No sé quina gran acció és 
aquesta: treuen 500.000€ de la Renda Mínima i els destinen a les persones amb 
problemes de desnonaments. 
El seu programa estrella, els serveis socials, fa aigua per tots els costats. Es reuneixi 
amb les entitats i les escolti i veurà què li diran. 
Respecte de la política de medi ambient què hem de dir després d’aquesta experiència 
de dur fems de fora a incinerar a Mallorca, improvisada i il·legal. Ara resulta que 
tampoc no és rendible però, quins estudis econòmics varen fer? No en varen fer i, si 
els varen fer, qui els va fer? I quins estudis hi ha d’impacte turístic i damunt la salut 
de les persones?  
Sra. Salom, s’ha reunit vostè amb les associacions de Son Sardina o de Palmanyola o 
totes les que estan rebent l’impacte des de Son Reus? 
Aquesta experiència de dur fems a Mallorca és increïble. Vostès diuen que ara l’han 
aturat per estudiar-ne els costs però, en el fons, l’han aturat perquè nosaltres els vàrem 
fer veure que era una il·legalitat dur fems, d’aquesta manera, a Mallorca. 
M’agradaria saber, atès que vostè parla tant de malbaratament, què ha costat tota 
aquesta operació. Potser al Consell de Mallorca no li haurà costat res perquè l’haurà 
pagada TIRME perquè això és el que l’interessa a TIRME. No obstant això, 
m’agradaria conèixer el cost de tota aquesta operació. 
Nosaltres seguirem proposant que el Consell de Mallorca necessita una altra concessió 
per aquest contracte ja que aquest contracte ens lliga fins l’any 2042 amb molts de 
perjudicis per a la institució. 
Una cosa que li vull recordar és que vostè diu que ara fa 2 anys que han congelat la 
tarifa i nosaltres, els 2 anys darrers, també havíem congelat la tarifa. 
Quina política urbanística està duent a terme? 
Potser una de les coses més importants que s’han a fet a Mallorca en els darrers 20 o 
30 anys ha estat la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la 
humanitat i vostè la tracten com si fos una cosa sense importància, no li dediquen 
recursos, no li dediquen esforços, no li dediquen gestió. 
Fa pena que coses que s’aconsegueixen amb l’esforç de moltíssima gent, les tenguin 
tudades d’aquesta manera. Això sí que és malbaratament. 
Vostè diu que vol ser la palanca pels ajuntaments però els ajuntaments amb vostè, Sra. 
Salom, no han guanyat sinó que han perdut molt. Faci comptes i veurà el Pla d’Obres 
i Serveis dels darrers 4 anys què varen sumar. 
Una cosa que si m’agradaria que ens explicàs és què pensa vostè d’aquesta reforma 
que està fent el seu partit a Madrid. Vostè pensa que s’han d’eliminar ajuntaments de 
Mallorca? Pensa que els batles d’ajuntaments petits han de deixar de cobrar? Pensa 
que s’han d’eliminar regidors? 
Respecte al conveni de carreteres –i amb això acabaré perquè veig que ja m’he passat 
molt del temps establert– li vull dir que si vostè fos objectiva se’n donaria compte de 
la importància, per a aquesta casa i per Mallorca, del conveni de carreteres que vàrem 
fer nosaltres. 
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Vostè sempre acusa el Partit Socialista que no hi va fer res però vàrem contractar la 
variant de Son Servera, la de Llubí i això que vàrem començar el mes de desembre de 
2009 perquè el conveni no se va signar fins el mes d’agost de 2009. 
Des de desembre de 2009 que es va aprovar el Pla de Carreteres, vàrem contractar la 
variant de Son Servera, la de Llubí, la de Portocristo, la connexió del túnel del 
Balears, el pont de Son Espases, el tercer carril de la Via de Cintura (obra totalment 
acabada), la remodelació d’Inca a Caimari, l’accés al Port Vell, etc.   
A més a més, vàrem deixar fets tots els projectes del desdoblament de la via 
connectora però vostès varen dir que aquests projectes no els anaven bé. 
En definitiva, esper que em contesti totes aquestes qüestions que li he plantejat. Ara 
em tocava acabar d’una manera més positiva i més proposant però no tenc temps i ho 
faré després en el torn de rèplica.”  
El moderador, Sr. ROTGER, dóna la paraula al Sr. Font (MÉS per Mallorca). 

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

“Sres. conselleres, Srs. consellers, Sra. presidenta, 
Li ho diré clarament. Sra. Salom, la seva gestió, d’ençà que va començar a governar 
aquesta casa, ha estat marcada per tres trets fonamentals: la seva incapacitat, la seva 
submissió i la seva indiferència. 
La incapacitat per posar en marxa mesures que reactivin la nostra economia i també 
per trobar el finançament que li correspon a aquesta institució per poder fer front 
adequadament a les necessitats actuals. 
La submissió davant el Sr. Bauzá i davant els qui manen a Madrid i a Brussel·les. 
Submissió a les polítiques fonamentalistes basades en l’austeritat radical, dictades per 
Rajoy, Merkel i la troica. Polítiques de misèria, seria més adequat dir, que vostè aplica 
a Mallorca sense sortir-se del guió. 
La indiferència davant el patiment que aquestes polítiques provoquen. El patiment de 
milers de persones que estan quedant en l’atur, perdent les seves cases i que estan sent 
abocades a l’exclusió social. 
Sra. Salom, vostè ha esdevingut una simple mà executora de les ordres que li dicten el 
Sr. Bauzá i el Sr. Rajoy. L’únic que li importa és complir les ordres. El seu esperit de 
servei és inqüestionable. Però de servei a la cúpula del seu partit, no de servei als 
mallorquins i mallorquines ni servei al bé comú. Vostè governa aplicant les polítiques 
agressives del PP de Bauzá i Rajoy en contra dels ciutadans de Mallorca. 
No li importa l’interès general. No li importen els ajuntaments d’aquesta terra, ni la 
cultura pròpia de Mallorca, ni el territori ni el medi ambient.  
Tampoc no li importen els consensos bàsics en què es fonamentava la convivència de 
la nostra societat: en matèria social, econòmica, territorial i cultural.  
Per això no li ha tremolat el pols a l’hora de rompre aquests consensos. No té cap 
interès ni un en arribar a acords amb la societat civil de Mallorca ni, per suposat, amb 
l’oposició en aquesta institució perquè ni tan sols no li importa aquest Consell de 
Mallorca. 
A vostè el debat que tenim avui aquí li fa nosa, Sra. Salom. N’hi ha prou havent-la 
escoltada avui matí amb el seu ‘cortar y pegar’ del discurs de l’any passat. Per vostè, 
com manco se xerri dels desastres de la seva pèssima gestió, millor. I com manco 
espais tengui l’oposició per fiscalitzar la seva acció de govern, millor.  
Estic convençut que vostè seria feliç si pogués suprimir aquest Ple. Governar a cop de 
decret, això és el que voldria.  
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Vostè, Sra. presidenta, va quedar retratada el passat dimarts a la Junta de Portaveus 
quan no va voler consensuar, amb els grups de l’oposició, una data per aquest debat. 
Imposant amb un ‘perquè som sa presidenta, tenc la competència i ho vull així’ la 
data d’avui en contra del parer dels portaveus del Grup Socialista i de MÉS per 
Mallorca. Els seus tics autoritaris la delaten. 
Ha parlat de transparència. Per cert, què s’ha fet d’aquella ‘comissió d’ètica’ que 
havia de consensuar mesures importants per a la transparència i per lluitar contra la 
corrupció i les males pràctiques?  
Quan els consellers de MÉS per Mallorca hem plantejat propostes contundents per un 
funcionament més transparent i democràtic d’aquesta institució, el PP, sense dir res, 
ha suspès sine die aquesta comissió.  
Estan quedant en evidència, Sra. Salom. Aquesta comissió era una cortina de fum per 
desviar l’atenció dels casos de corrupció del Partit Popular: del cas Gürtel, de Noos, 
del Sr. Bárcenas i dels sobres de doblers negres que pagava a la cúpula del seu partit.  
Sra. Salom, la gent que ho està passant molt malament. La gent que està fent esforços 
titànics per arribar a finals de mes o que no hi arriben la darrera cosa que vol són 
comissions d’ètica que no serveixen absolutament per res. La gent el que vol és que 
els seus impostos serveixin per resoldre els seus problemes. No per tapar els forats 
dels bancs i caixes que aquests si que s’han passat de rosca i ningú no els ha demanat 
responsabilitats i no perquè se’n duguin sobres, segellats o no, com els seus companys 
de files. I no facin espants perquè la pudor arriba fins aquí. 
Tornant a la valoració de la seva gestió al capdavant d’aquesta institució, des de MÉS 
per Mallorca constatam que el govern del Consell Insular no mou ni un dit per aturar 
els atacs que ens arriben des de Madrid (ofegament econòmic, objectius de dèficit 
inassumibles socialment, atacs a la democràcia i a l’autonomia municipal, negació 
dels fons estatutaris que ens corresponen, un augment de l’IVA que suposa una 
estocada mortal per sectors com ara el cultural, etc.). Ja ho va dir vostè al seu discurs 
de l’any passat i també, evidentment, en el d’enguany ‘vaig aturar màquines’. I encara 
estan aturades. 
No només això, sinó que el Consell encara ofega més els ciutadans, els ajuntaments i 
els sectors econòmics. I mentrestant, està venent Mallorca als especuladors del 
territori, als interessos particulars d’una empresa amb la qüestió de la importació de 
fems i a les pressions de les grans superfícies, en detriment del petit comerç. 
Durant aquest darrer any, Sra. Salom, ha tingut moltes ocasions en què hauria pogut 
exercir amb dignitat el seu càrrec de presidenta del Consell Insular, en què hagués 
pogut demostrar la lleialtat a la ciutadania de Mallorca. En canvi, ha optat per 
prioritzar la seva condició de dirigent del Partit Popular i de diputada del Grup 
Popular seguint una disciplina de partit que ha anat en contra dels interessos 
de mallorquins i mallorquines. 
Li posaré un exemple clar: vostè ha donat suport, en relació a l’ordenació del territori, 
a unes lleis de turisme i de mesures urgents pel desenvolupament sostenible que han 
deixat el Consell Insular i el Pla Territorial de Mallorca buit de competències donant 
via lliure que els seus amics es botin qualsevol normativa.  
Un fet molt greu ha estat també la modificació del Pla Territorial, per la porta de 
darrere, per construir un macrohotel il·legal a sa Ràpita. El procés està en els jutjats i 
mostra, Sra. Salom, fins on estan disposats arribar per donar privilegis a promotors 
hotelers a costa de fer malbé al territori botant-se les normatives aprovades per 
consens.  
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Aquest procés és la mostra més evident de la submissió de la Sra. presidenta al 
Govern del Sr. Bauzá, fins al punt de fregar la il·legalitat i posar en ridícul la 
institució. Recordam quan el Consell de Govern va aprovar l’interès autonòmic per al 
projecte de sa Ràpita. En aquell moment el conseller de Turisme, Sr. Delgado, va 
afirmar que així agilitaven la tramitació i que no faria falta modificar cap normativa. 
Després, Sra. presidenta, vostè va haver de fer el paperet de fer la feina bruta de 
modificar il·legalment el Pla Territorial de Mallorca simulant una correcció d’errors. 
Sra. Salom, vostès varen quedar en ridícul. 
Ara ens trobam amb una altra situació alarmant. En relació a ses Covetes, el procés 
judicial que ha durat tants d’anys, finalment (i afortunadament) ha conclòs amb una 
sentència que estableix que els apartaments s’han d’esbucar.  
Però vostès, mitjançant l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca aproven un projecte de demolició que permet deixar els enderrocs allà 
mateix contradient els interessos del Consell que obliga a tots els ciutadans a dur els 
enderrocs a la mateixa concessionària de Mac insular. Tot això sense prioritzar 
l’impacte social i paisatgístic de repercussions considerables. Avui mateix, surt als 
mitjans de comunicació, una denúncia de la Guàrdia Civil a un constructor per una 
actuació semblant. 
Però bé, en matèria territorial el més greu és que ha aplanat el camí per tornar a una 
política de devastació del territori, trencant el consens social i polític aconseguit amb 
la darrera reforma del Pla Territorial. 
Més enllà de la seva política d’ordenació del territori, i en relació a la seva nefasta 
política mediambiental, el pitjor és que tot Europa se’n fa creus que vulguin fer de 
Mallorca el femer del continent.  
Sí, senyors del PP, li poden dir com vulguin: combustible, residus urbans, flors 
romanials o el que sigui, però la gent no és beneita i sap que el que volen fer és dur 
fems d’arreu d’Europa a cremar a Mallorca. Crida molt l’atenció que Menorca i 
Mallorca siguin grans exportadores de biomassa a Itàlia per tal de generar energia 
elèctrica realment sostenible i que per altra banda nosaltres portem els seus residus per 
cremar aquí. El món a l’inrevés! 
En aquest tema, a més a més, la seva conducta i la de la seva consellera de Medi 
Ambient davant la societat i l’oposició ha estat deplorable, plena de contradiccions i 
mentides. Ens han negat informació, s’ha fet la sorda a les advertències de l’oposició i 
ens ha mentit al Ple i després ha hagut de rectificar, ha consentit amb les demandes 
dels beneficis d’una empresa en contra de fer feina a favor de la gent i, per norma, ha 
faltat al respecte a la institució i ha preferit amagar la informació o informar primer 
els mitjans de comunicació abans d’informar el Ple en temes tan importants com 
aquest. La Sra. Soler ha fet més de relacions públiques de TIRME que de consellera. 
També ha ignorat el que li ha convingut del Pla Director Sectorial de Residus que 
prohibeix específicament cremar fems de fora de les Illes Balears. 
Tot això, a més, afegit a unes decisions precipitades i amb justificacions i estudis 
tècnics insuficients, superficials i poc justificats, que han conduït a una situació 
d’incertesa i preocupació ciutadana alarmant. Vostè amaga la seva incompetència 
parlant de primeres i segones fases. Això són vuits i nous i cartes que no lliguen! 
Solució de futur: dur fems de fora, Sra. presidenta? Convertir Mallorca en el femer 
d’Europa és una solució de futur? Una decisió valenta, Sra. presidenta? 
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La decisió valenta hauria estat modificar el contracte amb TIRME per posar la gestió 
dels residus al servei de l’interès general i no al servei dels interessos privats dels seus 
amics. Aquesta és la decisió valenta. 
També amb els camins públics el PP ha fet una passa enrere des del Consell Insular. 
També ha trencat el consens amb el municipis. Fins ara, des el Consell es donava 
suport tècnic als catàlegs de camins de competència municipal. Ara està aturat. De la 
Ruta de Pedra en Sec, que podria donar una empenta forta a consolidar el sector 
turístic del senderisme a la serra de Tramuntana, tampoc no en sabem res. 
La feina està feta però el PP no hi dóna cap impuls. Pel que fa als expedients en marxa 
com la recuperació d’ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença no hi ha voluntat 
política de fer complir la legalitat i finalitzar la tasca aprovada per aquest Ple. La 
plataforma de camins públics ha hagut de denunciar aquesta situació al defensor del 
poble i a nosaltres ens posaven excuses. 
Un altre consens social que han trencat és el lingüístic. En aquest tema és evident que 
vostè s’ha limitat a executar, de manera entusiasta, els deliris de neofranquista 
engominat del Sr. Bauzá. Ho han fet sense manies, sense miraments, en contra del 
sentiment de la majoria de mallorquins, per als quals el respecte a la nostra llengua no 
va en contra de ningú.  
I no en parlem de la cultura. Han fet la retallada més gran que s’ha vist mai. El 
menyspreu als sectors culturals i a la nostra cultura en general ha estat majúscul. I no 
ho nega sinó que ho reconeix de manera oberta: diu que les ajudes a les entitats 
culturals s’han acabat. S’ha llevat la careta. La realitat pura i dura és que vostès donen 
subvencions a les entitats que els interessa. I la cultura, Sra. Salom, no els interessa. 
Tot el que els ha semblat que donava suport i protegia la nostra llengua, el català, ho 
han desmantellat.  
Han minvat, descaradament i exageradament, la despesa desenvolupada pel Servei de 
Normalització Lingüística del Departament de Cultura i han suprimit tota subvenció 
que anàs destinada a entitats com l’Obra Cultural Balear que ha mantingut, 
històricament, un paper indispensable en defensa de la nostra llengua i la nostra 
cultura. 
Malgrat vostès, les persones i la societat civil han aconseguit reaccionar. Dos 
exemples concrets que l’haurien de fer empegueir: la Setmana del Llibre en Català 
s’ha mantingut amb èxit i, avui mateix, les treballadores de l’antic Espai Mallorca i el 
col·lectiu ‘Crits i Renous’ posen en marxa un nou projecte semblant a Barcelona sense 
cap suport institucional. Demà també es trobarà una nova reacció de la societat civil 
que reclamarà la convocatòria del Consell Social de la Llengua Catalana. No 
menyspreï els enllaçats, Sra. presidenta, també són Mallorca. 
Sra. Salom, el seu govern té la responsabilitat de fer front a la greu crisi que patim. 
Què han fet vostès per estimular la nostra economia? Des de MÉS per Mallorca hem 
reclamat insistentment que el Consell doni suport al teixit empresarial de petites i 
mitjanes empreses de Mallorca perquè sigui un motor de creació de llocs de feina. 
Però no, vostè ha optat per no fer res. Ha deixat el petit comerç als peus dels cavalls 
de les grans superfícies. En un any han tancat prop de 3.000 comerços. El Partit 
Popular destrueix la regulació de la instal·lació de noves grans superfícies i la 
conseqüència és que destrueix l’equilibri existent en el sector comercial. El petit 
comerç és una part molt important del nostre teixit empresarial, econòmic i social que, 
a més, dóna feina estable a milers de mallorquins i dinamitza els nostres barris i els 
nostres pobles. 
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El 98% del teixit empresarial és micro, petita i mitjana empresa. Liberalitzar i donar 
carta blanca a l’entrada de grans operadors suposa un atac directe a la xarxa comercial 
de Mallorca. 
Però vostè no ha volgut escoltar el crit d’ajuda del petit comerç. No ha volgut saber 
res sobre elaborar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca del 
qual vostès tenen la competència per fer-lo. I això que les peticions s’han manifestat 
amb totes les fórmules democràtiques possibles: peticions escrites del sector, 
manifestacions al carrer, diverses mocions polítiques del nostre grup. Tot ha estat de 
bades.  
La presidenta s’ha fet la sorda, no ha mogut un dit pel petit comerç ni s’ha assegut 
amb ells. I el que és més greu, ha donat suport al Parlament a un alliberament 
d’horaris comercials que només afavoreix les grans superfícies. 
Una agressió constant i una condemna del PP al petit comerç i a les PIMEs de 
Mallorca que quan s’obre una nova gran superfície diu que ‘s’impulsa l’activitat 
econòmica’ i es fomenta la ‘creació de llocs de treball’. Això és dir mentides, no els 
importen els llocs de feina que es perden quan a la zona s’han de tancar els comerços 
que abans feien el mateix servei.  
El Partit Popular fa befa quan diu que tanquen per un ‘excés d’oferta’ i un ‘lògic 
procés de reconversió i adaptació que es dirigeix a l’especialització’. Sra. Salom, no 
utilitzar totes les eines al seu abast com és el Pla Director Sectorial Equipaments 
Comercials i liberalitzar l’entrada de grans operadors suposa l’enfonsament de la 
xarxa comercial de Balears que amb la crisi ja té difícil surar. 
Vostès s’omplen la boca dient que és la iniciativa privada que ha de crear ocupació i 
que ha de crear activitat cultural. Però si no hi ha una regularització i unes normes 
clares, la iniciativa privada no funciona. Basta veure el gran exemple del que fa el 
sector de la banca i de la construcció en un entorn desregularitzat gràcies al Sr. Aznar.  
Vostès preparen el camí perquè els seus amics facin un negoci i se’n portin els 
beneficis a Suïssa i després ens obliguen a tots els ciutadans i ciutadanes a rescatar-los 
amb els nostres doblers. Tot això a costa d’hipotecar el serveis públics i el nostre futur 
i el dels nostres fills. Amb això de la iniciativa privada, el PP diu ‘A’ i després fa ‘B’. 
Una vergonya i una lliçó que no feim comptes oblidar. 
La incapacitat que demostren per fer front a la crisi i per estimular l’economia és la 
mateixa incapacitat que fa que no trobin la manera d’aconseguir el finançament 
adequat perquè aquesta institució pugui prestar els serveis que li toquen.  
Sra. Salom, vostès han consentit que els impagaments i els incompliments dels 
compromisos del Govern balear amb el Consell Insular ofeguin els mallorquins i 
mallorquines, els proveïdors i els ajuntaments que en depenen.  
I pel que fa al ‘paripé’ d’eliminar duplicitats, Sra. Salom, també li hem de dir que ja 
en començam a estar cansats. No aclareixen res i només fan comèdia. Ja li vàrem dir 
que no es tracta de duplicitats sinó que cadascú –cada administració– compleixi les 
seves competències i les defensi així com toca. 
Sra. presidenta, ni reclama el finançament adequat, ni defensa les competències 
d’aquesta institució, ni protegeix els ajuntaments de Mallorca. 
Perquè davant l’atac frontal a la democràcia i a l’autonomia municipal que representa 
la reforma de la llei local, impulsada pel Govern espanyol, esperàvem més de vostè. 
No hem escoltat, ni abans ni avui, cap referència o crit d’alarma de vostè quan molts 
d’altres càrrecs del Partit Popular amb responsabilitats locals, d’arreu de l’Estat, l’han 
criticat.  
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Si té por de dir el que pensa aquest no és el seu lloc. Vostè hauria de ser la defensora 
de tots els ajuntaments de Mallorca. I també hauria de defensar aquesta institució 
perquè, si no es modifica l’avantprojecte, la nova llei pertorbarà substancialment el 
funcionament d’aquest Consell Insular.  
Ara que vénen problemes importants per als ajuntaments i per a aquest Consell, 
espavili. Espavili perquè sinó els seus la deixaran sense ajuntaments i sense Consell. I 
l’any qui ve no en tendrà prou amb fer un ‘cortar y pegar’ del seu discurs habitual. 
Sra. presidenta, vostès es gastaran, entre l’any passat i enguany, més de 100 milions 
d’euros amb una part del Segon Cinturó que avui és innecessari i inútil. Quina 
vergonya! Rescatin el túnel de Sóller i el peatge a l’ombra de la carretera de Manacor 
com els hem anant proposant un munt de vegades des del grup MÉS per Mallorca. 
Facin polítiques per les persones i no en contra de les persones.  
Que han de pensar els mallorquins i mallorquines que ho passen malament? A què ve 
aquest interès per contractar obres faraòniques? Quins interessos hi ha al darrere? 
1.000 llocs de feina diuen que generaran aquestes carreteres... com els que havien de 
generar amb la importació del fems? 
Durant la meva intervenció m’he referit, en diverses ocasions, a la seva manca de 
voluntat per arribar a consensos o bé la seva nefasta aptitud per ajudar a trencar 
situacions ja consolidades. Aprofit ara per a referir-me a un col·lectiu humà i 
professional que forma part de la casa: els bombers de Mallorca.  
Com vostè recordarà, aquest Ple va acordar, a proposta de MÉS per Mallorca, 
començar a fer feina per la unificació dels tres cossos de bombers existents a 
Mallorca. A dia d’avui no hem vist cap actuació ni cap indici de gestió iniciada pel 
seu govern. Hi pensa fer res? 
Observam també amb inquietud creixent com el seu partit, aquí i arreu de l’Estat, es 
dedica de forma sistemàtica a menystenir i atacar els funcionaris i l’administració 
pública en general. Consideram lamentable la seva actitud respecte a la gestió del 
conflicte laboral que es manté amb els bombers de Mallorca. A parer nostre vostès 
obliden, amb una gran frivolitat, la dedicació i els esforços d’un col·lectiu humà que 
està vetllant per la integritat i la seguretat del territori i dels ciutadans d’aquesta terra. 
Rectifiqui, Sra. presidenta. 
Ha parlat també, com una de les seves primeres premisses, d’austeritat com la seva 
màxima. Sra. presidenta, ser fonamentalistes de l’austeritat i no reclamar un bon 
finançament té unes conseqüències tràgiques: no poder donar resposta a les demandes 
de totes les persones vulnerables que ara necessiten del Consell directament o 
mitjançant els nostres ajuntaments. L’austeritat màxima és totalment incompatible 
amb estar al costat dels ciutadans. 
En referència als serveis socials, a Mallorca podem afirmar que la dramàtica situació 
actual és la conseqüència de, per una banda, les retallades que s’han dut a terme des 
del Govern espanyol, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i la 
congelació de serveis i partides des del Consell.  
Per altra banda ens trobam amb una situació totalment desbordada dels serveis socials, 
originada per la crisi, on acudeixen als serveis socials de cada cop més usuaris que 
fins ara podíem considerar d’un perfil normalitzat i que en l’actualitat i per manca 
d’ingressos es veuen obligats a acudir als serveis socials dels nostres pobles. 
En aquest sentit i en termes generals, s’han ajustat serveis i en alguns casos minvats, 
quan la realitat és que gairebé en dos anys s’han triplicat les demandes a les quals el 
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Consell de Mallorca, i per conseqüència la majoria d’ajuntaments, no poden donar 
resposta.  
La majoria d’usuaris de serveis que ha tancat el Govern o l’Ajuntament de Palma han 
anat a incrementar també les demandes als diferents recursos existents. Estam davant 
una situació, per tant, on els recursos socials del Consell de Mallorca no han 
augmentat proporcionalment a la realitat. Ans al contrari, s’han mantingut i en alguns 
casos reduït. 
Són notables les dificultats de la Renda Mínima d’Inserció per poder atendre la 
demanda social existent. Ha augmentat el nombre de demandants i el temps de 
resposta per part d’IMAS s’ha endarrerit. Per tant, des que entra una nova sol·licitud 
fins que aquesta es resol favorablement passa més d’un mes i mig. I també han 
disminuït els programes de formació de Renda Mínima.  
Les ajudes econòmiques d’emergència s’han reduït dràsticament. La partida del 
Govern balear d’ajudes d’urgència social ha desaparegut i les de l’IMAS es mantenen 
congelades des de fa anys. Això, quan la situació actual és més greu que mai: cada 
vegada hi ha més persones que accedeixen als serveis socials quan, anteriorment no 
ho havien fet mai. Podem dir que el perfil de persona usuària de serveis socials ha 
canviat radicalment arran de la crisi i, ara per ara, qualsevol persona és susceptible de 
ser usuària de serveis socials. 
L’any 2012 vostès varen reduir en un 10% l’aportació de l’IMAS al Pla de 
Prestacions Bàsiques dels ajuntaments. Enguany, gràcies a MÉS per Mallorca i a les 
esmenes presentades en el Parlament als pressuposts del Govern, aquesta partida ha 
augmentat, per primera vegada, al pressupost de l’Institut. Ara bé, ens hauria d’aclarir 
com és que tècnics de l’IMAS van dient als ajuntaments que la partida del 2013 del 
PPB es manté fora cap increment. 
La supressió de recursos, per part del Govern i de l’Ajuntament de Palma, ha tingut 
una repercussió directa sobre molts dels usuaris de serveis socials i sobre la majoria 
de famílies en situació de necessitat. 
S’han reduït serveis d’orientació laboral del SOIB així com cursos de formació 
ocupacional i els programes de mediació intercultural han desaparegut en la majoria 
de casos. 
També les retallades sanitàries afecten els usuaris sense permís de residència o que no 
cotitzen, ja que només poden accedir a urgències però no a un seguiment mèdic ni a 
medicaments. Tampoc no es poden obtenir medicaments que abans sí que eren 
subvencionats i això ha fet que des dels serveis socials d’atenció primària, centres 
escolars i centres de salut es detectin situacions de persones que prescindeixen de la 
medicació per no disposar d’ingressos suficients quan, en canvi, l’han de menester.  
S’han modificat els barems de la valoració del grau i nivell del reconeixement de 
dependència i del sistema de prestacions. Així com també hi ha un important retard en 
la aplicació del Pla Individual d’Atenció de la Dependència. 
Els professionals destinats als municipis per atendre les demandes de dependència ja 
no estan autoritzats a fer-ho, és a dir, es torna a centralitzar el servei havent de derivar 
a Palma les tramitacions, com es feia inicialment. Quan fins a la data, eren els 
treballadors i treballadores socials de dependència els que ho gestionaven i donaven 
una atenció integral. Actualment, tant sols es responsabilitzen de l’aplicació del PIA 
(Pla Individual d’Atenció) minvant aquesta atenció i els primers perjudicats són les 
persones usuàries i després els professionals d’atenció directa que han d’assumir 
aquesta funció fins ara desenvolupada pels professionals de dependència.  
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Es produeix un retard de més d’un any en el pagament als ajuntaments que disposen 
de places conveniades de centres de dia i residències.  
Per tant, població que no ha estat mai atesa pels serveis socials, ara es troba en 
situació de risc d’exclusió social i ja es comencen a atendre el que algú anomena 
‘nous usuaris’ de serveis socials: aquells amb capacitats, habilitats, recursos personals 
suficients però que, donada la situació del mercat laboral, es troben sense feina i molts 
d’ells ja han esgotat les prestacions públiques i tenen per primer cop la urgència de 
cobrir les necessitats bàsiques a més de sentir-se molt afectats emocionalment per 
patir una situació mai viscuda anteriorment.  
Cal fer una referència especial a totes les dones com a col·lectiu més vulnerable que 
paga les conseqüències de la situació econòmica i social actual. La desigualat de 
gènere s’ha accentuat amb la crisi econòmica: més dones a l’atur, més dones cobrant 
salaris més baixos que els homes.  
A més a més, la repercussió de les retallades socials en l’àmbit familiar afecten, 
especialment, les dones. És de justícia reconèixer-ho i tenir-ho present especialment 
en un dia com avui que és el Dia Mundial de la Dona Treballadora. 
Amb tot, altres col·lectius en situació de risc –immigrants, gent major sense ingressos, 
discapacitats i menors– són encara molt més fràgils i la seva necessitat és més 
pregona. I per aquests, quasi no hi ha recursos preventius. En alguns casos han minvat 
els que es destinen a la seva protecció. S’acaba actuant des de l’emergència i la 
urgència social. 
En els darrers anys la qualitat de l’atenció social havia millorat molt. Avui tenim un 
major nombre de demandes i més ciutadans acudeixen a serveis socials. I manco 
personal per poder-los atendre. Per tant, la qualitat dels serveis socials és molt pitjor 
que fa cinc anys.  
Tot plegat incideix en una disminució de la qualitat: menor atenció i esperes més 
llargues, serveis socials desbordats, professionals que han d’abastar camps i àrees que 
no són de la seva competència, dificultats per fer una intervenció global i integral per 
manca d’efectius professionals. 
En resum, vostès han estat incapaços de cercar un finançament adequat per atendre les 
competències i les demandes reals del Consell de Mallorca, la qual cosa ha conduït la 
institució a una total i absoluta inoperativitat.  
Miri, Sra. Salom, fa temps que s’hauria d’haver plantat i dit ‘prou’. Vostè ha dit que 
ha vengut a ‘estirar el fil i estendre la mà’. Li dic que ha fet un bon descosit social, 
cultural i mediambiental. Només ha estirat la mà cap als grossos, donant privilegis als 
grans promotors.  
Pel que fa a la ideologia, crec no havíem viscut mai, en democràcia, un desplegament 
ideològic tant reaccionari de la dreta política que es reclama centrista i moderada. 
Vostès han buidat, no tant sols el canterano, sinó també armaris de tres cossos i molt 
més perquè estan aplicant aquesta ideologia. No la tenen als canteranos. 
Els temps difícils que vivim fan necessari que als mallorquins i mallorquines ens 
defensi qualcú que tengui la voluntat política de posar peu fiter quan es vulneren els 
nostres drets. 
Que ens defensi quan som maltractats fiscalment, quan el Govern espanyol posa en 
perill el descompte de resident, quan milers de famílies són desnonades de les seves 
cases perquè ni PP ni PSOE han tingut allò que es posà el Sr. Delgado damunt el cap 
per canviar-ho. 
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Necessitam algú capaç d’utilitzar totes les eines al seu abast per reclamar el que ens 
toca i per impulsar un creixement econòmic sostenible que ens permeti crear llocs de 
feina i sortir de la crisi. Cal un canvi radical de polítiques, Sra. Salom. La situació ja 
ens està passant factura i ens està hipotecant el futur a llarg termini. 
L’esperança la trobam en fets com, per exemple, el que vaig conèixer ahir d’un infant 
de vuit anys que celebrava el seu aniversari. Sabeu que havia demanat? Idò que tots 
els regals que li fessin fossin menjar per destinar al programa d’aliments del seu 
poble.  
Això és la nostra esperança, Sra. presidenta. El fet que la gent, cada cop, és més 
solidaria, més compromesa i més conscient. 
Esperam que ho entengui, Sra. presidenta.” 

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

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

“Gràcies, Sr. vicepresident. 

Sra. presidenta, autoritats, Sr. president del Govern de les Illes Balears, gràcies per 
estar aquí amb nosaltres. Consellers, senadors, diputats i altres autoritats, companys i 
companyes, bona tarda i benvinguts. 

És un plaer dur la veu del grup de consellers del Partit Popular a aquest Consell el dia 
que es parla de l’estat en què es troba Mallorca. Les accions duites a terme pel grup de 
consellers executius dirigit per vós, Sra. presidenta, que tanta dedicació i esforç hi 
posau dia a dia, per tal d’aconseguir un millor estat del benestar de totes les 
mallorquines i tots els mallorquins, intentant donar resposta als problemes dels 
ciutadans de Mallorca. 

Després d’haver escoltat aquest matí la seva intervenció, Sra. presidenta, i les 
d’aquesta tarda dels grups de l’oposició, sembla que vivim a dos països diferents. Un 
país de ciutadans normals, dels mallorquins, d’així com som, d’així com ens veiem 
pel carrer i un altre país que pareix el costat obscur de la vida, el pessimisme, que 
pareix que ho veiem tot negre, amb poques ganes de millorar i de viure cada dia un 
poquet millor. 

Sra. presidenta, no els escoltis molt. Parlen d’ecologia per tot menys a ca seva, parlen 
de racionalisme per tot menys a ca seva i parlen de nacionalisme que no sabem mai a 
on arriba. 

La veritat és que aquest debat polític, quan se centra en aquestes qüestions, ens deixa 
molt a desitjar. 

Parlen de transparència quan, després de la primera reunió que feim sobre 
transparència, ja no saben que ens han dit. Parlen de democràcia quan aquells que el 
poble no ha triat per majoria absoluta s’asseuen damunt la taula i diuen ‘o començam 
amb la nostra proposició o no escoltam ningú pus’. 

No et pensis, Sra. presidenta, que no ho fas bé. Tu vas per bon camí i t’ho demostraré 
al llarg d’aquesta intervenció. 

Estam segurs que, malgrat els entrebancs i les dificultats de la gestió del dia a dia, 
aquesta institució mai no s’ha trobat tota sola. Mai no vos heu trobat tot sols: ni la 
presidenta ni els consellers executius. Totes les persones que formam part d’aquesta 
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corporació hi jugam un paper cabdal. Nosaltres, els grups polítics, controlam l’acció 
de govern emperò també aportant iniciatives que millorin la qualitat de vida de les 
mallorquines i els mallorquins. En concret, com a Grup Popular, hem presentat 
mocions i preguntes que, en determinades ocasions, han estat consensuades amb 
l’oposició per tal que serveixin per millorar la gestió de l’acció de govern, per tal que 
serveixin per tenir un poc més de qualitat de vida. 

En aquests moments m’adon de perquè la majoria de mallorquins pensen com vostè, 
com també la majoria de nosaltres pensam com vostè, Sra. presidenta. Volem que 
aquesta intervenció serveixi com estímul a tot l’equip de govern per continuar 
endavant, per continuar fent feina, per demostrar que sou conseqüents amb les 
responsabilitats adquirides. 

Les crítiques destructives són molt bones de fer. Les solucions o les crítiques positives 
són molt males de trobar. Que et donin, presidenta, una opció a una crítica que hagin 
fet perquè jo no n’he sentida cap.  

La capacitat està totalment demostrada. Per gestionar un consell com aquest, en 
aquests moments, no hi ha cap altra fórmula. La categoria que tenen –política i 
professional– fa que ens en sentim orgullosos. No podem comparar dues maneres de 
fer i de ser en un moment donat però, com haguéssim continuat un any més així com 
havien continuat els darrers anys, en aquests moments ja estaríem tots al metro de 
Mallorca. 

Tens capacitat per governar. Continuau amb aquesta capacitat. 

El Partit Popular es va presentar a les eleccions amb un programa de govern per al 
Consell de Mallorca, que a la seva pàgina d’inici diu entre d’altres: ‘El Partit Popular 
creu en una Mallorca d’equilibri i responsabilitat. Una illa amb un govern del 

Consell aplicant l’austeritat, la redimensió de l’administració i la fi de les duplicitats 

perquè el Partit Popular escolta les persones i treballa per resoldre els problemes de 

la gent, de les empreses i dels municipis de Mallorca amb sentit comú, seny i 

respectant la nostra manera de ser i de sentir com a poble’. 

Efectivament, Sra. presidenta, vas per bon camí. Has eliminat duplicitats amb altres 
administracions, seguint el principi d’una administració una funció i has adaptat 
l’estructura política del Consell a la situació econòmica que vivim, la qual cosa ha 
reportat un important estalvi per aquesta institució (més de 12M€ aquesta legislatura), 
has suprimit despeses supèrflues i una qüestió de la qual avui en dia que es parla molt, 
la transparència.  

El Consell és molt més transparent avui del que era fa uns anys. Podem posar els 
exemples que vulgueu. Simplement en arribar vàrem incorporar el secretari i la 
interventora als consells executius o a la Comissió d’Ordenació del Territori que ja no 
estan just formades per polítics sinó que hi tenim tècnics i experts en la matèria. Has 
adaptat les despeses als ingressos i, per tant, estàs fent una gestió econòmica 
equilibrada i responsable, sense alegries, però que torna el prestigi perdut aquesta 
institució.  

Ha de ser així. Ja m’ho deia la meva padrina: no podem gastar allò que no tenim. I 
nosaltres hem de continuar per aquest camí. 
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Superar les dificultats, cercar estímuls positius cada dia, progressar, caminar amb la 
consciència ben tranquil·la del deure complit, rectificar errors, saber que per aquí on 
passam el matí, hi hem de poder passar l’horabaixa, perquè hem actuat defensant 
l’interès general. Això són els valors que té aquest equip de govern. Aquest camí que 
heu marcat, aquesta manera de fer i d’ésser és la que ens agrada, és la que ens portarà 
a bon port, n’estic segur. Deixem-nos de demagògies i facem feina: el camí correcte. 

I tot aquest esforç, total per aconseguir una prioritat: la de millorar el benestar de tots 
els ciutadans i de tota la gent de Mallorca. 

Vostè, ha basat la seva tasca com a presidenta d’aquesta institució damunt dos pilars 
clarament definits, per un costat ser l’ajuntament d’ajuntaments i, per altre costat, 
estar amb les persones, amb les persones més febles i més necessitades de la nostra 
societat mallorquina. 

Sra. Salom, ja en el seu discurs d’investidura va remarcar que desitjava que el Consell 
de Mallorca tornàs a la seva essència, a la seva arrel, a ser l’ajuntament d’ajuntaments, 
a estar al costat dels municipis, a donar-los suport en les seves mancances, a donar-los 
suport amb allò que ells no hi poden arribar ja sigui econòmicament o tècnicament, 
ajudant-los a apuntalar les seves febleses i això està fent. 

Els batles –i molts dels que estam aquí asseguts d’un costat i d’un altre, ho som o ho 
hem estat– hem rebut de qualque manera suport del Consell de Mallorca, sense 
distincions de color polític, pobles grans i petits, municipis de costa, d’interior o de 
serra, hem sentit el Consell proper a nosaltres. Som coneixedor que cada dia batles i 
regidors es posen en contacte amb qualque àrea de gestió del Consell per resoldre 
problemes seus. Això, Sra. presidenta, es diu fer feina coordinada, fer feina en equip 
pel bé del poble, dels nostres ciutadans, que és l’encomana que, com a polítics, tenim. 

El diàleg i la unió són dos eixos que tens cada dia clars. Ja ho deim nosaltres que, per 
barallar-se dues persones, s’han de voler barallar totes dues. Una no. 

Podem traspassar aquesta dita al diàleg: per dialogar, presidenta, han de ser dos. Un 
tot sol no pot dialogar. I jo sé, perquè així me consta, que tu i tot el teu equip de 
govern sou els que voleu dialogar. Encara que els altres en facin demagògia, sé de 
l’esforç i me consta que sempre posau la mà per poder dialogar. Això, presidenta, és 
molt important. 

L’altra prioritat, que no s’ha cansat de repetir una i altra vegada, són les persones. En 
aquest cas, les persones més vulnerables (persones en risc exclusió social, persones 
amb alguna discapacitat, nins, nines o persones majors) i també les persones que 
degut a la conjuntura econòmica mundial s’han vist de sobte desbordades per 
situacions familiars i personals que han necessitat de les administracions públiques 
l’ajuda i el suport necessari per sortir-ne. I sí, Sra. Salom, ha demostrat estar al costat 
dels més febles, de les persones que pateixen, ha estat sensible i per tant, ha doblat el 
que es destinava a l’àrea social. Ara és un 40% de tot el pressupost del Consell de 
Mallorca. A més a més, també ha quasi doblat el que es destinava a Renda Mínima 
d’Inserció i al Pla de Prestacions Bàsiques. Això sí que és estar al costat de les 
persones que més ho necessiten. Aquestes accions, aquests fets i aquestes obres són 
les que ho demostren.  
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La moral que tenim és ben alta. La desmoralització... Presidenta, no els escoltassis ni 
se t’ocorregués fugir. Que ells van desmoralitzats però això no implica, en cap cas, 
que nosaltres hi haguem d’anar. 

El fet de prioritzar la tasca del Consell de Mallorca en aquestes dues accions (ser 
l’ajuntament dels ajuntaments i de basar-se en les persones) no ha fet, en cap moment, 
que desatengués les altres àrees. Totes han fet la seva feina, i molta.  

Vicepresidència de Cultura i Esports ha activat el Teatre Principal. Hem sentit que el 
nombre de persones que l’usen i hi assisteixen de cada dia és més important. Ha 
apuntalat l’esport base i la declaració dels anys Alcover, Coll Bardolet o Juníper Serra 
són una mostra de la potenciació de les senyes d’identitat pròpies de Mallorca. 

També s’ha prioritzat la difusió dels elements patrimonials autòctons i la seva 
conservació, ha consolidat la Misericòrdia com un espai de referència cultural i 
expositiu per al món creatiu de la nostra illa i sobretot s’ha accentuat el suport als 
artistes, escriptors i col·lectius del món de la cultura per tal de facilitar-los la viabilitat 
dels seus projectes. Això és fer coses sense parlar-ne de més. 

Avui quan intervenia l’oposició, presidenta, m’he adonat que sempre havien dit, com 
a persones, que per una banda ens anava el cervell i per una altra ens anava el coret. 
Ara n’hi haurem d’afegir una altra: Per una banda he vist que tenen el cervell, per 
l’altra banda tenen el coret i, per l’altra, la llengua perquè els fan dir el que volen. 

M’ha estranyat quan veig que parlen de cultura, en el sentit que ho fan, en el debat 
sobre l’estat del Consell de Mallorca. Aquest Consell de Mallorca ha fet feina en 
cultura amb menys doblers però hi ha fet feina arromangat, així com ens varen 
mostrar els nostres pares, com els pagesos mallorquins i deim el que sentim i feim el 
que ens toca fer. 

L’àrea de Presidència està fent feina en la gestió per a la protecció i promoció 
turística, rural i gastronòmica de la serra de Tramuntana. Molt important aquesta àrea. 

I una cosa que duu l’àrea de Presidència són les relacions entre partits. Qualsevol 
relació entre partits fa suar. Qualsevol persona, per arribar a un acord, duu una feinada 
i, com deia abans, arribar a acords amb una persona o amb un grup de persones que no 
hi volen arribar, és complicadíssim. No basta que l’àrea de Presidència vulgui arribar 
a acords concret amb l’oposició, és que si els altres no hi volen arribar, no hi 
arribarem mai i, com a exemple, podríem començar pel mateix Reglament del Consell 
de Mallorca que, amb les coses que posen damunt la taula, és impossible començar a 
parlar-ne, és impossible arribar a un acord. 

Amb el que heu vist i sentit, podeu creure que és molt difícil, presidenta, arribar a 
acords amb l’oposició per la postura en què es troben en el debat de l’estat del Consell 
de Mallorca però, com sempre, seguirem fent la nostra feina, seguirem demanant 
col·laboració i seguirem volent intentar sempre arribar a acords d’unió i de maneres 
de fer feina conjunta perquè el diàleg és la base d’aquest consell i és la base de 
qualsevol sistema de vida en qualsevol institució i, per aquest camí, farem feina. 

La Conselleria de Cooperació Local va engegar, a petició dels batles de Mallorca, una 
subvenció dotada de 4M€ per sufragar despeses corrents. Això va facilitar als 
ajuntaments els pagaments a proveïdors i compensar la baixada dels seus ingressos 
(una vegada més al costat dels municipis) i he volgut deixar pel final tres àrees que ho 
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han tingut especialment complicat. Aquestes són les àrees d’Hisenda i Funció Pública, 
d’Urbanisme i Territori i de Medi Ambient. 

Començaré dient que les úniques obres públiques que es feien a Mallorca l’any passat 
eren les obres de les carreteres impulsades pel Consell, gràcies que aconseguireu, a 
Madrid, renegociar el conveni amb el Ministeri de Foment. Així se’n varen aprofitar 
els doblers. A més, es va obrir una línia d’ajudes per als ajuntaments petits de la serra 
de Tramuntana per a l’adaptació municipal al Pla Territorial de Mallorca. 

I ho dic perquè, si rebíem doblers de Madrid per fer carreteres i les invertíem en altres 
llocs, no podia ser mai que veiéssim que les carreteres lluïssin. Fent feina amb seny, 
amb sentit comú i gastant els doblers en el que toca, és la manera que nosaltres tenim 
d’anar. 

Sra. Salom, si una àrea li ha duit problemes i polèmica durant l’any passat, ha estat la 
de Medi Ambient. Dins el seu ànim –i ho sabem– sempre ha estat cercar el bé dels 
mallorquins i això el grup de consellers del Partit Popular ho tenim claríssim. Ha 
intentat cercar solucions per no carregar als ciutadans un augment de la taxa de 
tractament de residus del 50% que és el que estava previst: pujar era la postura més 
fàcil. Per això, qualsevol que vengués i digués ‘ara, per tal que aquesta empresa sigui 
rendible, pujam el 50%. Demà tots els ciutadans de Mallorca paguen i assumpte 
arreglat’. 

Però governar és prendre decisions i complir promeses. Intentar no pujar la taxa de 
residus era una promesa electoral i l’ha complida. Cercar alternatives a la minva 
d’aquest ingrés és el que estau fent. Som conscients que no és fàcil cercar solucions 
als problemes i entrebancs que es troben cada dia. Sabem que és complicat però els 
ciutadans de Mallorca es mereixen el nostre esforç, es mereixen la nostra suor perquè 
a ningú no li agrada que li pugin un rebut que hagi de pagar i, molt manco, en dies 
com els que estam vivint avui en dia. 

Per concloure la revisió a la gestió de govern del darrer any d’aquesta institució, Sra. 
presidenta, queda la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública, que no per ser la darrera 
és la menys important. Voldria destacar la tasca desenvolupada aquest darrer any per 
negociar una nova Relació de Llocs de Treball pels funcionaris de la corporació. 

Aquesta Conselleria tampoc no ho ha tingut fàcil tenint, com a objectius principals, 
l’austeritat, l’esforç per saldar el deute anterior amb proveïdors i dur les negociacions 
amb el Govern de les Illes Balears per aconseguir el finançament adequat d’aquesta 
institució.  

Quan et parlen, presidenta, de pressuposts, has de saber que, quan en una època de 
crisi econòmica, aconsegueixes reduir el pressupost, és el que toca. L’austeritat és el 
principi que ha d’imperar. Aquí diuen ‘blanc’ i a ca seva fan ‘negre’. 

Jo no he vist mai que, quan qualcú està ofegat a ca seva i els bancs ja no li donen 
crèdit, gasti més perquè segur que el divendres no podrà menjar ni llenties. Per tant, 
crec que la manera de fer política és una manera responsable. Haver reduït els 
pressuposts és una bona feina. Vostè i el seu equip de consellers executius ens han 
demostrat rigor, seny i compromís en la seva gestió i això ens dóna confiança en 
nosaltres i, sobretot, dóna confiança a la societat mallorquina. 
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Com vostè deia, el camí és cap amunt. Ho ha dit molt bé avui dematí: la càrrega és 
feixuga però no podem triar el moment que volem viure i ara ens toca aquest. 

Crec, fermament, que ajudar amb el que faci falta és l’important en aquests moments. 
Junts, amb sentit comú i amb seny i amb il·lusió. No oblidem mai que som aquí 
perquè hi voler ser amb l’esperit de servir el poble. Ningú no ens hi fa ésser. Volem 
servir i, per això, hi som. 

Criticar sempre el que fan els altres és fàcil però posar una solució més positiva o més 
bona damunt la taula és difícil. Això no ho he sentit i m’agradaria molt sentir-ho. 

L’any passat vaig dir tal dia com avui, parlant de futur, que l’esperança, la il·lusió, les 
ganes de fer feina que duim dedins, i encapçalades per la valenta presidenta, 
juntament amb tot el seu equip de govern, quedaven demostrades. I avui, podem 
donar fe que és així. L’equip de govern, el de tots els mallorquins, ha fet feina de 
valent i ho ha demostrat per aconseguir una millor qualitat de vida. 

Avui és dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i no vull acabar la meva 
intervenció sense fer un reconeixement a la dona, a la dona mallorquina. Ha estat 
capdavantera en l’economia, en la política, a l’empresa, al món rural i sempre present 
dins el món cultural. Un bon exemple va ser Margalida Caimari i Vila, filla de 
mallorquins emigrats a Cuba, on va néixer, però que va viure quasi tota la vida a 
Palma, on morí a l’any 1921. Acabaré amb un fragment d’una poesia seva, Lo meu 

desig, que comença així: 

‘Mallorca, terra estimada, 

que fa tants d’anys que jo trepig, 

si no ets ma pàtria, Mallorca, 

com si ho fossis jo t’estim.’ 

 Segueix, i acaba: 

‘Mallorca ja és mare meua, 

són germans meus, mallorquins, 

i com de bona germana 

escoltau lo meu desig: 

Entre voltros m’heu volguda 

perquè cant en mallorquí; 

feliç si entre voltros puja  

cap el cel mon esperit.’ 

Moltes gràcies.” 

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

La Sra. PRESIDENTA inicia el seu torn de rèplica. 

Comença saludant el president i el conseller de Presidència del Govern de les Illes 
Balears i els agraeix la seva assistència al Debat de Política General de Consell de 
Mallorca. 
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Tot seguit diu que, en primer lloc, vol contestar al tema de la queixa del Grup 
Socialista relativa a la data de celebració del debat d’enguany i observa que mai no 
havia sentit que convocar un Debat de Política General fos un símptoma de no 
democràcia sinó més aviat tot el contrari perquè creu que convocar un Debat de 
Política General és certament un símptoma de democràcia, de transparència i de ganes 
de dialogar entre els distints grups per tal de saber com es troba Mallorca. 

Indica, igualment, que mai no havia vist que ningú es queixàs de no tenir temps i, en 
aquest sentit, explica que l’any passat, en el mes de febrer, el Grup Socialista ja 
demanava a l’equip de govern quan feia comptes convocar el Debat de Política 
General. 

Així doncs, si l’any passat pel mes de febrer ja demanaven quan feien comptes 
convocar el Debat de Política General, debat que varen convocar en el mes de març, 
enguany ja podien fer els comptes que en 2013 el Debat de Política General també es 
faria en el mes de març. 

A més a més, per no haver tengut temps o, almanco, haver-se queixat de manca de 
temps per preparar-lo, el Sr. Garau ha parlat durant gairebé una hora i afegeix que no 
entén aquesta queixa per part d’un grup que té 7 persones amb dedicació exclusiva i, 
per tant, en teoria no es dediquen a res més que fer oposició aquí i, per això, el que 
seria normal és que estiguessin ben preparats i que coneguessin, tot d’una, com es 
troba el Consell de Mallorca. 

Si deien que en anteriors ocasions ho pactaven tot, és lògic perquè fa 4 anys, si no ho 
pactaven tot, doncs no en sortia res perquè el govern estava conformat per 7 grups 
(mal avinguts i en minoria) i era normal que haguessin de pactar-ho tot. Una mostra 
d’això és com els va retre la feina perquè varen fer molt poca cosa en aquesta casa. 

El Grup Socialista reclama que es reivindiquin projectes per Mallorca i és clar que ha 
de ser així. De fet, ella procura reivindicar tot allò que li correspon a aquesta terra 
(tant a Mallorca com al Consell de Mallorca) però li agrada centrar-se en aquelles 
qüestions sobre les quals té competències aquesta casa i no es vol ficar en aquelles 
coses que no són competència del Consell de Mallorca perquè, en aquests moments, 
cadascú ha de fer feina en el seu redol i fer la feina ben feta. 

Aquí avui li han parlat –sobretot el portaveu del PSOE durant gairebé la meitat de la 
seva intervenció– de coses que passen a la resta del món i del Sr. Zapatero, és a dir, 
d’èpoques anteriors però opina que en el debat d’avui val la pena parlar del Consell de 
Mallorca d’avui, sobre les coses que hi han passat en el darrer any, sobre com s’han 
gestionat els doblers d’aquesta casa, quines han estat les polítiques del Consell de 
Mallorca, etc., en lloc de fer volar coloms d’altres temes que no són competència 
d’aquesta institució. 

Fa notar que també li criticaven que el Partit Popular havia arribat al Consell de 
Mallorca, havia aturat màquines i que les màquines encara estan aturades. En relació a 
aquest tema explica que quan el Partit Popular arribà al Consell de Mallorca i, amb el 
panorama que s’hi va trobar, no li va quedar altre remei que aturar màquines. 

Si no haguessin procedit d’aquesta manera, les conseqüències serien que el Consell de 
Mallorca hagués tengut un dèficit l’any 2011 de 53M€. Si l’equip de govern no arriba 
a aturar màquines en aquell moment, el dèficit de l’exercici 2011 seria de 53M€. 
L’equip de govern, com que veia venir aquesta situació, va decidir aturar màquines. 
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La situació d’aleshores del Consell de Mallorca era que estava amb un pressupost 
prorrogat que comptava amb una bestreta i recorda el “pantallazo” que va fer el Sr. 
Carbonero en matèria de carreteres (un conveni de 25M€) sense avisar aquesta 
institució.  

Assevera que és un senyal de poc respecte el fet que en el mes de febrer el Sr. 
Carbonero llevàs 25M€ d’un conveni de carreteres que havia de servir per al 
manteniment de la xarxa viària de Mallorca de la qual cosa el Consell de Mallorca no 
en va tenir coneixement fins al mes d’octubre. 

En conseqüència, varen haver d’aturar màquines perquè no hi havia altre remei i 
tornaran a posar les màquines en marxa quan el tema econòmic derivat de 
reestructurar tot el sector públic espanyol (i de Mallorca) torni a anar cap endavant. 
Les màquines es tornaran a posar en marxa quan hi hagi recursos, quan la situació 
econòmica millori, quan tenguin doblers les administracions públiques, quan 
l’activitat econòmica es torni a reactivar a Mallorca i quan hi hagi molta més gent que 
faci feina i que consumeixi, llavors les arques de les administracions públiques 
tornaran a recuperar els recursos necessaris per fer determinades inversions i 
determinats projectes que ara no poden fer. 

Per altra banda, també li critiquen el que vota aquí i el que vota al Parlament. En 
relació a aquesta crítica comenta que aquí vota d’acord amb una disciplina de partit 
com han fet sempre totes les persones que han presidit el Consell de Mallorca alhora 
que eren diputats al Parlament. 

Recalca que sempre s’ha fet el mateix i li demana al Grup Socialista si la Sra. 
Armengol, en els darrers 4 anys, es va desmarcar en qualque ocasió del Sr. Antich al 
Parlament tot i que hi havia coses que no li agradaven. Puntualitza que la Sra. 
Armengol escaïnava pels diaris però no es desmarcava en les votacions al Parlament. 

El Sr. Antich, quan ella va arribar al Consell de Mallorca, havia deixat un deute amb 
aquesta institució de 160M€ i demana si la Sra. Armengol va interposar qualque 
recurs contenciós administratiu al Sr. Antich. 

En quant a la Relació de Llocs de Treball, l’acusen que hagi estat aprovada amb els 
sindicats i explica que s’han reunit amb els sindicats hores i hores negociant l’RLT i, 
de fet, de les 112 propostes dels sindicats, 53 han estat assumides i la resta no. 

Això demostra que hi ha hagut diàleg i voluntat d’intentar pactar però, evidentment, 
és molt difícil pactar quan un dels punts del pacte ha de ser que els treballadors 
d’aquesta casa hagin de fer més hores de feina cada setmana per mor de l’ampliació 
de la jornada laboral. Entén que, davant això, és impossible comptar amb l’acord dels 
sindicats. 

El portaveu del PSOE deia també que, en matèria de carreteres, va ser el seu grup el 
que va dur els doblers i ella afegeix que sí, que varen dur els doblers i que varen fer 
molt poca cosa o gairebé res. En canvi, el Partit Popular fa i farà molt més com 
explicarà més endavant. 

Un altre tema és el de menors. El Sr. Garau li ha parlat de menors i de pobresa i, 
efectivament, aquesta situació és un drama. Fa uns dies l’Observatori dels Menors va 
fer una roda de premsa, juntament amb la directora de premsa en tema de Menors, per 
ser transparents i fer conèixer a Mallorca quines eren les xifres sobre la pobresa.  
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Aquestes xifres de pobresa corresponen als anys 2010-2011 però creu que és bo que 
es coneguin aquestes xifres perquè tota la societat mallorquina prengui consciència 
que, des de les distintes àrees, tothom han d’actuar per intentar eradicar aquesta lacra. 

El Consell de Mallorca ho fa, en part, des de l’àrea de Menors, la qual té un 
pressupost de devers 35M€, però també hi actuen a través dels ajuntaments amb els 
Plans de Prestacions Bàsiques, amb les ajudes que es donen mitjançant la Renda 
Mínima d’Inserció a molts de pares, cosa que també ajuda perquè hi hagi manco 
pobresa.  

Reconeix que, tot i això, cal fer més esforços en matèria d’immigració, d’educació, 
etc., perquè és un tema transversal que depèn de moltíssimes àrees i no exclusivament 
d’una àrea d’aquest Consell de Mallorca. 

A continuació es dirigeix al Sr. Font qui li parlava del tema de l’ètica i el bon govern. 
Sobre aquesta qüestió recorda que en el darrer Ple hi va haver una moció de cada grup 
polític per parlar d’aquest tema. El Partit Popular volia aprovar la seva que, de les tres 
que hi havia, probablement era la més dura i més contundent. Hi havia un grup que 
pretenia que s’aprovàs el que diu el codi de bon govern i bones conductes que ha 
aprovat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) però la moció del 
PP adaptava tot el que diu el codi de la FEMP al Consell de Mallorca i, en canvi, 
varen demanar que es retiràs la moció. 

El Partit Popular considera que és bo que en aquests moments s’intenti, entre tots els 
membres d’aquesta casa, arribar a un acord en aquesta matèria. Els mallorquins 
agrairien que el Ple del Consell de Mallorca fos capaç d’arribar a un acord en aquest 
sentit. 

Aleshores el PP va retirar la moció i s’acordà la creació d’una comissió perquè es 
reuneixin tots els partits polítics per veure si per al proper Ple són capaços, entre tots, 
de pactar un document però resulta que el tarannà del Sr. Font, quan va arribar a la 
comissió, va ser de dir que no volia parlar d’aquest tema si abans no s’aclaria que, si 
un conseller o altre membre d’aquesta casa no contesta una pregunta escrita en 10 
dies, automàticament havia de cessar el conseller o el director insular i, si no s’aclaria 
aquesta qüestió, doncs no importava passar al punt següent. 

Per això, li fa notar al Sr. Font que creu que no pot anar amb aquest tarannà a negociar 
res perquè d’aquesta manera no es pot arribar a cap acord i li demana si el seu talant 
democràtic per intentar arribar a acords és “o passau per aquí o no importa parlar de 
res més”. 

Remarca que personalment té interès –i creu que tot el seu grup també així com els 
altres grups– en arribar a un acord sobre aquesta matèria perquè anirà en benefici de la 
societat mallorquina i, com que el Partit Popular no té res a haver d’amagar, doncs no 
li fa por res que es pugui aprovar per millorar la transparència però, malgrat això, s’ha 
de pactar un document i seria bo que ho fessin abans de dijous per així complir amb el 
que varen dir en el passat Ple. 

En quant a la modificació del Pla Territorial de Mallorca per l’error material de sa 
Ràpita, diu que està molt clar. Quan es aprovar el Pla Territorial de Mallorca durant 
l’anterior legislatura s’admetia que a sa Ràpita es fes aquesta construcció i així ho 
diuen els papers. Tots els folis parlaven del mateix menys una gràfica resum que deia 
una cosa contrària, és a dir, que hi va haver un error material i així els ho varen dir els 
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tècnics i a posta ho varen dur a Ple. Imagina que no degué ser un error intencionat per 
embullar la troca, com sol fer la formació política del Sr. Font. 

Pel que fa al camí de la Ruta de Pedra en Sec, explica que continuen fent-hi feina i, de 
fet, l’han incrementada amb dues rutes més. Una a Alaró i l’altra a Lluc. Per això, 
refusa que acusi l’equip de govern de no fer-hi res. 

A més a més, espera que a finals d’aquesta legislatura hagin pogut acabar tota la Ruta 
de Pedra en Sec perquè considera que és un actiu extraordinari per afavorir la 
desestacionalització turística de Mallorca. És molt bo que vénguin turistes de tot el 
món per recórrer, caminar i passejar per la nostra serra de Tramuntana. 

Refusa, igualment, que li diguin que no s’ha fet res per l’ocupació de la carretera vella 
de Lluc a Pollença perquè l’ocupació d’aquest camí ha estat un tema que ha generat 
molt de problemes al govern però, no obstant això, el varen aconseguir ocupar. 

Llavors indica que el Sr. Font també li parla del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials i acusa el govern del Consell de Mallorca de no ajudar el petit i mitjà 
comerç de Mallorca. 

En aquest sentit explica que ella està per ajudar, en tot el que sigui possible, els petits 
comerciants. És fonamental que comptin amb el suport de les administracions perquè 
el comerç és el sector que genera més mà d’obra a la nostra illa però no pot acceptar 
que el Sr. Font li demani una cosa per a la qual el Consell de Mallorca no té ni doblers 
ni personal. 

Recalca que el Consell de Mallorca no té funcionaris dedicats a l’àrea de comerç ni 
tampoc no compta amb recursos per elaborar un Pla que costarà potser 1 o 2 milions 
d’euros. 

Li recorda al Sr. Font que, en un moment donat del seu discurs, li ha dit “quina 
vergonya pels doblers del Segon Cinturó” i “quina vergonya que el PP posi ciment, 
etc.” i li demana on era ell quan la Sra. Armengol va signar un conveni amb el 
Ministeri de Foment, per un bon grapat de milions d’euros, conveni que contemplava 
una sèrie d’obres entre les quals hi havia el Segon Cinturó.  

Aleshores el Sr. Font no va escaïnar però, clar, en aquell moment el seu partit 
governava al Consell de Mallorca i potser el Sr. Font va mirar cap un altre lloc o va 
aclucar els ulls perquè no ho va voler veure. 

Referent als bombers, diu que li dol la situació existent en aquesta casa amb els 
bombers, li dol que al seu poble hi hagi hagut una manifestació i li dol que hagin 
vengut a les portes del Consell de Mallorca però té la consciència molt tranquil·la amb 
el cos de bombers d’aquesta casa. 

Recorda que, quan varen arribar a la institució, hi havia 28 bombers que havien 
aprovat unes oposicions però no hi havia cap partida pressupostària perquè poguessin 
cobrar. La primera cosa que va fer el Partit Popular aquell mes d’agost va ser arreglar-
ho per tal que el pressupost del Consell de Mallorca tengués els doblers suficients per 
pagar les seves nòmines i així aquests bombers varen poder prendre possessió a la sala 
d’audiències. 

Després es varen trobar també que hi havia 9 camions de bombers (impressionants de 
grossos, la darrera tecnologia, el “no va más” en camions de bombers) que estaven 
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tancats a un magatzem d’un polígon a Santa Maria perquè no els havien pagat i això 
que ja arribava l’estiu. 

El Partit Popular va treure aquests camions destinant 4M€ per pagar-los i ho varen fer 
perquè aquests camions feien falta. Tenien els camions però resulta que el partit del 
Sr. Font els havia encarregat i, com sempre, no els havia pagat i, per tant, el PP va 
haver d’anar allà a pagar. 

També s’ha posat al dia el pagament als bombers (els devien molts de doblers) i tots 
els torns de reforç ja estan pagats però, ara bé, hi ha un punt de discrepància en quant 
al compliment de les 37,5 hores setmanals de feina. 

En aquest sentit, els bombers diuen que ja les compleixen i l’equip de govern diu que 
no. L’equip de govern diu que, si hi ha una llei a nivell nacional que obliga tots els 
funcionaris de la casa a complir aquest horari, els bombers no en són una excepció i 
també han de complir aquesta jornada laboral. 

Remarca que des del Consell de Mallorca s’han fet moltes coses per ajudar el 
col·lectiu de bombers funcionaris d’aquesta casa. A més a més, l’equip de govern ha 
posat en marxa una altra reivindicació històrica que és treure una convocatòria d’un 
borsí de bombers. 

Aquest borsí estava demanat des de feia anys i ara ja està convocat aquest borsí de 
bombers del Consell de Mallorca. Amb això es demostra que l’equip de govern ha fet 
moltíssimes coses per millorar el funcionament i les inversions del cos de bombers. 

Sobre el tema dels desnonaments, comenta que el Consell de Mallorca va decidir en el 
darrer Ple dedicar 500.000€ a aquest tema perquè consideren que és una necessitat i 
un drama i perquè consideren que les persones, que tota la vida han estat en un entorn 
normalitzat però ara, per unes circumstàncies puntuals motivades per la crisi, no 
poden pagar una hipoteca al banc, és injust que quedin al carrer. 

El Consell de Mallorca hi ha aportat uns doblers (mig milió d’euros) i el PP hi va 
votar a favor mentre que MÉS per Mallorca no ho va fer i, per això, creu que la 
formació política del Sr. Font ara queda bastant deslegitimada per criticar aquesta 
qüestió al Partit Popular. 

Matisa que aquesta aportació l’han feta a través d’un conveni amb la Creu Roja 
perquè creuen que és la manera més ràpida d’oferir una resposta i perquè la Creu Roja 
és l’única entitat que té la capacitat i la infraestructura suficients per poder posar en 
marxa, ràpidament, l’ajuda a totes les persones que pateixen un desnonament. 

Un tema important, que ha tractat tothom i que és un dels problemes més grossos que 
té el Consell de Mallorca, és la liquiditat d’aquesta casa perquè no en té gens ni mica. 
És cert que el Govern de les Illes Balears li deu uns doblers al Consell de Mallorca 
però resulta que la comunitat autònoma tampoc no té aquests doblers. 

El Sr. Bauzá, quan va arribar al Govern de les Illes Balears, es va trobar una situació 
molt complicada, amb un dèficit tremend i aquest dèficit, que no l’ha creat el Partit 
Popular, és l’origen del problema que el Govern de les Illes Balears no pagui al 
Consell de Mallorca. 

I el Sr. Bauzá va trobar aquest dèficit perquè el Sr. Antich va deixar un forat tremend 
als comptes d’aquesta comunitat. El Sr. Antich es va gastar tots els doblers de la 
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comunitat, es va gastar els doblers del Consell de Mallorca i molts de doblers dels 
ajuntaments, es va endeutar, va gastar els doblers de les inversions estatutàries i, a 
més de tot això, va deixar factures sense pagar dins els calaixos. 

Aquest és el panorama que va trobar el Sr. Bauzá, panorama agreujat per una crisi 
econòmica molt més gran i quan els bancs passen per una etapa complicada i no 
amollen ni un cèntim. Reitera que aquest era el panorama que trobà el president de la 
comunitat el mes de juliol de 2011. 

Al Consell de Mallorca varen trobar que el Sr. Antich devia a aquesta institució 
160M€, és a dir, que el problema del deute d’aquest Consell no és perquè el Partit 
Popular, en arribar a la institució, partís de zero sinó que partia de menys 160M€. Cal 
tenir en compte que aleshores les circumstàncies eren infinitament millors que no les 
actuals. 

Apunta que s’ha de fer palès que aquest Consell de Mallorca, a dia d’avui, no té 
dèficit gràcies al fet que el Partit Popular, quan hi arribà en 2011, va aturar màquines i 
en conseqüència el Consell de Mallorca avui no té dèficit encara que sí que deu 
doblers.  

El Consell de Mallorca tampoc no té factures dins els calaixos de coses que no tengui 
pressupostades. De fet, l’equip de govern ha pressupostat els ingressos que hi ha 
prevists i dels quals tenen la certesa que arribaran des d’altres administracions. 

Aprofitant que el Sr. Bauzá és present a la sala, li comenta que ambdós han mantengut 
moltes reunions per tractar aquest tema però procuren no parlar-ne massa pels diaris 
perquè creuen que no és bo perquè no és el que volen els mallorquins. Sap que el Sr. 
Bauzá està molt preocupat per aquesta situació perquè n’és ben conscient i, malgrat 
que entre tots fan el que poden, el panorama és complicat. 

No obstant això, assegura tenir la certesa que si el Govern de les Illes Balears tengués 
els doblers, saldaria el seu deute amb el Consell de Mallorca. De moment el que fa és 
enviar els doblers amb comptagotes per poder pagar cada mes aquelles coses que són 
indispensables. 

Evidentment això no basta però serveix per anar tirant, pagar les nòmines i pagar les 
subvencions nominatives de l’àrea social que, malgrat que les paguen amb retard, les 
van pagant. 

Fa notar que no s’hagués arribat a aquest punt si el PSOE, en moments de bonança, 
hagués fet la Llei de finançament dels consells insulars. Si el PP, quan va arribar al 
Consell de Mallorca, hagués tengut una llei de finançament dels consells, ara no 
tendrien aquests problemes. 

El PSOE sempre xerra i xerra de l’autogovern i del que disposa l’Estatut 
d’Autonomia. Quan el PSOE parla del Consell de Mallorca, sempre s’omple la boca 
referint-se a ell com el vertader govern de Mallorca però ella sempre diu que per ser 
autosuficient, per ser independent i per ser el vertader govern de Mallorca cal tenir 
autonomia financera i això no passa. 

Aquest Consell de Mallorca és un gran dependent. És un dependent del Govern de les 
Illes Balears i del govern de l’Estat perquè l’autonomia financera d’aquest Consell de 
Mallorca, el vertader govern de Mallorca, és només del 2%, com sap el Sr. Garau però 
el seu Grup no ho va arreglar quan hi havia doblers. 
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En els moments de bonança era quan hagués estat més fàcil arribar a un acord entre 
els quatre consells insulars i el Govern de les Illes Balears per fer un bon sistema de 
finançament dels consells insulars. 

De fet, des de l’any 2007 parlen d’aquest tema i el Grup Socialista ha governat durant 
4 anys i no el va solucionar tot i que els primers anys eren uns anys de bonança 
econòmica. Si quan hi havia doblers no es va arreglar aquest tema, ara que no n’hi ha 
és molt més difícil i complicat fer-ho perquè ara hi ha molt pocs recursos. 

No obstant això, assegura que faran un esforç entre el Govern de les Illes Balears i els 
consells insulars per fer una bona llei de finançament, llei que dependrà dels doblers 
que es posin damunt la taula per als consells insulars i això és difícil ara. 

No nega que s’ha arribat al límit d’endeutament d’aquesta casa. L’any 2011 el PP 
entrà a governar el Consell de Mallorca i l’any següent, el 2012, varen tenir 
l’oportunitat de concertar una sèrie d’operacions de préstecs per pagar proveïdors. 
Així doncs, prengueren la decisió de pagar els proveïdors malgrat que això suposava 
endeutar-se molt però així podien pagar les factures que es devien. Aquest és el motiu 
pel qual s’ha arribat al límit d’endeutament d’aquesta casa. 

Per altra banda, l’acusen que enterrarà el Consell de Mallorca i no és així. El que 
passa és que tenen una visió distinta de les coses. L’oposició veu les coses d’una 
manera i el PP les veu d’una altra manera que creu que és molt més real perquè 
toquen de peus en terra. La visió de l’oposició és una visió d’il·lusió, de quelcom 
idíl·lic però poc real. 

El PP ha reajustat serveis i ha eliminat tot allò que considera que era despesa 
supèrflua. Per exemple, ha reduït despeses de protocol en un 70%, ha eliminat 
duplicitats (cosa que no agrada a l’oposició però el PP mantén la teoria d’una 
administració, una funció) i ha decidit no fer polítiques en matèries de Joventut, 
Turisme, Promoció Socioeconòmica, Igualtat i Immigració ni tenir dues televisions 
perquè considera que és més eficaç i més eficient que cada administració exerceixi les 
seves funcions. 

Allò que el Partit Popular s’ha carregat en aquest Consell de Mallorca és l’anterior 
manera de governar acostumada, en certa manera, a malbaratar i a donar moltes 
subvencions a dit. Ara, en canvi, es governa d’una altra manera, amb més seny, 
gastant el que tenen i, allò que no tenen, procuren no gastar-lo i s’estrenyen el cinturó. 

En quant a les inversions estatutàries, assegura que el PP no en vol perdre ni un 
cèntim i, per això, estan negociant al respecte i, fins i tot, alguna d’elles com les de 
carreteres les estan executant. 

Un altre tema del qual han parlat és un tema que sempre treu el Sr. Garau en dir-li a la 
Sra. Cirer que no és transparent a l’IMAS però creu que el Sr. Garau confon les coses 
perquè no publicar les memòries a la pàgina web no vol dir que les memòries no 
existeixin. De fet, li confirmen que sí estan publicades però el PSOE creu que 
amagades perquè no figuren a la primera pàgina.... en realitat, la qüestió important és 
que hi siguin. 

Li diu, en aquest sentit, al Sr. Garau que la transparència és una altra cosa i no 
consisteix en si en la pàgina web d’una institució s’ha de clicar en un requadre de dalt 
o en un requadre de baix per accedir a la informació i així poder veure la memòria. 
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Insisteix que no és aquest el seu concepte de transparència. Observa que des de 
l’IMAS es desenvolupa una feina important i que el concepte de transparència o de 
difusió d’una informació que té el PSOE és distint al de l’equip de govern. 

Pel que fa al tema d’ajudar els ajuntaments i els serveis socials, el Sr. Garau retreia 
que s’hi dediquen pocs recursos i, per això, diu que els donarà una dada important: 
enguany dediquen al PPB i a RMI molt més del que el PSOE s’esperava. 

El PSOE no pot consentir que sigui així i ho demostra el fet que plantejà una moció, 
no fa massa temps, allà on deia que seria interessant que als pressuposts de 2013 el 
Consell de Mallorca dedicàs 4,9M€ a l’RMI i justament hi dediquen 6,5M€, és a dir, 
que van molt per damunt d’allò que el PSOE demanava per a la Renda Mínima 
d’Inserció. 

Amb el Pla de Prestacions Bàsiques passa exactament igual. El PSOE va presentar 
una moció que deia que l’any 2013 era necessari i urgent destinar 5,8M€ al PPB. En 
canvi, n’hi dediquen 7,7M€, és a dir, molt per damunt del que el PSOE pensava que 
faria aquesta casa. 

Assenyala que és bo que un polític, en un moment determinat, quan quelcom es fa bé 
també ho reconegui. Aquest seria un bon símptoma de la seva maduresa com a 
polítics en una institució com aquesta. 

Els recursos del PPB són uns recursos que aguanten tota la xarxa social dels 
ajuntaments de Mallorca. Deia el PSOE que el Consell de Mallorca no feia res pels 
ajuntaments perquè dedica només 4M€ a un pla especial per pagar despesa corrent 
però aquests recursos del PPB també són cooperació local perquè des del Consell de 
Mallorca ajuden a mantenir tota la xarxa social de tots i cadascun dels municipis de 
Mallorca. 

Puntualitza que el Grup Socialista feia, moltes vegades, el que volia el partit i no el 
que volien els ajuntaments. A un president d’aquesta casa li és més fàcil i més 
agradable fer un Pla d’Obres i Serveis per als ajuntaments i dedicar 4 o 5 milions 
d’euros a fer obres i és més agradable perquè implica haver d’anar als pobles a 
inaugurar l’inici de les obres, a berenar, quan s’acaben les obres, etc., és a dir, tres 
fotos, com feia el PSOE. 

Per contra, el Partit Popular ha optat per fer el que volen els ajuntaments ni no sortir 
enlloc perquè, evidentment, quan des de la Tresoreria del Consell de Mallorca envien 
una transferència de 70.000€ a un ajuntament, ningú no telefona per donar les gràcies. 
És una acció que llueix poc però és el que volen els ajuntaments i per això ho han fet. 

Recorda que ella, des del primer dia, ha dit que volia el Consell de Mallorca que 
volguessin els mallorquins i no el Consell de Mallorca que volguessin els polítics 
perquè està convençuda que és el que toca fer-se ara. 

En matèria d’Immigració explica que, en primer lloc, el Consell de Mallorca no té 
competències en Immigració i recorda que ja ha dit que s’està fent feina per evitar les 
duplicitats. 

Si el Consell de Mallorca tenia un centre d’immigrants (el centre Turmeda) era perquè 
hi havia un conveni signat amb l’administració que sí que en té les competències (el 
Govern de les Illes Balears) que donava uns doblers al Consell de Mallorca per 
mantenir aquest centre i fer polítiques d’Immigració. 
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Ara bé, s’ha decidit que cada administració desenvolupi les seves funcions i, per això, 
no s’ha tornat a signar el conveni amb el Govern de les Illes Balears en matèria 
d’Immigració perquè és una competència seva. 

Malgrat això, des de l’IMAS s’han fet els deures i es varen valorar, una per una, les 
persones per saber quins recursos assistencials necessitaven i així no varen deixar cap 
persona desprotegida. 

En quant als retards en els pagaments de l’IMAS, confirma que efectivament s’està 
pagant a 120 dies, és a dir, tard. A la gent gran li paguen a 180 dies però el PSOE 
tampoc no pagava puntual. Ho feia a 90 dies. 

Reconeix que ara s’ha incrementat el retard a l’hora de pagar a les distintes entitats 
però, tot i això, intenten pagar puntualment la qual cosa és, per a les entitats, 
tremendament important. Les entitats saben que tal dia de cada mes el Consell de 
Mallorca li farà la transferència i això ho intenten complir de manera escrupolosa 
perquè les entitats han adaptat les seves planificacions financeres a la data que saben 
que cobraran del Consell de Mallorca. 

D’aquesta manera van passant i el drama és quan el Consell de Mallorca retarda 2 o 3 
dies aquests pagaments perquè s’encenen totes les alarmes de la institució atès que 
tothom telefona per queixar-se ja que totes aquestes entitats estan en una situació 
d’arribar a tenir problemes seriosos. 

Sobre les llistes d’espera de les residències, que ha criticat el Sr. Garau, diu que 
efectivament hi ha llistes d’espera a les residències i que hi ha gent major que voldria 
tenir una plaça i no la té però cal tenir en compte que quan el PP arribà al Consell de 
Mallorca el comptador tampoc no estava a zero, és a dir, que el PSOE tampoc no va 
acabar amb les llistes d’espera. 

Aleshores hi havia 692 persones en llista d’espera per residències i 21 persones per 
centres de dia. A dia d’avui, a Mallorca hi ha una llista d’espera d’unes 800 persones 
per residències i 4 persones per centres de dia. 

Lògicament si tenguessin molt de recursos, tot d’una podrien acabar amb les llistes 
d’espera però, desgraciadament, no és així. Afegeix que, a una residència gestionada 
directament per l’Administració Pública, el cost per usuari està al voltant del doble del 
cost per usuari a una residència privada. 

A Mallorca, actualment, la iniciativa privada té 400 places buides. Per tant, la solució 
ideal i la més barata seria incrementar el nombre de places concertades amb les 
residències que ja estan construïdes i que tenen un cost per usuari més eficient que el 
cost per usuari a les residències públiques.  

Informa que estan fent feina per aquest camí i espera que al més aviat possible hi 
puguin trobar una solució perquè, al cap i a la fi, aquest és un tema de recursos i les 
places concertades que té el Consell de Mallorca li vénen a través d’un conveni signat 
amb el Govern de les Illes Balears i, fins que no s’incrementi el nombre de places 
concertades, doncs no podran reduir el nombre de persones que estan en llista 
d’espera. 

No obstant això, espera i desitja que en un any puguin reconduir la situació per així 
poder ajudar els nostres majors. 
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Per altra banda li fa notar al Sr. Garau que la comparació que ha fet amb els tords ha 
estat un poc lletja i ofensiva. A continuació diu que les competències en polítiques de 
gènere corresponen al Govern de les Illes Balears i les gestiona l’Institut Balear de la 
Dona. 

L’única cosa que sí és competència del Consell de Mallorca (que és l’única diputació 
de tot Espanya que ho fa) és pagar les ajudes a les dones víctimes de violència de 
gènere i ho fan perquè, per llei, li correspon al Consell de Mallorca. 

Llevat d’això, el Consell de Mallorca no hi fa massa cosa més. Hi ha un conveni amb 
la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears en 
virtut del qual s’organitzen cursos per donar suport als municipis. 

Remarca que la feina que fa el Consell de Mallorca en aquesta matèria és ajudar 
tècnicament els ajuntaments perquè puguin dur endavant aquestes polítiques però no 
compta amb cap línia de subvencions com hi havia en anteriors legislatures. 

El que sí que han decidit enguany l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el 
Govern de les Illes Balears és que totes les accions institucionals s’exerceixin d’una 
manera conjunta, sumant esforços perquè així, entre totes i tots, s’arribarà més lluny. 

Pel que fa a la serra de Tramuntana, observa que l’acusen de parlar-ne poc i, en aquest 
sentit, recorda que la serra fa molts d’anys que hi és i creu que tampoc no s’hi ha de 
fer massa cosa per evitar fer-li malbé. La serra s’ha anat modelant i fent, durant el 
decurs de milers d’anys, amb el pas de l’home qui li ha anat donant forma i això ha fet 
que avui tenguem la serra que tenim. 

Si la serra l’han declarada patrimoni de la humanitat no és per la seva bellesa natural 
sinó per la seva actual bellesa paisatgística conformada pel pas de l’home a través dels 
anys. Els homes hi han fet les marjades, els bancals, les conduccions d’aigua, etc., i, 
per això, la UNESCO l’ha declarada patrimoni de la humanitat. 

Explica que el model del PP és distint al model del PSOE. En la legislatura anterior es 
varen gastar 1,6M€ en publicitat de la serra, cosa que ara el PP no farà. El PSOE, amb 
l’excusa de declarar la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, va 
gastar 1.600.000€. 

Aquesta despesa es podria entendre si s’haguessin fet campanyes publicitàries a 
Alemany, Anglaterra i per la resta d’Europa per tal que la UNESCO en prengués 
consciència però no era així. La campanya la feien a Mallorca, als diaris d’aquí. 
Només 9.000€ es varen dedicar a una campanya de publicitat fora de Mallorca i va ser 
a Catalunya. 

Reitera que tot això no ho farà el PP i assevera que ajudar la serra no consisteix només 
en fer-ne publicitat perquè els mallorquins diguin “què bé que ho fa el Consell de 
Mallorca” i “gràcies al Consell de Mallorca, la UNESCO ha declarat la serra de 
Tramuntana patrimoni de la humanitat” perquè no és així.  

La UNESCO ha declarat la serra com a patrimoni de la humanitat perquè els 
mallorquins, durant molts d’anys, han estimat la serra i després, durant la legislatura 
passada, la Sra. Dubon i el seu equip varen tenir la idea de presentar la candidatura i 
aquest és el seu mèrit. Remarca que aquest mèrit és únicament seu però els valors ja hi 
eren. 
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El pla de gestió de la serra és un pla de gestió transversal en el qual participen tots els 
departaments i assegura que l’estan complint i hi estan fent feina des de Medi 
Ambient, des de Cultura, des de Carreteres, etc. L’any 2012, per exemple, més de 
3.400 alumnes i més de 50 centres educatius han realitzat activitats a la serra de 
Tramuntana. 

A més a més, des dels distints departaments ajuden perquè es mantengui l’ofici de 
marger per arreglar els marges, es restauren els rellotges de sol, han ajudat al tema del 
castell d’Alaró, des de Carreteres s’han col·locat barreres per vetllar per la seguretat i 
s’hi han instal·lat senyalitzacions, s’ha participat en el rodatge de documentals 
estrangers interessantíssims sobre la meravella que és la serra de Tramuntana, 
segueixen obrint noves rutes de pedra en sec, han col·laborat amb el monestir de Lluc 
arran dels danys causats pel cap de fibló donant suport a la campanya de les teules, 
restauren el molí de Lluc, col·laboren amb els ajuntaments de la serra perquè puguin 
aprovar els seus catàlegs de patrimoni, etc. 

Amb tot això es demostra que l’equip de govern fa un munt de coses per complir el 
pla de gestió de la serra de Tramuntana però ho fan de manera transversal, a poc a poc 
i amb bona lletra i, a més, el PP no és tant d’autobombo com el PSOE. És molt més 
fàcil, quan es dediquen milionades a publicitat, comunicar millor. Quan no es 
dediquen doblers a publicitat, resulta més difícil comunicar bé. 

Respecte a la Mallorca Film Commission, comenta que el seu Grup creu que és bo 
que Mallorca sigui un plató per rodar pel·lícules i, sobretot, durant l’hivern ja que 
l’illa compta amb totes les infraestructures necessàries (planta hotelera, un bon 
aeroport, bones comunicacions amb Europa, bon clima i un paisatge extraordinari) 
perquè en l’hivern véngui gent a Mallorca a rodar pel·lícules. 

A part d’això, Mallorca compta amb un sector audiovisual que ha estat molt actiu i 
que té molts bons professionals. Aquest extrem implica una qualificació extra quan 
vénen de fora a rodar una pel·lícula i troben a Mallorca personal molt ben preparat la 
qual cosa suposa que no cal que véngui massa gent de fora per rodar una pel·lícula 
atès que aquí hi ha mà d’obra bona. 

El Consell de Mallorca està per la labor de seguir col·laborant amb aquesta activitat 
però, ara bé, varen decidir tancar la Fundació Mallorca Turisme perquè consideraven 
que les seves funcions les havia d’exercir el Govern de les Illes Balears. 

D’aquesta fundació penjava la Mallorca Film Commission i varen decidir amb el 
sector que la Mallorca Film Commission s’integraria dins la Balears Film 
Commission. No obstant això, el Consell de Mallorca va assegurar que continuaria 
amb els compromisos dels anteriors governants de donar les ajudes acordades per les 
pel·lícules que s’havien rodat a l’illa. 

De fet, n’hi ha hagut una –Los Pelayos– de la qual s’havia tramitat tot l’expedient 
sense cap problema i la varen pagar. Les altres ajudes presenten problemes tècnics –i 
no de voluntat política– per veure com les poden engirgolar per tal de pagar-les. 

La pel·lícula amb la qual l’actual govern del Consell de Mallorca ha col·laborat amb 
el seu rodatge ha estat la titulada “Jappeloup”, filmada a Son Pardo, i destaca que no 
hi ha hagut cap tipus de problemes amb les persones que vengueren a fer-la atès que 
varen arribar a uns acords que s’han complit. 
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En quant a Raixa, explica que hi fa falta un pla de seguretat. El PP, quan arribà al 
Consell de Mallorca, rebé la finca de Raixa on calia fer una gran inversió per fer 
possible que fos visitable. Per tant, s’hi han de gastar una milionada que no tenen i no 
poden obrir si no hi ha un pla de seguretat atès que, si qualcú cau o s’hi fa malbé, el 
responsable serà el Consell de Mallorca. 

Ara s’està en aquesta situació a la qual s’afegeix l’aprovació d’una llei nacional que 
prohibeix obrir nous serveis si aquests són deficitaris i l’equip de govern és sabedor 
que, si obren Raixa i la gestiona el Consell de Mallorca, cada any hi perdran doblers i, 
per tant, no la poden obrir. 

El que s’ha decidit fer és treure un concurs per externalitzar la gestió de la finca i que 
sigui la iniciativa privada la que s’hi pugui posar al capdavant i mostrar-la a tots els 
mallorquins. 

En relació al tema de la transparència, planteja una reflexió i és que en temes de 
transparència i de corrupció tots els polítics han de fer un esforç per intentar ser 
millors. Fa notar que alguns dels que seuen a la sala es pensen tenir “cera del Corpus” 
però tenen un bon camí a haver de recórrer. 

Insisteix en el fet, com deia abans, de fer un esforç per tal d’aprovar, de manera 
conjunta, una moció al respecte al Consell de Mallorca però assenyala que 
transparència també és acabar amb les subvencions a dit que donava aquest Consell de 
Mallorca –gairebé tot és donava a dit– cosa que ara no fan ja que tot va per 
convocatòria pública. 

Aquesta és una important manera d’actuar amb transparència: donen ajudes a tothom 
que reuneixi unes determinades condicions. Tothom per igual, sense fer “parts i 
quarts”, mitjançant convocatòria pública i que s’hi presenti qui vulgui. D’això, el 
PSOE no en pot bravejar perquè no ho feia. 

Un altre tema de transparència importantíssim. El PSOE tenia un Consell Executiu, 
igual que ara, però al seu Consell Executiu no anava cap funcionari a vetllar perquè 
els acords que durant 4 anys va prendre la Sra. Armengol complissin la legalitat 
vigent. Anaven allà i, si hi havia qualque informe de la casa que no els agradava, 
n’encarreguen un de fora i aprovaven les coses. Reitera que no hi havia cap funcionari 
de casa que vetllàs perquè tots els acords s’ajustassin a les normes d’aquesta casa. 

El PP, atès que aquesta qüestió li sembla de sentit comú, de màxima transparència i de 
màxima legalitat, des del primer dia que entraren a governar al Consell de Mallorca 
varen canviar el funcionament del Consell Executiu i el Tribunal Constitucional els va 
donar la raó i va dir que al govern de la Sra. Armengol durant 4 anys les coses no es 
varen fer com tocava perquè no hi havia ningú de la casa que vetllàs per la legalitat 
dels acords. 

En els índexs de transparència de les distintes diputacions d’Espanya (n’hi ha més de 
50), el Consell de Mallorca, en aquests moments, ocupava el nivell 16. Això vol dir 
que està en un nivell acceptable de transparència en quant a les decisions que s’hi han 
pres. 

Un altre tema important és que, així com abans hi havia a cada pressupost milions i 
milions per informes externs, ara han intentat acabar amb aquesta pràctica. 
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Actualment els informes que necessita l’equip de govern els elaboren funcionaris de 
la casa i així s’estalvien encomanar-los i pagar-los. 

Destaca, igualment, l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’administració 
electrònica al Consell de Mallorca per així donar també molta més transparència a la 
institució. 

Per acabar amb el tema de la corrupció fa notar que aquest, al cap i a la fi, és un tema 
de persones, com sempre ha dit perquè n’està convençuda. Hi ha gent bona dins el 
Partit Popular, hi ha gent dolenta dins el PSOE i dins MÉS per Mallorca i dins tots els 
estaments de la societat. 

Per això, diu que és un tema de persones i, per tant, cal formar millor les persones. 
S’han de formar millor els al·lots i aquí té molt a veure el sistema d’ensenyament (els 
mestres) i els pares a través de l’educació de donen als seus fills. S’ha d’intentar que 
els nostres fills siguin al·lots que els agradi ser justs, honests, no dir mentides, que 
mirin pel bé comú i siguin solidaris. 

La referència que hi feia el Sr. Font n’és un exemple. És fantàstic que hi hagi un nin 
de 8 anys que quan és el seu aniversari digui que els regals que li vulguin fer es 
destinin a donar menjar a les persones més necessitades. Aquest és el tarannà. 

Educar per aquest camí i en aquests valors és el que farà que, entre tots, puguin acabar 
amb la corrupció tot i que, evidentment, s’hi han de posar més mesures per part dels 
polítics però insisteix que, al final, és una qüestió de persones. 

Sobre el tema de carreteres, diu que no creu que el PSOE pugui bravejar molt de la 
seva execució en matèria de carreteres perquè varen rebre uns doblers per la signatura 
d’un conveni amb Madrid. Eren uns 130M€ per carreteres fins a l’any 2011 i 
d’aquests només havien justificat a Madrid uns 300.000€ i això és un greu problema. 

No sap si ho varen fer perquè no volien treure els projectes ja que, al final, fer 
carreteres i fer inversions és crear, en segons quins sectors de la societat, certs recels o 
no ho varen fer perquè el seu soci del PSM els va dir que signassin el conveni però 
que no fessin ni una sola carretera a Mallorca perquè era una vergonya... com els ha 
dit avui el Sr. Font. 

Per això no varen fer les carreteres que havien de fer i es varen dedicar a fer quatre 
coses petites però sense “collir el bou per les banyes” i posar en marxa el Segon 
Cinturó. No, això no ho feren. 

Ara, l’actual equip de govern ja n’ha justificat molts més doblers. En aquests 
moments, tenen en marxa tot un grapat d’obres i, per exemple, les obres de la tercera 
fase del Segon Cinturó començaran abans de l’estiu. El PSOE s’hi va dedicar 4 anys i 
no ho va fer. El PP ara ha modificat una part del que havia fet el PSOE per complir 
amb tota la legalitat vigent i duran a terme aquestes obres i trauran també l’obra de la 
connexió del Molinar amb l’autopista de Llevant, que és una reivindicació històrica 
dels veïns de la barriada del Molinar de Palma. 

A més a més, continuaran amb les obres de la primera i de la segona fase de la nova 
via de circumval·lació, fases que aviat trauran a licitació. Amb tot això intenten 
recuperar terreny de tot allò que el PSOE no va fer.  
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La seva màxima és que els doblers que entrin al Consell de Mallorca, durant el govern 
del PP, per gastar-se en carreteres es gastaran en carreteres. El PSOE va rebre 130M€ 
per carreteres i els varen gastar en altres coses però no en carreteres. Això ara li 
genera un problema extraordinari al Consell de Mallorca. 

S’ha plantejat abans si es disminuiran les aportacions dels convenis de carreteres tant 
per part del Ministeri de Foment com per part del Govern de les Illes Balears i, en 
aquest sentit, assegura que el Consell de Mallorca, en matèria de carreteres, no perdrà 
ni un sol euro però una altra cosa és que, en aquests moments de dificultats, certes 
quantitat que havien de venir per a 2013 hagin estat reduïdes i, per això, es 
modificaran els convenis perquè que els doblers que es deixin de percebre en 2013 
passin al final de la vigència del conveni, és a dir, que els convenis es dilataran en el 
temps però sense perdre ni un cèntim en matèria de carreteres. 

Pel que fa al que deia el Sr. Font sobre el túnel de Sóller, comenta que al PP li 
encantaria poder rescatar demà aquesta concessió i que fos gratis fer-ho (això li aniria 
bé a tothom) però el problema és d’on treuen els doblers atès que el conveni de 
carreteres diu clarament que els doblers són per inversions en obra nova. 

El darrer tema important que vol explicar és el del combustible sòlid recuperat. El 
Partit Popular va arribar al Consell de Mallorca i primerament es trobaren amb una 
proposta per pujar la taxa d’incineració un 50%. 

Avui, les famílies mallorquines paguen 131€ anuals per tractar els fems que generen. 
La proposta que trobaren era de pujar aquest rebut a 200€ anuals, la qual cosa els va 
semblar un desbarat, que en aquests moments la societat mallorquina ni s’ho mereix 
ni s’ho pot permetre i que les butxaques de les famílies ja estaven ben escurades com 
per pujar les taxes o els preus públics que cobren les administracions. 

Així doncs, varen cercar alternatives a la proposta de pujada però, abans, creu que 
s’han d’explicar les raons per les quals hi havia aquesta proposta de pujar la taxa un 
50%. 

Aquesta proposta de pujar la taxa un 50% ve motivada perquè, en l’anterior 
legislatura, el Consell Executiu de la Sra. Armengol va autoritzar una obra de 360M€ 
a TIRME per fer un segon forn. Ressalta que va ser una adjudicació d’una obra per 
més de 360M€, és a dir, per un import superior al pressupost de tot el Consell de 
Mallorca per a l’any 2013. 

Aquestes obres es varen posar en marxa, es varen acabar i ara resulta que tenim una 
incineradora amb una capacitat per cremar que just funciona al 20% del seu rendiment 
total i una inversió de 360M€ quan el contracte vigent que té el Consell de Mallorca 
signat amb TIRME, contracte que els ha deixat el PSOE, diu que les obres d’inversió 
que es facin a la incineradora es repercutiran damunt la tarifa i aquest és el problema 
ja que, probablement, avui aquesta inversió no hagués estat necessària. 

Les instal·lacions que tenim són modèliques, de les millors d’Europa, molt avançades 
i una gran tecnologia però sobredimensionades i aquest sobredimensionament recau 
sobre les espatlles dels mallorquins. 

A ella li agradaria reconduir aquesta situació per tal que aquest sobredimensionament 
de les infraestructures, que el PSOE va autoritzar i sense canviar el contracte tot i que 
va comptar amb 4 anys per fer-ho, no l’hagin de pagar els mallorquins. 
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Per això, vol cercar fórmules per intentar evitar aquesta pujada de la taxa encara que 
la decisió més fàcil hagués estat pujar la taxa (com va fer el PSOE quan entrà a 
governar) perquè els hagués creat menys maldecaps. No obstant això, han volgut anar 
pel camí més difícil i complicat perquè redundarà en benefici dels mallorquins. 

Atès que li indiquen que canviï el contracte, assegura que ella, si pogués, el canviaria 
però reconeix que no és tan fàcil fer-ho i, per això, proposa al PSOE i a MÉS per 
Mallorca que intentin arribar a un acord amb TIRME per modificar el contracte i, si 
ho aconsegueixen, ella es compromet a dur-lo a Ple. 

Si el PSOE i MÉS per Mallorca s’asseuen amb TIRME a negociar una modificació 
del contracte en benefici dels mallorquins, modificació que compti amb els informes 
favorables de la casa, durà la modificació a Ple sense cap problema. La qüestió és que 
governar i prendre decisions és difícil i complicat i a l’oposició li resulta més fàcil fer 
crítica i demagògia. 

És cert que aquest tema és complicat ja que, de fet, havien iniciat un camí però 
després han canviat les condicions i, per això, han decidit aturar de moment la 
importació d’aquest combustible per tornar a analitzar la situació, veure si els comptes 
surten i veure què hi poden fer. Remarca, de totes maneres, que allò que vol autoritzar 
el Consell de Mallorca no és res estrany o rar. No duen un bossa de fems sinó 
combustible sòlid recuperat. 

En altres països que també tenen un gran potencial turístic com és el cas de França 
també ho fan i concretament a París, devora la Torre Eiffel, hi ha una planta similar a 
la nostra. A Copenhaguen passa exactament el mateix i a cap partit polític d’allà no se 
li ocorre anar a fer campanyes en contra d’això. 

Insisteix que la importació d’aquest combustible sòlid recuperat no és res rar i explica 
que està autoritzada per la Unió Europea i aquests residus tenen un codi determinat 
per poder circular per tota la Unió Europea. És, en definitiva, una qüestió que està 
contemplada i està regulada en la normativa europea. 

Malgrat això, s’ha de dir que no ha estat el Partit Popular que ha començat amb això 
ja que el PSOE, durant l’anterior legislatura, va autoritzar exactament el mateix a 
Cemex perquè ho fes a Lloseta. 

Cadascú és responsable dels seus fets i els pioners a Mallorca a l’hora d’importar 
combustible sòlid recuperat varen ser el PSOE i el PSM quan governaven en aquesta 
illa. 

Anuncia, a continuació, que entra en la recta final del seu discurs i aprofita per 
assenyalar que, efectivament, el Partit Popular vol un nou consell per Mallorca. Un 
consell que sigui més transparent, més honrat i més humil, que estigui devora la gent i 
que no gasti allò que no té. 

El Partit Popular vol el Consell de Mallorca que volen els mallorquins i, en el moment 
que varen collir les regnes d’aquesta casa, comprovaren que s’hi gastava molt més i, 
per això, han fet un esforç per reduir la despesa. Concretament la despesa ha estat 
reduïda en un 30%, és a dir, en 122M€ (20 mil milions de les antigues pessetes) i no 
ho han fet per passar gust sinó perquè era la seva obligació. 

Entén que és més fàcil estar al capdavant del govern de Mallorca i gastar-se 122M€ en 
un munt de coses que poden lluir molt. És més agradable però ara tocava fer-se el 
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contrari per mirar de reconduir els comptes de les administracions públiques per 
aturar el dèficit. Espanya necessita reconduir els comptes del sector públic perquè no 
estam aïllats i tot sols sinó en una política comunitària. 

Si al Consell de Mallorca compareix un batle a demanar una obra i l’hi donen, el batle 
se’n va encantat. En canvi, si li diuen que ara no és possible, ja no se’n va tan content. 
Si ve qualsevol tipus d’entitat a demanar una subvenció, li han de dir que ara no és 
possible tot i que és més difícil i menys agradable haver-ho de fer així però ara toca 
actuar d’aquesta manera. 

L’equip de govern s’ha dedicat a prioritzar les coses importants com, per exemple, les 
persones i, sobretot, les més necessitades i, per això, el 40% del pressupost d’aquesta 
institució es destina a aquestes persones, les usuàries de l’àrea social. 

En quant a Cultura, voldria dir que l’equip de govern defensa, evidentment, la nostra 
cultura tot i que potser a l’oposició no li agradi massa que el Partit Popular defensi la 
cultura mallorquina però és així.  

Tots els consellers de la bancada del Partit Popular són bens mallorquins, de poble o 
de ciutat, i estimen els nostres costums, les nostres tradicions, el nostre patrimoni i tot 
allò que representi la nostra terra. 

Intenten defensar tot això i fer-ho d’una manera transparent mitjançant convocatòries i 
procuren tenir un equip de govern conformat per gent de Palma i gent de la part 
forana, que són uns consellers que toquen de peus a terra i coneixen les necessitats 
dels mallorquins i que, en el dia a dia, creu que s’estan guanyant la confiança de la 
nostra societat. 

Manifesta el seu convenciment que s’ha de continuar per aquest camí que han iniciat. 
Un camí que és costa amunt i difícil però és el camí correcte per tornar a recuperar 
l’economia al nostre país i a la nostra illa. 

Des d’aquesta institució no podran arreglar el món i la bolla però sí tenen l’obligació 
fer bé les coses que li toquen fer a aquesta institució i així segurs que tendran 
l’agraïment dels mallorquins. 

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

El Sr. GARAU inicia el seu torn de rèplica. 

Lamenta que el Sr. Bauzá, president del Govern de les Illes Balears ja no sigui present 
a la sala de Plens. Desconeix quin és el motiu, si és que l’ha avorrit el discurs de la 
presidenta o si l’ha espantat la situació problemàtica del Consell de Mallorca. 
Considera que s’hauria pogut esperar un poc més, per tal de conèixer l’opinió dels 
partits de l’oposició, si més no per fer-se una idea de la situació d’aquesta institució, 
que és la segona en importància a les Illes Balears, després de la que ell presideix.  

Tot seguit diu a la presidenta que no sap si és que ella embulla les coses 
intencionadament o si és que les té embullades. Si és perquè les té embullades, ell 
s’ofereix –i suposa que el Sr. Font, com a portaveu de MÉS per Mallorca farà el 
mateix– a ajudar-la a aclarir la gran quantitat d’embulls que ella sempre posa sobre la 
taula, pel que fa a tots els temes. 

Quant al comentari que s’ha fet sobre la data de la convocatòria d’aquest Ple 
puntualitza que no és que no tinguessin temps per preparar-lo, sinó que consideraven 
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que aquesta data d’avui no era l’adequada. No considera correcte convocar un Debat 
amb tres dies d’antelació, perquè és evident que no és possible que tengui la mateixa 
qualitat que si se disposa d’un mes, o quinze dies, per preparar-lo.  

Per aquest motiu refusa el retret del PP, perquè vol fer veure que el PSOE no té temps 
i que posa entrebancs, quan allò que li demana, únicament, és que ella pacti i cerqui el 
consens amb el PSOE sobre les decisions que pertanyen a aquesta institució, com ara 
la data d’aquest debat, el protocol de la Diada, i d’altres que són fonamentals i 
essencials d’aquesta institució.  

Diu que no ignora que respecte d’altres aspectes serà impossible coincidir, com ara la 
política econòmica que du endavant el nou equip govern, però li fa avinent que allò 
que els dol, als integrants del PSOE –i té constància que el Grup MÉS per Mallorca 
opina el mateix– és que des del primer moment el nou equip de govern va entrar al 
Consell de Mallorca “a aferrar i xapar”, assegurant que els membres de l’oposició 
eren uns pocavergonyes, que gastaven a balquena, fins i tot deixant caure la sospita 
sobre possibles irregularitats de tot tipus (com ara, donar subvencions “a dit”).  

Fa notar que la presidenta i el seu Grup, però sobretot ella, deia que eren uns 
irresponsables, que el Consell de Mallorca feia fallida, etc. 

Recorda que els quatre darrers pressuposts del Consell de Mallorca s’han aprovat amb 
superàvit, amb informes favorables de la Intervenció. Retreu que el problema que 
tenia la presidenta era que no volia acceptar l’enfrontament amb el Sr. Bauzá per 
aconseguir un finançament just i per al pagament del deute. Diu que és aquest, el 
problema de fons. 

Assenyala que si actualment fos el Sr. Antich, expresident del Govern de les Illes 
Balears, qui governàs en el Consolat de Mar, l’actual presidenta del Consell de 
Mallorca sortiria cada dia als diaris i faria manifestacions contínuament, amb retrets 
pel fet de no cobrar el deute del Govern balear i no poder pagar els proveïdors del 
Consell de Mallorca.  

Retreu a la presidenta que preferís demanar un crèdit bancari per pagar els proveïdors, 
amb l’excusa de la crisi econòmica. Li fa notar que durant els anys 2008, 2009, 2010 i 
2011, quan va governar el PSOE, també hi havia crisi, sobretot l’any 2010. 

Diu que la presidenta s’inventa una realitat, una narració històrica, una rondalla, i que 
la va contant aquí i allà, també a la televisió IB3. 

Tot seguit fa una pregunta a la presidenta: si no hi ha doblers, per què el Govern de les 
Illes Balears augmenta el seu pressupost i el Consell de Mallorca el disminueix? 
Retreu que no li donin cap resposta a aquesta pregunta, que ja ha fet dues o tres 
vegades al llarg de la sessió d’avui. 

Vol saber perquè se dóna aquesta situació tan màgica. Li fa notar que alguna cosa 
degueren fer bé el Sr. Antich i el Sr. Zapatero, com ara pactar un finançament que 
posava la CAIB, per primera vegada, en un termini mitjà.  

Recorda que el problema que va tenir l’expresident Antich va ser la caiguda dels 
ingressos, que també ho feren a València, a Madrid i pertot, la qual cosa va generar un 
dèficit i un deute molt important. 
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Retreu que la presidenta vulgui donar una lliçó d’austeritat, de prudència, de bones 
maneres. També li retreu que no hagi convocat mai el seu Grup a una reunió per 
parlar dels problemes d’aquesta institució. Li demana què entén ella per diàleg 
democràtic, i termes com ara pactar, consensuar, transparència. 

Indica que la presidenta té, sobre les espatlles del seu partit polític, l’etapa més 
corrupta i de més malbaratament de doblers que hi ha hagut en la història de Mallorca, 
que va ser l’època del Sr. Matas, expresident del Govern de les Illes Balears, raó per 
la qual 50 o 60 persones es troben encausades.  

Per aquesta raó, considera que la presidenta no pot acusar d’haver malbaratat doblers 
públics persones que han governat durant la passada legislatura, amb seny i amb bona 
voluntat. 

Quant al tema dels desnonaments, fa notar que la intervenció de la presidenta en 
aquest sentit és doiuda, com a mínim, perquè precisament va ser el PSOE qui va 
presentar una moció al Ple per demanar que se creàs un servei per ajudar a resoldre 
aquest greu problema i no se va acceptar la proposta.  

Fa notar que la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, refusa tota moció 
que ell proposi. Atès que la Sra. Cirer ho nega, ell li demana perquè no va acceptar la 
creació d’aquest servei, amb l’argument que l’IMAS ja ho faria per mitjà de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) i altres raonaments.  

En canvi, fa avinent que quinze dies després, el PP presenta una moció que el PSOE 
no va votar en contra, com varen dir al Sr. Bauzá i aquest ho va repetir al Parlament 
de les Illes Balears. Recorda que el PSOE se va abstenir perquè la seva raó és clara: 
no volen una proposta que suposi agafar els doblers de la RMI per resoldre el 
problema dels desnonaments. És clar que fan més amb menys, si retiren 500.000€ de 
la partida de RMI, però considera que no té cap gràcia fer-ho així, perquè és desvestir 
un sant per vestir-ne un altre i el PSOE no ho accepta. 

Recorda que la qüestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i el de la RMI és una 
lluita històrica; d’ençà que se va crear la RMI, el Consell de Mallorca sempre ha 
hagut de suplicar que el Govern de les Illes Balears li doni els doblers que li 
pertoquen per aquesta competència, atès que és un dret de les persones i una obligació 
del Govern de les Illes Balears finançar-lo. 

Fa notar a la presidenta que enguany s’ha inclòs en el pressupost, per primera vegada, 
però el Govern de les Illes Balears no li ha donat més doblers que els que ja se varen 
gastar el 2011 o 2012, pràcticament serà la mateixa quantitat. A més a més, dels 8M€ 
que els augmenten, en el pressupost del Govern balear només n’hi consten 3,5M€ i la 
resta els destinen a altres activitats del Consell de Mallorca.  

Indica que, per les raons que ha explicat, no s’observa cap mèrit especial. 

Quant al pressupost de 130M€ de l’IMAS, recorda que el PSOE en tenia 137M€, 
l’any 2011, i fa notar que la situació actual és molt més greu que fa dos anys, per a la 
població més feble de Mallorca. És clar que el pressupost de 130M€ és un pressupost 
de mínims. 

Assenyala que el problema fonamental del serveis socials a Mallorca és que el seu 
cost és molt elevat: crear una plaça per a una persona major, per a una persona en 
situació de discapacitat, una plaça d’exclusió, una plaça de menors, etc.  
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Fa notar que el PP no augmenta aquests serveis socials i també recorda que ha dit en 
moltes ocasions que la residència de La Bonanova i la Llar dels Ancians cauran, per 
no haver-hi fet les obres de manteniment necessàries, i que tendran 200 llits buits per 
no haver-hi invertit el que pertocava. Torna a dir que no fan les inversions necessàries 
perquè no volen discutir ni exigir, legalment, davant el Govern de les Illes Balears, 
perquè és del seu mateix partit polític, allò que deu al Consell de Mallorca. 

Reitera que la presidenta embulla les coses, parlant de malbaratament de doblers i li 
recorda que durant la passada legislatura els responsables tancaven els pressuposts 
que tenien aprovats, i que els tancaven legalment, amb els corresponents informes de 
la Intervenció del Consell de Mallorca, i amb superàvits. Certament, tant les 
polítiques de l’expresident del Govern de l’Estat, el Sr. Zapatero, com les del Sr. 
Antich, l’expresident del Govern de les Illes Balears, no eren de retallades tan brutals. 

Refusa que el PP vulgui fer creure que les retallades que ha fet el Sr. Rajoy per tot el 
país són molt bones per a la societat, una molt bona medecina, que ha ocasionat que 
ara tot comenci a florir i que l’activitat econòmica experimenti un ritme frenètic fins 
el punt que d’aquí a dos o tres anys ja no existirà atur. Vol saber perquè el PP ho 
afirma, quan la realitat és que tota Europa es troba enfonsada en una recessió 
provocada per les polítiques d’austeritat i d’eliminació del dèficit. 

Reconeix l’error del PSOE de caure en la filosofia del “brots verds”, però fa notar que 
almenys el PIB espanyol anava de -5 a 1, alguna cosa positiva va passar; en canvi, ara 
ja no és així, sinó al revés, ha augmentat la xifra d’atur en 1 milió més de persones i 
l’economia no ha millorat, com és fàcil de comprovar fent una ullada als comerços del 
centre de Palma, la meitat tancats i la meitat buits, atès que la gent no compra res. 
Retreu que el PP no en tengui prou, amb tots aquests exemples, i que no assumeixi tan 
sols els seus errors.  

Quant a la qüestió de les obres a les carreteres, anuncia que el PSOE farà una 
interpel·lació al Ple amb la intenció de fer un repàs complet a la situació. Observa que 
durant la passada legislatura se varen contractar les obres de moltes carreteres, quan 
varen tenir la possibilitat de fer-ho, a partir del mes de desembre de 2009. Destaca 
que, en un any i mig de legislatura, varen contractar més que l’actual equip del PP 
durant el mateix període.  

Recorda que va ser el PP qui va aturar les obres de la Via Connectora i que va ser el 
Sr. Jaume Font (PP) qui va interposar un recurs i va tenir aturades aquestes obres 
durant tres mesos; atès que el mes següent era abril, previ a les eleccions, ja no se va 
contractar aquesta obra, de la qual varen deixar els contractes preparats, per bé que el 
PP no n’ha fet gens de cas.  

Comenta que el Sr. Font s’hi oposava perquè la contractació es feia distribuïda en 
quatre parts i ell assegurava que no es podia fer així, que s’havia de contractar tot de 
cop.  

Sobre l’operació referida a la Mallorca Film Commission comenta que creu que no cal 
parlar-ne, perquè ja és una mica patètic. 

En canvi, sobre la serra de Tramuntana sí que vol fer tot seguit una sèrie de 
comentaris.  
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És cert que se varen gastar 1.600.000€ en promoció de la candidatura de la Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial davant la UNESCO, però fa notar que no sap què ha 
gastat l’Ajuntament de Madrid per a la seva candidatura com a seu olímpica i que ho 
destaca perquè projectes d’aquest tipus, de caràcter internacional, necessiten una 
empenta molt forta.  

En el cas de la serra de Tramuntana, afirma que el valor principal va ser mobilitzar la 
ciutadania perquè tothom fes costat al projecte i demana a la Sra. Salom si ella va 
signar, a favor de la proposta per aconseguir l’esmentada consideració. Li recorda que 
aleshores ella ja feia campanya electoral, ja era la candidata a la presidència del 
Consell de Mallorca, per la qual cosa no entén què podria tenir en contra d’aquesta 
iniciativa. 

Li demana que faci feina a favor de la serra de Tramuntana, que la dignifiqui. Diu 
que, tot i no tenir recursos, és possible a vegades fer coses: fer-ne la promoció, per 
mitjà dels operadors turístics, donar una empenta a aquest projecte.  

Pel que fa al cas de Raixa, diu que ho lamenta molt i espera que se solucioni aviat el 
problema.  

Vol saber si aquest és l’estil del govern que tendrà la presidenta fins a la fi d’aquesta 
legislatura, perquè li sembla absurd, mai vist, que la presidenta d’una institució no 
conversi habitualment amb els portaveus i amb els responsables de l’oposició. 

Sobre el gran problema dels residus, també lamenta que la presidenta no els cridi al 
seu despatx per parlar-ne. Recorda que va ser el PP, el partit que va fer el contracte, 
conjuntament amb UM. Mentrestant, PSOE i el PSM varen votar en contra del 
contracte que permetia a TIRME explotar la incineradora fins a l’any 2042. Després, 
evidentment, per motius legals, varen haver de fer l’acte de recepció i donar permís 
per a les obres. 

Torna a dir als actuals representants del PP que varen ser els representants del PP 
durant l’anterior legislatura els que varen aprovar el contracte que ho permetia. 
Considera que és lamentable que els representants actuals se’n desentenguin, d’allò 
que varen fer els seus propis companys de partit durant la legislatura anterior. 

Suggereix a l’equip de govern que llegeixi l’acta del Ple en el qual se va aprovar, 
perquè podran comprovar que el PSOE va manifestar ben clarament que no era 
possible signar el contracte, un mes abans de les eleccions, perquè era molt complex i 
fermava les mans fins a l’any 2042.  

Assegura que en té constància, que va ser així, que el PP i UM varen votar a favor i 
que PSOE i UM ho feren en contra, i que també té constància d’una cridada telefònica 
del Sr. Matas, expresident del Govern de les Illes Balears, quan s’estava discutint 
aquesta situació. Diu que és penós, però és així. 

Indica que ell no resta cap mèrit a la proposta de cercar solucions sobre la qüestió del 
fems, però assegura que les maneres, les formes en què es du a terme aquesta gestió 
no passen d’una qualificació d’aprovat.  

D’altra banda, reitera l’oferiment que ha fet a la presidenta per tal de solucionar el 
laberint en què es troba la institució respecte a la incineració dels fems. Diu que no es 
tracta de reformar el contracte signat amb TIRME, sinó que la proposta, que és viable, 
i sobre la qual s’han assessorat bé, és fer una nova concessió per a la gestió dels 
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residus, a la qual s’hi pugui presentar també TIRME, si ho desitja. Adverteix que la 
nova concessió no suposaria cap cost per a la institució, que no s’ha de fer prèviament 
cap rescat, de forma que qui se presenta assumeix tots els costos de la inversió i tot el 
personal. 

Atès que els beneficis de TIRME són tan importants, es mostra convençut que les 
empreses s’hi tornarien a presentar, amb unes altres condicions. Aquestes condicions 
són que no poden tenir la institució fermada pel coll pel que fa a la tarifa. Recorda que 
l’anterior equip de govern va tenir la tarifa congelada durant dos anys. El PP diu: clar, 
la tenen congelada dos anys, per pressions polítiques, i després anuncien que l’han 
d’apujar un 50%, i tornen a fer pressió a la institució.  

Observa que quan va entrar el nou equip de govern a la institució, encara sense 
conèixer molt bé aquesta qüestió, a la presidenta se li va indicar que, d’acord als 
càlculs, els experts deien que s’havia d’apujar la tarifa un 50%; lògicament, la 
presidenta se’n va dur un ensurt, i com ella la Sra. Soler, consellera executiva de Medi 
Ambient. 

Considera que la gestió del PSOE durant la darrera legislatura va ser honesta. 
Evidentment, es varen equivocar en moltes qüestions, de la mateixa forma que –
suposa– també s’equivocarà el PP.  

Per acabar, diu que des del reconeixement d’aquesta honestedat i bona voluntat, es 
poden reunir amb la presidenta per estudiar la forma de resoldre els problemes de la 
institució. En canvi, adverteix al PP que si tenen com a norma continuar tirant brutor 
sobre el PSOE, no tendran aquest Grup polític al seu costat.  

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

El Sr. FONT inicia el seu torn de rèplica. 

Diu a la presidenta que si ella no sabia què passava a la institució quan el PP va 
guanyar les eleccions, és que alguna cosa falla estrepitosament. Convendria que fes 
saber als representants del PP que aleshores estaven a l’oposició que haurien de 
retornar el doblers rebuts com a sou, perquè es veu que no varen fer la feina així com 
pertocava fer-la. 

Indica que l’equip de govern del Consell de Mallorca no va amagar en cap moment la 
situació en què es trobava la institució, raó per la qual és necessari que faci aquesta 
gestió, per aclarir el motiu pel qual no la varen informar convenientment. 

Respecte al comentari sobre la comissió d’ètica, assegura que la seva darrera intenció 
era fer una proposta a l’esmentada comissió que no fos del tot assumible. Destaca que 
la intenció del Grup MÉS per Mallorca era fer una proposta que realment reflectís la 
voluntat de transparència. 

Recorda que la proposta que finalment va quedar sobre la taula, per estudiar si el PP i 
el PSOE l’acceptaven –que no és la que ha dit la presidenta– era la següent: s’establia 
un màxim de quinze peticions de documentació per mes, se donava un termini d’un 
mes per contestar i transcorreguts dos mesos sense rebre cap resposta se cridava el 
conseller executiu; transcorreguts tres mesos, la Comissió d’Ètica proposava a la 
presidenta que destituís el Consell Executiu.  
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Reitera que el termini era de tres mesos, i després d’un bon trui. Atès que tothom és 
molt transparent, no hagués arribat mai el moment d’haver de prendre l’esmentada 
decisió.  

Per les raons expressades, diu que se nega a fer “paripés” i adverteix que ell no 
acudirà a cap reunió de la comissió d’ètica per fer aquesta comèdia. Demana que se 
facin les coses de forma seriosa i fa una nova proposta a la presidenta, per a aquesta 
mateixa comissió, que explica tot seguit.  

Li recorda que tant ella com la presidenta anterior, la Sra. Armengol, se devien trobar 
amb problemes a l’hora de defensar els interessos del Consell de Mallorca i votar en 
el Parlament de les Illes Balears a favor de decisions que no fossin realment positives 
per al Consell de Mallorca. Proposa que se declari incompatible fer-ho, de forma que 
cap membre del Consell de Mallorca no pugui ser membre del Parlament de les Illes 
Balears. Qüestiona si realment es desitja transparència o no, perquè la decisió és així 
de senzilla. 

Per les raons expressades adverteix que és necessari tenir les idees clares i que quan 
els membres de l’equip de govern parlen sobre alguna qüestió han d’estar convençuts 
d’allò que volen o no volen fer. 

Quant al Pla Territorial de Mallorca, afirma que l’equip de govern persisteix en 
l’error. Observa que el cas es troba als jutjats i serà el jutge qui dirà finalment qui té o 
no té la raó. Assegura que el seu Grup polític està convençut de tenir la raó, i per 
aquest motiu continuen endavant.  

Pel que fa al camí vell de Lluc a Pollença, diu que no dubta que l’equip de govern hi 
hagi fet molta feina, però fa notar que no l’han feta tota, perquè hi ha trams pels quals 
no s’hi pot passar. 

Adverteix que a hores d’ara ja s’hi ha d’afegir el fet que algú ja ha acudit al Defensor 
del Poble.  

Tot seguit se refereix al Pla Director Sectorial de Comerç. Diu que no discutirà si 
tenen o no recursos per fer l’esmentat pla, però demana a la presidenta que hi posin 
imaginació. 

Recorda que no fa gaire temps el Govern de les Illes Balears va aprovar un acord per 
tal de dur-ho endavant, entre totes les entitats implicades. En conseqüència, li demana 
que facin passes per aconseguir-ho, com ara rebre al Consell de Mallorca els 
representants de la PIMECO, per tal de poder parlar amb ells i dir-los quina intenció 
té, en aquest sentit. 

Fa avinent la gran diferència que hi ha entre manifestar que no tenen recursos i no fer 
absolutament res, fins a desentendre’s de la qüestió. 

Quant al Pla de Carreteres, recorda que és prou evident que el seu Grup polític sempre 
ha estat en contra del Segon Cinturó, i també ho és que ell durant la seva intervenció 
només ha parlat d’aquest Segon Cinturó, no ha parlat de cap de les altres obres, com 
ara la Ronda d’Inca, la Ronda d’Algaida o altres petites obres que puguin estar 
incloses dins el Pla de carreteres.  

Observa que és clar que s’han de fer millores, però no aquestes obres de grans 
dimensions, que són del tot innecessàries.  
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Considera que fer una despesa de més de 100M€ en una obra que no és necessària, i 
fer-ho a dia d’avui, amb la situació general tan problemàtica que pateix molta gent, és 
una vertadera vergonya.  

A continuació es refereix als comentaris que s’han fet sobre el col·lectiu dels 
Bombers. 

Recorda que els camions els va comprar l’equip de govern anterior i si no els havia 
pagat era perquè encara no eren a Mallorca. 

Observa que el nou equip de govern, quan els camions ja eren a Mallorca, va tenir 
moltes dificultats, perquè els va tenir molt de temps dins una nau industrial. 

Sobre la qüestió dels desnonaments demana a la presidenta com és possible que 
l’equip de govern pugui pensar que el Grup MÉS per Mallorca no està d’acord a 
destinar 500.000€ per ajudar les persones afectades.  

Adverteix que el problema és que l’equip de govern no agafa els doblers de la partida 
que correspon, sinó que desvesteixen un sant per vestir-ne un altre. Agafen els doblers 
de la partida de RMI per destinar-la als desnonaments. Demana per què no els agafen 
de la partida de Carreteres, de la inversió pròpia del Consell de Mallorca per a 
Carreteres. 

Torna a dir que és en aquest punt, on es troba el motiu de discrepància, raó per la qual 
el seu Grup es va abstenir, quan se va votar aquest punt en el Ple. Si s’hagués plantejat 
de forma correcta, haurien votat a favor, sense cap dubte.  

Quant al Pla de Prestacions Bàsiques, assegura que el seu Grup es mostra molt satisfet 
per la partida que hi ha, però fa saber a la presidenta que no ha contestat la pregunta 
que ell li ha fet. 

Recorda que, al pressupost, se varen aprovar més de 3M€ més per al PPB, i té 
constància que els tècnics de l’IMAS van advertint els ajuntaments que hi haurà el 
mateix que l’any passat. És evident que alguna cosa no quadra, i considera que aquest 
fet necessita una explicació, perquè no és admissible que s’informi que s’augmenta el 
PPB i que després no repercuteixi en res a favor dels ajuntaments; si efectivament els 
beneficia, s’ha de dir ben clar en què i de quina manera.  

Sobre el Pla d’Obres i Serveis (POS) recorda que l’any 2011 hi devia haver devers 
11M€ per inversions del POS i 4,5M€ per a despesa corrent.  

Assenyala que el seu Grup és ben conscient que les condicions actuals de Mallorca no 
permeten fer un POS d’aquestes característiques, però retreu que la presidenta 
expliqui com un gran objectiu i com una gran feinada, com una gran cosa que s’ha 
pogut aconseguir, fer només una convocatòria de despesa corrent de 4,5M€.  

El seu Grup opina que s’hagués pogut fer molt més, si s’hagués fet un esforç 
important.  

A continuació parla sobre les subvencions. 

Reconeix que durant la passada legislatura hi havia un excés de subvencions 
nominatives. Recorda que l’actual equip de govern encara en té algunes, poques, però 
encara en mantenen.  
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D’altra banda, suposa que la presidenta li reconeixerà que hi ha determinades 
circumstàncies i situacions en les quals no queda més remei que fer subvencions 
nominatives, perquè no hi ha altra manera de subvencionar i tirar endavant 
determinats projectes.  

Es mostra partidari d’eliminar totes les subvencions nominatives que sigui possible, 
però fa avinent que és una altra cosa el que li ha criticat el seu Grup: que per 
determinades coses hi hagi subvencions, però no n’hi hagi per unes altres. És una 
qüestió de prioritats, certament, i ho entén, però li fa notar que no han d’amagar 
aquestes prioritats.  

Fa avinent que queda ben clar que per a l’equip de govern la cultura no és una 
prioritat, i no cal donar-hi més voltes.  

Finalment, diu que l’ha preocupat molt que la presidenta no hagi parlat de la Llei de 
règim local, atès que si s’aprova tal com està actualment, és possible que es produeixi 
una situació difícil: que el Consell de Mallorca s’hagi de fer càrrec de molts de 
municipis de Mallorca, de menys de 5.000 habitants i de tots els colors polítics. 

Adverteix que si la situació no canvia, si entre tots els membres de la Corporació no 
aconsegueixen fer-la canviar, és molt possible trobar-se en aquesta situació, que és 
prou greu, raó per la qual la presidenta hauria de dedicar almenys uns segons a parlar-
ne. 

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. 

En primer lloc recorda els comentaris de retret del Sr. Garau sobre si el Sr. Bauzá ve o 
no ve al Debat de Política General.  

Fa notar que el Sr. Bauzá ha vengut l’horabaixa, el temps que ha pogut, i que venia de 
la Fira de Turisme que s’ha celebrat a Alemanya, que ha tengut Consell de Govern, 
que també havia d’atendre la neta de Cousteau, per la qüestió del Parc Nacional de 
Cabrera i que ara assisteix a un acte de commemoració del Dia de la Dona 
Treballadora.  

Observa que, com a president del Govern de les Illes Balears, té una agenda marcada 
i, tot i això, ha fet un esforç per venir avui al Consell de Mallorca, raó per la qual no 
considera que aquest fet mereixi cap tipus de crítica.  

Demana al Sr. Garau si la Sra. Armengol, expresidenta del Consell de Mallorca, ha 
escoltat la seva intervenció d’avui matí. Li fa avinent que, tot i la seva absència, ella 
no s’ha queixat per aquest fet. No ho considera cap problema, perquè cadascú 
s’organitza com considera que ho ha de fer.  

Diu al Sr. Garau que és criticar per criticar, ganes de ficar el dit dins l’ull, d’una 
manera innecessària.  

Sobre els comentaris del Sr. Garau sobre el pressupost, assegurant que durant la 
passada legislatura ho feien beníssim, diu que creu que el pressupost de 2011 va ser el 
millor de la història, que no n’hi va haver, perquè el varen prorrogar. Per aquesta raó, 
no té sentit que el Sr. Garau bravegi de pressupost, perquè en realitat no té motius per 
bravejar, atès que el darrer any que governaven no varen ser capaços d’aprovar-lo. 



 66

Tot seguit diu al Sr. Garau que ella creu que mai no ha qualificat els membres del 
PSOE de pocavengonyes. Reitera que ella mai no ho ha dit, i que aquesta no és una 
paraula seva. En canvi, sí que els ha definit com a mans foradades, que han gastat 
alegrement i tudat molts doblers, i això sí que ho admet. Refusa un cop més el terme 
pocavengonya.  

Quant a la pregunta que no ha respost, diu que el motiu és que se n’havia oblidat, i ho 
fa tot seguit.  

Diu que el motiu pel qual s’incrementa el pressupost del Govern de les Illes Balears i 
no s’incrementa el del Consell de Mallorca és molt senzill: per un increment brutal de 
les despeses financeres de la CAIB per pagar els interessos del deute acumulat al llarg 
dels darrers anys, dels diferents governs, amb interessos, i despeses financeres, i 
amortitzacions, amb préstecs que s’havien demanat abans amb carència, que vencien 
durant aquests anys i que s’havien incrementat d’una manera importantíssima.  

Fa avinent que, per aquestes raons, una part molt important del pressupost n’està 
afectada.  

Sobre la queixa per la manca de diàleg, assegura que no hi ha un equip de govern que 
no conversa amb l’oposició, això no és cert, sinó que existeix una Comissió de 
Residus, integrada per tots els Grups polítics, que tracten les qüestions dels residus. 

Ignora si aquestes comissions són lleials amb l’equip de govern o si no ho són, però 
allò que no es pot negar és que hi ha diàleg entre l’equip de govern i l’oposició sobre 
aquestes qüestions.  

També afirma que hi ha reunions amb el conseller de Presidència del Consell de 
Mallorca per parlar sobre temes de la institució amb l’oposició, però si el que desitgen 
és que sigui ella qui s’assegui amb els portaveus de l’oposició per parlar, diu que no té 
cap problema per fer-ho, la propera setmana. Mostra la seva disposició a fer-ho, en el 
benentès que sigui per aportar coses positives. Assegura que se reuniran la propera 
setmana.  

Pel que fa a les queixes del Sr. Garau sobre les contínues súpliques del Consell de 
Mallorca al Govern de les Illes Balears relacionades amb el PPB i la RMI, li fa 
avinent que aquesta serà la situació fins que tenguin una Llei de finançament dels 
consells insulars, llei que s’hauria d’haver fet en un moment de bonança econòmica i 
no en un moment de penúria econòmica com l’actual, perquè és molt més complicat.  

Fa avinent que, tot i això, han aconseguit un increment del 70% respecte a l’any 
passat i ho considera una bona notícia per a totes aquelles persones que tenen 
determinats problemes, perquè un increment d’aquesta quantia és extremadament 
important. 

A continuació respon al Sr. Font.  

Diu que li ha semblat un gran disbarat que el Sr. Font digui que per millorar la 
transparència s’ha de fer incompatible ser diputat del Consell de Mallorca i diputat del 
Parlament de les Illes Balears. Demana què té a veure aquest fet amb la transparència.  

Recorda que, des de sempre, qui ha presidit el Consell de Mallorca ha estat diputat al 
Parlament de les Illes Balears. Opina que és molt bo que sigui així, tot i que en alguna 
ocasió hi hagi alguna votació que desentoni un poc. 
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Quan a la seva referència al Segon Cinturó, qüestiona exactament el mateix d’abans: 
què feia el Sr. Font, i el seu partit polític, dins un govern que volia dur endavant el 
projecte del Segon Cinturó, si ell i el seu partit n’estava en contra. Li diu que haurien 
d’haver sortit del govern, durant l’anterior legislatura, cada vegada que la Sra. 
Armengol en parlava. 

Atès que el Sr. Font recorda que no el varen fer, la presidenta li respon que ja ho veu, 
que és perquè picaven perquè no es fes, és a dir que tot allò que ha dit fins ara el 
PSOE ha estat una excusa, perquè no era el Sr. Font del PP qui no el volia, sinó l’altre 
Sr. Font, el del PSM.  

Sobre el Pla de Prestacions Bàsiques, fa notar que el Sr. Font s’entesta a dir que hi ha 
un funcionari d’aquella secció que diu que en els pressuposts de l’any 2013 no s’hi 
dedicaran els 7,7M€ que hi ha al pressupost.  

Assenyala que ella considera que s’han de fiar més d’allò que indica el pressupost que 
s’ha aprovat que d’allò que pugui dir un funcionari. Potser un funcionari ha telefonat 
al Sr. Font i li ha assegurat que no hi haurà els 7,7M€, però si és així ella li assegura 
que aquest funcionari s’equivoca, perquè el pressupost que s’ha aprovat determina 
que sí que hi serà, aquesta quantitat. 

Torna a dir que s’han de creure aquesta afirmació, abans que allò que pugui dir un 
funcionari, per bé que sigui de la institució. 

Assegura també que ella no ha bravejat pel fet que el PP destini només 4M€ als 
ajuntaments. Reconeix que és poc i que hi haurien de dedicar més doblers, tan de bo 
ho poguessin fer. Observa que l’únic que ha fet ha estat advertir que l’actual equip de 
govern, ha tengut menys doblers (no els 7 o 8M€ que hi dedicaven durant la passada 
legislatura) sinó només 4M€, i destaca que considera un mèrit haver-los destinat a allò 
que volen els ajuntaments, no a allò que hagués volgut l’equip de govern del Consell 
de Mallorca. 

Fa notar que és molt més agradable anar a un poble a posar una primera pedra i a 
inaugurar una obra que fer una transferència d’un compte a un altre, per exemple de 
8.000€ perquè paguin les factures que vulguin. Certament, quan paguen aquestes 
factures (llum, neteja, etc.) no conviden el Consell de Mallorca, llueix poc aquesta 
entitat. 

Torna a dir que no n’ha bravejat, que només ho ha comentat i afirma que no n’està 
satisfeta, de poder-hi dedicar només 4M€, perquè preferiria dedicar-hi 4M€ i tenir-ne 
encara molts més per destinar a fer obres als diferents municipis de Mallorca. 

Pensa que tota l’explicació del present ens la dona el passat, en certa manera. 

A continuació diu que no vol acabar la seva intervenció sense parlar un poc sobre 
cultura, perquè n’està molt orgullosa, de la feina que fa el vicepresident del Consell de 
Mallorca, en defensa de la cultura mallorquina, que fa costat a la nostra llengua i la 
nostra identitat com a poble. Tot seguit dóna un parell d’exemples d’aquestes 
activitats concretes, com ara l’edició de llibres en la nostra llengua, donen suport als 
autors locals, al sector editorial autòcton, creen circuits musicals i teatrals oberts a la 
participació de tots els artistes de Mallorca, des del Teatre Principal que torna a ser un 
teatre de renom i reconegut dins l’àmbit espanyol, se fomenta la participació dels 
actors i dels professionals de la nostra illa.  
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A més a més, cedeixen espais culturals per a la realització d’activitats impulsades per 
diferents col·lectius que defensen la nostra cultura mallorquina. 

Considera que s’ha fet una bona feina amb les convocatòries dedicades a Mossèn 
Alcover i a Coll Bardolet. Afirma que seguiran fent feina en el projecte de l’Any 
Juníper Serra. Destaca que es tracta de gent de Mallorca de la qual l’equip de govern 
se’n sent molt orgullós, pel fet d’haver traspassat fronteres i aconseguit que Mallorca 
fos coneguda arreu del món. 

Torna a dir que fan moltes coses i que és mentida que el PP elimini la cultura. Reitera 
que és fals, del tot fals. Assegura que tenen les portes obertes a tots els col·lectius, 
sense excloure ningú, fan costat a totes les entitats i associacions, creen cultura, 
ajuden els professionals del sector, el col·lectiu del Teatre Principal i ho fan sempre 
des del diàleg i amb una política de portes obertes.  

Afirma que inverteixen en cultura, perquè els preocupa la cultura. Reitera que se’n 
sent molt orgullosa, de la feina que fa el conseller executiu de Cultura i pensa que la 
societat mallorquina comprova que aquesta institució està més a prop de la gent, i n’és 
un exemple molt clar el fet que, al Teatre Principal, hi va més gent que mai. Amb la 
nostra programació d’aquest teatre devers 52.000 persones de Mallorca hi han acudit, 
i s’hi senten còmodes i a gust amb les representacions que s’hi fan.  

Pel que fa a les òperes programades, potser s’hi gasten menys doblers que abans, però 
el 90% de persones que hi participen són gent de Mallorca. Assenyala que els 
responsables consideren que si tenen un bon mallorquí que pugui actuar al Teatre 
Principal no l’han de cercar fora. Fa avinent que aquesta és la seva política, una 
política senzilla, casolana, humil, però realista i que toca amb els peus en terra. 

Finalment, exposa unes reflexions per acabar la seva intervenció.  

Pensa que el que s’ha fet avui a la sala de Plens, expressar les idees de tothom, 
cavil·lar, reflexionar, és l’objectiu d’aquest Debat de Política General del Consell de 
Mallorca i a més a més forma part de la nostra democràcia, és un dels rituals que 
s’han de complir i creu que és bo per a tothom poder observar distints punts de vista 
sobre la realitat de la institució. 

Per aquesta raó, agraeix els continguts i el to de les intervencions. Evidentment, ha 
quedat demostrat que no tothom pensa el mateix, cosa que és lògica, d’altra banda. 
Tot i això, fa notar que uns i altres diuen el que diuen des de la convicció que allò que 
defensen és el millor per a Mallorca.  

Diu que creu que, conscients de la nostra història, de les penúries passades al llarg 
dels segles i en el moment difícil en què vivim ara, la societat mallorquina en sortirà 
reforçada i amb un nivell d’autoestima més alt que mai, que permetrà afrontar el futur 
amb il·lusió. 

Tot i això, fa avinent que el present s’ha de seguir construint i que en aquest camí hi 
fan feina de valent tots els departaments del Consell de Mallorca, amb un objectiu 
clar: la persona, la seva integritat, la seva feina i les seves condicions de vida. 

Opina que la gent de Mallorca és caparruda, però en la mateixa mesura també és 
equilibrada. Per aquesta raó, l’equip de govern ha fet feina amb mínims però atenent 
el màxim de persones, i ho considera molt important.  
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Destaca que ho fan amb els peus a terra, conscients de les necessitats i de les 
possibilitats que té el Consell de Mallorca. Diu que totes les forces s’han de destinar a 
aconseguir el benestar de la població de Mallorca, perquè ningú perdi ni quedi exclòs, 
que s’atengui qui més ho ha de menester.  

Assenyala que, en la mesura de les competències de la institució, s’ha d’afavorir la 
gent més vulnerable i crear per aquestes persones llocs de feina impulsant polítiques 
actives. 

És vital reactivar l’economia, i Mallorca, que ha estat sempre emprenedora, ha de ser 
en aquests moments la que es posi al davant per remuntar la difícil situació econòmica 
de la nostra illa.  

Es mostra orgullosa pel fet que, d’ençà que ha arribat a la presidència del Consell de 
Mallorca, ha tengut l’oportunitat de conèixer cada dia més gent de Mallorca 
(empresaris, sindicats, joves, industrials, etc.) i diu que la seva sensació és que hi ha 
un batec del nostre cor que mai no morirà. Pot patir, aquest batec, i se’n pot ressentir, 
però mai no deixarà d’existir i aquest és el nostre caràcter mediterrani, la nostra 
manera de ser, la nostra pell, la nostra cuirassa; és el geni mallorquí, anar amb peus de 
plom, vius i orelles dretes. En definitiva, el nostre caràcter s’ha forjat amb esforç, amb 
constància i amb sacrifici.  

Per aquest motiu, el Consell de Mallorca és un reflex de la nostra societat, aquella que 
des de ben petits ens ha inculcat allò de “fer rebost”, anar pel camí amb un trespol ben 
segur, saber defensar-nos així com feien els foners, però també arriscar, innovar, ser 
emprenedors i no tenir por. 

Destaca la importància que tenen invents com ara l’ensaïmada o la sobrassada, o 
també construir el Castell de Bellver o La Seu, per fer notar que aquella gent també va 
arriscar molt i se va reinventar, se va esforçar per ser capaç de crear i de construir per 
tal de formar una cosa distinta.  

Fa notar també que es troba aquí, la riquesa del nostre poble i més encara, és la 
immensa fortuna que té la gent de Mallorca com a poble. Opina que la gent de 
Mallorca ha de pensar en sortir i en servir la seva terra, i només serviran Mallorca si 
concentren tot l’esforç a millorar-la.  

Indica que al llarg de l’any tothom ha aportat al Consell de Mallorca el seu granet 
d’arena. No és possible parlar i discutir del món i de la bolla, sinó aportar i fer més 
feina que mai, no podem perdre ni un minut.  

Reitera que han fet feina per a la societat mallorquina i es mostra convençuda que 
aquesta els ho agrairà, mentre que el PP haurà complit la seva paraula amb fets. 

Recorda que tothom sap que a Mallorca, amb paraula, amb feina, amb honestedat i 
amb compromís mai no et tanquen una porta, per la qual cosa demana a tota la 
Corporació que vagi per aquest camí, i mai els tancaran una porta.  

Finalment, agraeix a tothom la seva presència al Debat.  

El moderador, Sr. ROTGER, anuncia que un cop finalitzat el Debat de Política 
General, comunica que els grups polítics podran presentar les seves propostes de 
resolució fins a les 14 hores del dia 25 de març i informa que la Junta de Portaveus 
està previst que es reuneixi el dia 4 d’abril per a l’admissió a tràmit de les propostes. 
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Les propostes admeses es debatran en el Ple de dia 11 d’abril en el qual les 
intervencions dels grups polítics seran les establertes de 15 minuts per al grup 
proponent, de 5 minuts per a la resta de grups que intervendran per ordre de menor a 
major nombre de consellers i després un torn de 5 minuts de rèplica per al grup 
proponent. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-004767  a  A-004841 (les pàgines dels números A-
004832 al A-004836 com a conseqüència d’un error amb la impressora han quedat 
inutilitzades). 

El secretari general     La presidenta  

 


