ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 16 de març de 2016
Hora: de 9.15 h a 12.55 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme
Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover,
Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez
Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí,
Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny,
Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll,
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi excusen l’assistència els Hbles. consellers Sr. Juan Rotger Seguí i Sra. Maria Salom
Coll.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general en funcions: 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. MIRALLES (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, qui actua com a
moderador d’aquest debat) saluda tots els presents en aquesta sala de sessions de Palau
Reial, seu del Consell de Mallorca, i dóna la benvinguda a totes les persones que
representen associacions, col·lectius, institucions i també a tots els batles i batlesses que
han volgut assistir a aquesta sessió plenària extraordinària que té per objecte dur a terme
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el Debat de Política General del Consell de Mallorca, d’acord a allò que estableix el
Reglament del Consell de Mallorca en el seu art. 71.
Explica que, en compliment del que s’ha acordat per al desenvolupament de la sessió,
avui li correspon al president del Consell de Mallorca, Hble. Sr. Miquel Ensenyat
Riutort, iniciar aquest debat amb la seva intervenció, i la sessió continuarà demà amb la
intervenció dels portaveus dels grups polítics representats en el Ple del Consell de
Mallorca.
Tot seguit dóna la paraula al President, Sr. Ensenyat.
El Sr. PRESIDENT pronuncia el discurs següent:
“Senyores conselleres, senyores consellers, digníssimes autoritats, amigues i amics. Bon
dia a tothom,
Crec que és un deure començar aquest discurs parlant del major drama humà del nostre
temps, tot recordant que aquest Ple va aprovar per unanimitat rebutjar l’acord entre la
Unió Europea i Turquia. Una autèntica vergonya que mercantilitza les persones i
vulnera el dret internacional i els drets humans en proposar devolucions en calent i anar
contra els drets dels refugiats.
Des d’aquí, també reclamam a Espanya que s’hi oposi i que exerceixi el seu dret a vet.
Fa un any, en aquesta mateixa sala i en aquest mateix debat –llavors jo estava a
l’oposició i feia la rèplica a la presidenta Maria Salom– els vaig contar una anècdota, no
sé si alguns se’n recordaran.
A la porta, em vaig trobar un conegut que hi assistia com a públic i que em va demanar
‘i com funciona, això?’.
Jo li vaig dir ‘xerrarà el govern, que dirà que tot ho fa molt bé; després intervendrà
l’oposició, que dirà que tot ha estat un desastre’. Ell va riure i em va preguntar ‘i qui té
raó?’, a la qual cosa vaig respondre ‘ni els uns ni els altres, i una mica entre tots, però
allò que és segur és que a tu no te demanaran l’opinió’.
Certament, coincidiran amb mi, és la trista realitat del parlamentarisme modern.
N’hauríem de fugir, pel bé de la institució i de la ciutadania. Sóc conscient que el format
no hi ajuda. Saben que vaig intentar modificar l’estructura d’aquest debat, i que trobaria
molt més interessant que es produïssin un seguit de monogràfics temàtics entre els grups
i cadascun dels consellers i conselleres, a la vegada que es donàs veu també a la
ciutadania.
No va poder ser, però confiï que l’experiència ens hi faci avançar; teniu-ho per la
primera de les moltes propostes que faré en aquest discurs. La democràcia s’ha de
reinventar si es vol salvaguardar, i els models decimonònics, bons en el seu moment, no
són vàlids l’any 2016.
Però aquesta és l’eina que ara mateix tenim i la farem servir tan bé com podrem. Així,
ara em pertoca presentar-los l’estat del Consell –ara i quan arribàrem–, la nostra acció
de govern i el nostre plantejament per a la resta de mandat.
En la meva exposició no hi trobaran triomfalisme; és molt el que volem fer i també són
moltes les dificultats, no ho amagarem. I també són moltes les fites aconseguides i les
iniciatives iniciades en 9 mesos; moltíssimes, diria jo.
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I ens agradaria que des dels diferents grups es jutjàs objectivament i sense apriorismes
el que avui diré i que s’intentàs aportar des dels diferents plantejaments ideològics, tots
ells legítims.
De fet, quan parli del passat per a situar-nos bé en el present, no pensin que intent
qüestionar la darrera legislatura, ni molt manco en contra del partit que ha governat els
darrers quatre anys, perquè entenc perfectament que totes i tots, cadascú des del seu
posicionament, vol el millor per a Mallorca, i no tenc legitimitat per pensar que jo estim
més Mallorca que qualsevol dels altres consellers o de les conselleres que s’asseuen o
s’han assegut aquí. Ni a la meva dreta ni a la meva esquerra. Dir o pretendre això seria
una bajanada.
Com a representant del govern insular, em compromet a prendre nota de tot el que
diguin demà; no just per rebatre’ls el que no veiem igual, sinó per a construir plegats.
No em farà cap por dir-los que tenen la raó; citant Epicur, ‘en un debat raonat, més
guanya qui és vençut, per tot allò que aprèn’.
Evidentment, hi ha coses en les que no estarem d’acord. Aquest no és un govern naïf o
de concentració nacional. Es tracta d’un executiu format per diferents partits però amb
uns potents denominadors ideològics comuns: el progressisme, l’ecologisme, el
feminisme o l’aposta per una democràcia participativa i l’autogovern, per citar-ne
alguns.
Una diferència bàsica amb el govern anterior i amb la bancada de l’oposició –amb molts
de matisos, permetin-me la generalització– és el nostre rebuig al model neoliberal
plantejat per economistes de l’Escola de Chicago com Friedman, Stigler o Lucas. No
passa res, són diferents plantejaments entre els que la ciutadania pot elegir cada quatre
anys.
No tenc la demostració empírica de tenir tota la raó. Però sense tenir la raó ni pretendrela, sí que tenc una opinió formada i tenc un pensament que no em costa gaire d’explicar
respecte del que veig, del que sent, del que sé i del projecte polític que tenc l’honor de
liderar.
Creim sincerament que els mercats no s’autoregulen; ens sap greu pels que s’han passat
trenta anys afirmant-ho, però l’esclat de l’actual crisi econòmica per mor de la manca
absoluta de supervisió dels mercats financers i de l’economia especulativa n’és un
exemple.
I quan ho fan, perquè a vegades sí que ho fan, sempre és a benefici del més fort. I
comprendran que no desitjam viure en un país on imperi la llei de la selva. I estic
convençut que vostès tampoc ho volen.
Les dades de l’informe Oxfam són demolidores: al 2015 a l’Estat espanyol, les 20
persones més riques tenien tant com les 14.031.000 persones amb menys recursos; al
món aquesta equiparació és de 62 a 3.600.000.000. I això just fa que aguditzar-se: en els
darrers 15 anys, els actius del 30% de la gent més empobrida han crescut un 3%, mentre
que els del 10% més rica es disparaven un 56%.
Coincidesc plenament amb els que defensen, com el Nobel d’Economia Paul Krugman,
que la crisi que encara patim no ha estat conjuntural sinó clarament estructural d’un
sistema podrit al servei de l’enriquiment ràpid, de l’especulació, del poder econòmic i
no del bé comú.
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Per això rebutjam l’administració petita, el model gerencial del neoliberalisme: creim en
una administració gran, amb capacitat reguladora, supervisora i d’intervenció, que
redistribueixi la riquesa i protegeixi els socialment desafavorits, i amb una governança
forta que plasmi les decisions de la ciutadania expressada en les eleccions.
Aprofitant aquesta reflexió, permetin-me que comenci el repàs a les actuacions del
Consell pels seus treballadors, autèntic múscul que fa funcionar aquesta institució i
element cabdal si volem fer-la més àgil i útil a la ciutadania.
En algun cas, debatent sobre aquest tema, ens han retret que haguéssim augmentat el
capítol I del pressupost, el que fa referència al personal. I tant. I més que
l’augmentarem, en poder. Perquè sobretot els consellers que han gestionat el Consell
saben que fa falta personal per a dur a terme les competències que tenim, i encara més
amb les que volem assumir. Però sobre aquest tema hi tornarem més endavant.
Si hem de destacar un augment de treballadors és a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(l’IMAS), la qual cosa ens permet donar millor i més eficaç servei als que més ho
necessiten. Des de la seva creació, l’any 2003, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials no
havia desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. En parlarem més endavant.
Però no ens podem oblidar del col·lectiu de bombers, que està subsistint a base de la
bona voluntat dels professionals d’emergències, o de departaments on és evident la falta
de funcionaris. Ja estam fent feina en aquests sentit.
Aquestes mancances poden quedar dissimulades si es vol aprimar el Consell, però en el
moment en què l’hem començat a posar en marxa, encara que de forma gradual, s’ha
mostrat amb tota severitat que cal dotar-nos del personal necessari per donar un millor
servei als diferents ajuntaments de Mallorca i als ciutadans i ciutadanes de la nostra illa.
I aquest personal ha de veure’s escoltat i reconegut; per això la consellera Palomino ha
tengut com una de les prioritats el diàleg amb els agents sindicals i la recuperació -en la
mesura de les nostres possibilitats- dels drets laborals perduts.
Com explicàrem en la defensa dels pressupostos, una de les altres tasques que ens hem
trobat ha estat la regularitzar la dotació econòmica de les places de la plantilla aprovada,
no podem seguir mantenint una situació irregular: places no dotades que en algun
moment cal cobrir per incorporacions d’excedències, de serveis especials, o de
comissions de serveis.
Un dels objectius pel que fa a Funció Pública és el de fomentar la formació contínua
com eina de capacitació per a un nou sistema de gestió per competències professionals.
Per això:
Inclourem cursos de capacitació dins el programa formatiu per a 2016 i establirem una
instrucció de criteris per a la borsa de formadors. Així mateix, estam treballant amb
l’EBAP per a la formació de pràctiques de bombers i amb altres organismes,
institucions i fundacions per tal d’ampliar l’oferta formativa a tots els treballadors del
Consell i dels ajuntaments, i a ser possible amb repercussió en la contractació
subvencionada per part del SOIB.
També els anunciï que estam en fase d’elaboració de plecs per a la licitació de les
llicències d’activitats de tots els edificis del Consell, que també suposarà una possibilitat
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per acreditar-los, per tal de fer formació en aquest marc de col·laboració també amb el
SOIB.
També estam elaborant un Manual d’Acolliment al personal del Consell, que permeti
una benvinguda al nou empleat i un acolliment que faci possible la seva adaptació en les
millors condicions i de bon clima laboral.
Una altra feina ben necessària i que ja està ben encaminada és la revisió de la Relació de
Llocs de Treball, permetent una major eficiència en l’assignació de recursos humans.
Actualment ja comptam amb un primer esborrany de catàleg de funcions, que serà
negociat amb els agents socials.
Es farà una primera Relació de Llocs de Treball adaptada al Decret d’organització i
places de nova creació, que serà temporal i transitòria.
Una vegada aprovat el catàleg s’iniciarà una revisió total de l’RLT, basant-nos en
criteris objectius per a la fixació de conceptes retributius de manera homogènia. A més
serà necessària la revisió de jornades de treball, de categories, etc. Aquestes passes són
necessàries per elaborar una RLT que ens permeti convocar un concurs de trasllats
adequat a les necessitats reals del Consell a dia d’avui.
Amb caràcter prioritari aprovarem i executarem el concurs de trasllats del Consell de
Mallorca, en el qual s’inclouran tots els llocs de feina susceptibles de ser-hi inclosos.
També treballarem en una nova regulació de selecció de personal, prèvia negociació,
incloent clàusules socials i el requisit del català. En aquests moments, s’està elaborant
un primer esborrany per part dels tècnics de Funció Pública, que serà presentat una
vegada negociat amb els sindicats.
Un cop aprovat es procedirà a obrir totes les borses de treball, coincidint amb la
implantació d’un portal específic, que ens permetrà una gestió més àgil i major
transparència en tots els processos. També procedirem a convocar processos selectius i
de provisió de llocs de treball; en aquest sentit tenim prevista una convocatòria
d’oposició a bombers de forma imminent i una de general l’any 2017.
També pretenem actualitzar la normativa reguladora de les condicions de treball a la
realitat de l’any 2016 per tal de revisar, unificar i clarificar els criteris retributius.
S’està realitzant una revisió de tota la normativa existent, per elaborar un esborrany que
ens permeti negociar amb els sindicats aquest acord.
Així mateix, potenciarem el teletreball i l’orientació al treball per objectius, com a
mesura transversal en aquells llocs que pel seu contingut sigui possible, contribuint a la
millora de la conciliació de la vida familiar i laboral.
Una vegada aprovat el catàleg de funcions, que com ja he dit ara tenim en fase
d’esborrany, s’identificaran els llocs susceptibles de teletreball i així es proposaran en la
modificació de la Relació de Llocs de Treball
El Consell, en el marc del programa del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, ha
contractat 64 aturats de llarga duració majors de 35 anys durant 6 mesos per a onze
projectes relacionats sobretot amb les àrees de Medi Ambient –concretament a sa Coma
d’en Vidal–, Benestar i Drets Socials i a la d’Emergències.
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De la mateixa manera volem aplicar el conveni per iniciar un programa de pràctiques
amb estudiants de la UIB i instituts.
I tot això que he dit sense tocar cap dobler de cap partida social. De fet, tenir un major
funcionariat no sempre vol dir una major despesa. Capgirant la famosa cita de Mies van
der Rohe, ‘més és menys’.
M’explicaré: estam intentant fer amb personal de la casa el major nombre de projectes,
la qual cosa ens suposa un estalvi substancial.
Així, els treballadors de Territori i Infraestructures han realitzat la redefinició de les
obres del desdoblament de la carretera entre Llucmajor i Campos, estalviant-nos
106.158,48 €. El mateix estam fent amb el parc de bombers del Migjorn, per exemple.
Per anar acabant amb l’àmbit de la Funció Pública, recalcar el recentment presentat Pla
d’Igualtat del Consell, una eina per a aconseguir avançar en la no discriminació per raó
de gènere en aquesta casa.
Tanmateix, hi ha una cosa que hem de reconèixer que ens molesta no haver aconseguit
encara en aquest camp: l’eliminació del plus conegut com ‘nivell 33’. Saben vostès que
no és per manca de voluntat d’aquest govern ni d’aquesta institució, però estam a
l’espera dels canvis legislatius autonòmics i estatals que ens ho permetin, i poder donar
així compliment a l’acord de ple que aprovàrem per ampla majoria.
Un altre tret identitari d’aquest govern és el compromís, la defensa a ultrança del nostre
autogovern. No creim que s’hagi d’aprimar el Consell; ni un gram. Al contrari, creim
que cal potenciar-lo com a institució supramunicipal més propera al ciutadà, amb
capacitat de tenir una visió global però també d’escoltar la gent i treballar-hi colze a
colze.
En aquesta legislatura demanarem el compliment del vigent Estatut pel que fa a
transferències, i en aquest sentit crec que existeix i ha d’existir un gran consens.
Hem de ser conscients i aprofitar la sort que, per primera vegada, qui ha assumit la
presidència de la Comunitat Autònoma abans va ser presidenta d’un consell,
concretament d’aquest, i per tant creu en aquesta institució i en coneix la importància.
Creieu-me quan els dic que això es nota.
Fruit de la passada Conferència de President ja tenim calendari per a algunes de les
transferències: Promoció Turística, Joventut, Igualtat i Ordenació Turística.
Però, com ja es va fer palès en el darrer ple, no ens conformam amb això: volem que el
Consell sigui el veritable govern de Mallorca, així que també reivindicarem les de
Transport Terrestre (ens fixàrem el gener del 2019) i també les d’Agricultura.
I això ho hem de fer evitant duplicitats (o triplicitats) institucionals: les competències
han d’estar ben definides, i a ser possible en mans d’una sola institució. Com va dir
l’actual portaveu del Partit Popular, hem d’acabar amb la pràctica de fer transferències
‘però quedant-se qualque coseta’ que ha passat entre l’Estat i la Comunitat Autònoma i
la Comunitat Autònoma i els consells. La ciutadania no ho entén.
A més d’aquestes competències, reclamam assumir la gestió d’importants centres
culturals com l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales (per a
convertir-la en Biblioteca Central Insular i en Dipòsit Legal), el Museu de Mallorca i el
Museu Etnològic de Muro.
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També l’IMAS ha assumit més capacitat: després de 4 anys, tornam a créixer en
competències de centres i serveis de dependències: incorporam 2 noves residències
concertades i recuperam la central de reserva.
Cal destacar que hem dotat el Consell d’una major capacitat política: hem recuperat la
Direcció Insular d’Igualtat, les polítiques de promoció econòmica i hem creat la
Direcció Insular de Participació.
Creure en el Consell també vol dir cuidar-lo: estam redactant projectes d’activitat i
plans d’autoprotecció de tots els edificis del Consell que no en tenen, a més de tenir
previstes actuacions de manteniment i millora a La Misericòrdia, a la Llar de la
Infància, als parcs de bombers, a Raixa, a Can Weyler, a Sant Ferran (amb la creació
d’unes instal·lacions de referència per al foment i divulgació de l’esport) o a la
Fundació Internacional de Fotografia Toni Catany. Des del Departament de Funció
Pública i Modernització també s’està estudiant la possibilitat de compra o lloguer de
naus per als departaments de Cultura i el de Medi Ambient –en concret per als mestres
d’aixa i per a l’escola de restauració de molins–, així com realitzant valoracions i
acceptacions de llegats (pisos Jaume III, o la finca de Banyalbufar).
També hem apostat per Raixa, obrint-la a les xarxes socials i fent-hi les primeres
intervencions (per exemple, el forat del sostre de la tafona i de les marjades adjacents), a
més de reestructurant-ne l’horari. Ja s’ha escollit el pressupost per a arreglar el retaule
de la capella, i estam treballant en un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la
cessió de quatre estàtues del cardenal Despuig.
També hem iniciat el debat sobre la Diada, una festa que no ha acabat d’arrelar mai i
que ens hem de replantejar. A més, aquí vàrem voler mostrar la nostra voluntat de
diàleg i d’entesa a l’oposició, oferint-li la presidència de la comissió que ha d’estudiar
aquest assumpte.
Parlant de diàleg: la participació, com sabeu, és una de les meves obsessions personals i
també col·lectives d’aquest govern.
Com ja he dit, es va crear la Direcció Insular de Participació Ciutadana sota la
coordinació del vicepresident, el Sr. Jesús Jurado, i ha calgut dotar-lo de personal i de
pressupost. La seva principal tasca ha estat posar en marxa la campanya Repensem
Mallorca, que ha d’atènyer tots els departaments i racons d’aquesta casa; els primers en
fer-ho han estat les Arts Escèniques, la Inclusió Social i els Residus.
Amb Repensem Mallorca hem visitat 40 pobles i hem parlat amb 400 associacions; ens
han explicat els seus problemes, què esperen de nosaltres i també ens han plantejat els
dubtes i preguntes que tenien. De tot això en farem un document que després
plantejarem a tots els grups per a poder fer un pla que perduri més enllà d’una sola
legislatura.
L’Audiència Pública a què he fet referència anteriorment és una nova experiència;
n’hem de millorar el format, però sens dubte la dació de comptes dels polítics davant la
ciutadania és un camí que no té marxa enrere. Val a dir que la valoració fou positiva: el
88% dels que hi intervengueren l’han considerada ‘satisfactòria’.
En Transparència encara ens queda molt per fer, ja que els casos de corrupció política
que ha patit aquesta terra i que pateix la resta de l’Estat ha allunyat la ciutadania de la
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política. Hem prorrogat el contracte de l’auxiliar administratiu del programa del Codi
Ètic de Bon Govern i la Transparència, però no n’hi ha prou.
Si creim en el Consell hem de fer que la gent s’ho senti ca seva, i per a què la gent s’ho
senti ca seva hem d’obrir portes i finestres, per a què s’oregi.
La iniciativa de l’Oficina de la Transparència, que ja està en marxa, serà una gran passa
en aquest sentit.
I creure en el Consell també significa fer-ne sentir la veu, no quedar a l’ombra de cap
altra institució. Hem potenciat la nostra tasca comunicativa, perquè les mallorquines i
els mallorquins tenen dret a conèixer què feim i què opinam els seus representants.
Un tema clau que ens ha fet aixecar la veu, i en el que cal formar un front comú amb el
Govern i la resta de Consells, és el mal finançament de les Illes Balears. No em cansaré
de dir-ho: no pot ser que se’ns vengui com a solidaritat el que resulta un espoli.
Actualment hi ha un transvasament constant d’una quantitat insuportable dels recursos
de la nostra comunitat autònoma cap a altres regions, d’entre el 10 i el 14% del PIB,
segons els càlculs oficials; és a dir, la quantitat d’imposts que se’n van cada any per no
tornar pràcticament equivalen al pressupost total de la comunitat autònoma. Això ha fet
que els balears visquem amb encara més duresa la crisi i haguem perdut, els darrers 8
anys, un 7,11% de renda per càpita.
Crec sincerament que aquest és un dels principals reptes que tenim sobre la taula: el
sistema de finançament actual suposa la major trava perquè el nostre govern autonòmic
pugui disposar de doblers per a fer front a les necessitats socials sense fer retallades ni
recórrer a endeutament extern a interessos d’usura.
Això afecta a tota la gent de les Balears, en un efecte cascada; després, els consells
insulars i darrera els ajuntaments. Tanmateix, és just reconèixer que la situació dels
consells és més còmoda i que gràcies a la Llei de finançament dels consells insulars,
aprovada ara fa quasi dos anys, fins i tot hem augmentat substancialment els doblers que
rebem de la Comunitat Autònoma.
L’altra gran àrea transversal del Consell –i la més implícitament afectada pel
finançament– és la de Hisenda. Tal vegada és una feina interna, poc visible, però
fonamental per al funcionament de la casa, i amb una repercussió directa sobre la
ciutadania en tant que destinatària dels serveis públics.
Enguany comptam amb un total de 376,72 milions d’euros; és a dir, 28 milions d’euros
més que l’exercici anterior, un 8,1 %.
La màxima prioritat d’aquests nous comptes ha estat la de millorar la qualitat de vida de
totes les persones que més ho necessiten. Per això, el 40 % dels nous ingressos s’ha
destinat a polítiques socials.
Les aportacions de la comunitat autònoma s’han incrementat en 19,22 milions d’euros,
que suposen una pujada del 9,4%; també han augmentat un 8,6% les aportacions per
part de l’Estat, que es materialitzen en 7,72 milions d’euros més.
A més de la confecció del pressupost anual –i per tant de rebre les pressions i
imploracions de la resta d’àrees– el Departament d’Hisenda ha treballat de forma molt
intensa en la millora de la situació financera de la institució, amb tota una sèrie
d’operacions d’amortització o refinançament dels préstecs que a partir de juny ens han
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permès fer, a més de l’amortització ordinària de més de 8 milions d’euros, una
amortització extraordinària de 4,9 milions d’euros, sumant una amortització total en
aquest període de juny a desembre de 13 milions d’euros.
Això, sumat al refinançament o substitució total del deute per un import de 68 milions
d’euros, ens permet haver generat un estalvi d’interessos de 2,3 milions d’euros, tenint
un deute de 131 milions d’euros a un tipus mitjà del 0,77 %, una situació financera
altament positiva pel Consell de Mallorca.
Però la tasca del conseller Bonet va molt més enllà d’això: ell s’encarrega de coordinar
projectes transversals. En aquest sentit, tenim la voluntat de crear una Oficina de
programació economicofinancera que permeti millorar el seguiment i la informació
continuada del cost efectiu dels serveis, i facilitar la programació i execució dels grans
projectes.
En el mateix sentit, també ens volem dotar d’un nou Servei d’assessorament en la
contractació, dedicat al suport i assessorament en el procés de contractació dels
diferents departaments.
Estam impulsant processos que ens han de dur a una contractació pública, socialment
responsable, conferint així un valor afegit a allò que l’administració ja fa.
Canviant de tema radicalment, vull deixar palès que reivindicam i defensam el català,
com a llengua pròpia de Mallorca, no en contraposició a cap altra sinó com a eina de
cohesió social i d’identificació comuna; a més, és sens dubte la nostra més genuïna
aportació col·lectiva a la humanitat.
M’entristeix haver-ho de dir, hauria de ser obvi de qualsevol governant; per això els
deman que tornem al consens que sempre va existir al voltant de la llengua i necessitat
de recuperar-ne l’ús normal.
Per a garantir-ne la plena normalització que estic segur tots o la immensa majoria
perseguim cal assegurar que tots els ciutadans –independentment del seu origen– la
sentim com a pròpia, i que sigui necessària per viure a Mallorca; tot això sense
menystenir la riquesa que suposen les altres llengües i cultures que conviuen a la nostra
illa i són pròpies de moltes mallorquines i molts mallorquins.
Deia el l’universal Umberto Eco, que ens va deixar avui fa just un mes, que cada cultura
absorbeix elements de cultures properes i llunyanes, però després es caracteritza per la
forma en què incorpora aquests elements.
Els mallorquins i les mallorquines estam orgullosament oberts al món, però també hem
de proclamar que tenim una cultura riquíssima que volem oferir als que ens visiten i als
que volen formar part de nosaltres.
Per a aconseguir-ho, hem restablert el programa d’acolliment lingüístic per garantir a les
persones nouvingudes rebre gratuïtament cursos de llengua i cultura pròpies de
Mallorca.
També recuperarem els premis Mallorca de creació literària en la nostra llengua i
ampliant-los a més disciplines en diferents convocatòries al llarg de l’any. La finalitat
dels premis ha de ser la promoció i la divulgació del creador i la seva obra i no la seva
dotació econòmica.
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Ja estam donant suport a l’edició de llibres, revistes i publicacions periòdiques en
llengua catalana, a més de coordinar els assessors i voluntaris lingüístics dels
ajuntaments.
Un dels nostres principals compromisos que encara no hem pogut dur a terme és la
recuperació del requisit del català per a l’accés a la funció pública. No és acceptable que
els treballadors públics d’un país no en coneguin totes les llengües oficials, i molt
manco la que n’és pròpia.
Voldríem ja haver-ho aconseguit, però com saben aquesta institució no té capacitat
legislativa i estam a l’espera de la modificació de la Llei de Funció Pública per part del
Parlament de les Illes Balears. Sabem que és imminent, però des d’aquí els tornam a
urgir en aquest tema cabdal.
També hem arribat a un acord amb l’EBAP per fomentar els cursos de català en el
Consell, que aquests darrers anys s’havien deixat d’impartir.
Aprofitant que parlam de la nostra llengua, vull recordar la figura del mallorquí més
universal, creador del català literari: l’immens Ramon Llull, el 700è aniversari de la
mort del qual commemoràrem l’any passat.
Sempre és bo tornar a Llull, encara que jo avui contradigui les seves paraules ‘com és
més el que ignores que el que saps, no parlis molt.’ Estic segur que el savi foll em
perdonaria que m’expandeixi malgrat la meva ignorància, donada la importància del dia
i les coses que volem tirar endavant com a equip.
Vull aprofitar aquest espai per insistir que no pot ser que el major centre lul·lista no
sigui a Mallorca, sinó a Friburg (Alemanya), i jo proposaria la Real. Hem iniciat els
contactes amb aquesta ciutat per establir-hi algun tipus de relació per a honorar i
potenciar la figura del filòsof mallorquí més rellevant.
Deia el batle de Palma Emili Darder que ‘només la cultura ens farà lliures’. Moguts per
aquesta màxima, no podem defugir –especialment el vicepresident Miralles– la
responsabilitat d’exercir el lideratge cultural que se li encomana a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i a la resta de normatives sectorials que fan referència
a la gestió i a l’organització d’arxius, de biblioteques o de patrimoni.
Els recursos culturals que tenim a disposició són un element imprescindible per a la
construcció d’un projecte sòlid del conjunt d’una societat.
A més d’aquesta funció de vertebració social, també cal valorar la funció econòmica del
sector cultural que tant aporta i pot aportar com a complement del sector turístic i com a
generador d’ocupació de qualitat.
Treballam per garantir el lideratge en la gestió cultural del Consell de Mallorca, tant a
nivell intern de l’illa com a nivell exterior.
De cap a l’exterior, cal situar-nos en el mapa europeu i mundial com a referent cultural.
Cal tenir la capacitat d’agitar, entre tots els ciutadans mallorquins, sentiments d’orgull,
d’il·lusió i de pertinença.
Mallorca ha d’esdevenir una referència en el marc del turisme cultural i, alhora, com a
receptor/difusor de l’art i de la cultura que es fan aquí i arreu del món: l’impuls del
projecte del Sindicat a Felanitx, de la mà de Miquel Barceló, ben bé podria assolir
aquest propòsit.
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I en l’àmbit intern, anem a treballar amb dues estratègies: com ja he dit, la voluntat
d’assumir la gestió d’infraestructures culturals de referència a Mallorca que es troben
gestionades i/o tutelades per altres administracions, així com millorar les pròpies, i
programar continguts de caràcter universal i integrador:
Cal que definim i concretem l’edifici de La Misericòrdia com un vertader Centre
Cultural, seguim infatigables en la ben direccionada creació del Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany i actualitzem el paper del Teatre Principal de Palma com
element vertebrador del conjunt de teatres municipals i com a element clau en el model
d’arts escèniques de Mallorca.
Volem promoure i planificar activitats que ajudin a visualitzar els creadors (pintors,
escriptors, musics, cineastes...), els projectes culturals i les infraestructures culturals a
través d’ofertes i de promocions conjuntes adreçades al públic resident i al turístic, així
com fomentar la recerca científica d’excel·lència, tant bàsica com aplicada, mitjançant
un Pla d’investigació patrimonial des de l’arqueologia fins a l’època actual.
Hem duit a terme les gestions per reactivar les inversions culturals al conjunt de
Bellpuig, i ja treballam en la redacció d’un Pla estratègic de la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca .
Estam diversificant l’execució de propostes d’actuació per arribar al major nombre
possible de disciplines i àmbits culturals mitjançant un ‘mix cultural’ (teatre, literatura,
pintura, investigació, recerca, museus, arxius, biblioteques, música, edició, producció,
programació). En aquest sentit, també estam organitzant cursos-tallers per promoure la
millora en la restauració del patrimoni històric, la gestió d’activitats culturals i
l’intercanvi entre ajuntaments.
Volem promoure la programació d’activitats entorn a la cultura tradicional i popular, a
fets i fites històriques representatives de l’evolució de la cultura, així com a personatges
referents socials històrics i contemporanis.
En aquest sentit vull recalcar que hem estat la principal institució mallorquina en
commemorar el Tricentenari de la derrota del Regne de Mallorca en la Guerra de
Successió i la seva desaparició arran dels Decrets de Nova Planta.
Diu el nostre himne que ‘la soca més s’enfila com més endins pot arrelar’, i és ver. Just
si sabem d’on venim podrem saber cap on anam, i just si miram el nostre passat sense
vergonya ni tabús podrem construir un futur que ens enorgulleixi.
De la mateixa manera, vull destacar la decisió presa pel Consell Executiu fa escasses
setmanes per a denunciar la farsa del judici contra Jaume Garcias Obrador i el seu
posterior assassinat. El president Garcias Obrador, fill predilecte d’aquesta illa, va ser
afusellat per ser militant del PSOE però sobretot per haver-se assegut a la cadira on jo
m’assec a dia d’avui.
És de justícia que aquesta institució, hereva de la que ell presidí, assumeixi la defensa
de la seva memòria contra la ignomínia. M’ha agradat veure que no s’ha creat
controvèrsia sobre aquest tema, cosa que denota la nostra salut democràtica.
Pel que fa al servei de Patrimoni, destacam la restauració de la tafona de Conques, les
jornades de cultura clàssica, la carta d’arqueologia subaquàtica, el programa ‘SOS
Patrimoni’, les intervencions a Bellpuig i a Bellver, la restauració del betlem de la Sang,
el projecte de ‘Mares de Déu mortes’, les declaracions de Festes d’Interès cultural, les
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activitats de l’any Llull, el pla director de Sant Jeroni o les restauracions del Castell
d’Alaró i de torres de defensa arreu de Mallorca.
Parlant de Patrimoni, és un dels serveis que cal agilitzar de forma més urgent, sobretot
la Comissió Insular. En aquest sentit, consideram molt positiva la forma de tractar
coordinadament amb Urbanisme els Catàlegs Municipals de Patrimoni.
Hem continuat amb les línies de les col·leccions de narrativa i poesia i editar
publicacions/unitats didàctiques de continguts: locals, geogràfics, ecològics,
sociològics, paisatgístics, lúdicofestius i patrimonials en totes les seves vessants:
històrica, vegetal, animal, industrial, popular...
Fomentam la presència dels fons editorials propis a diferents fires i mostres i aglutinam
l’edició produïda pels ajuntaments i oferir-la i potenciar-la, i tenim la intenció de
recuperar la memòria biocultural del camp mallorquí com per exemple les dones de
possessió, les dones pageses, la pagesia de muntanya, la pagesia del Llevant, la pagesia
del Migjorn, etc.
Pretenem valorar el patrimoni immaterial agrari: crearem un reconeixement per a
persones que han contribuït a la pervivència de la cultura pagesa i que han estat
posseïdors del coneixements tradicionals.
Incorporarem la Responsabilitat Cultural Corporativa (fer visibles les inversions de
l’1% cultural al territori on s’ha generat per l’aplicació de la inversió).
I parlant de responsabilitat, l’hem exercida posant en funcionament el Consell Escolar
de Mallorca, facilitant així l’exercici de la participació real en un tema tan important
com és l’educació.
Donarem l’impuls que l’esport necessita, sumant esforços, i fent feina conjunta amb els
ajuntaments, federacions, clubs esportius, centres educatius, associacions, AMIPAS i
entitats socials fomentant projectes entre d’altres relacionats amb l’esport i el gènere,
l’esport solidari, l’esport educatiu i l’esport inclusiu.
Per dur a terme els projectes esmentats ens basam en tres programes fonamentals: Jocs
Esportius Escolars, Esport Escolar Federat i Esport per a tothom.
A més d’aquests tres programes troncals farem promoció de l’educació en valors a tots i
a cada una de les nostres activitats de manera transversal amb el programa Jugam.
També durem a terme accions formatives i d’assessorament adreçades a tot el teixit
esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva amb
l’Observatori Esportiu de Mallorca.
Partint de diferents àmbits oferim programes de caire social, educatiu, paisatgístic,
cultural i saludable; per exemple, amb el Programa d’envelliment actiu i d’activitats
intergeneracionals o el Programa Jugam a les totes per a persones amb discapacitat,
ambdós en coordinació amb l’IMAS.
Promourem la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint mesures de major
participació d’aquelles entitats que compleixin la llei d’igualtat de gènere dins dels
òrgans de gestió i de direcció.
També incidirem amb programes a l’àmbit educatiu, per a fomentar l’esport i la vida
saludable entre els més joves. Sens dubte la competència més important, en tant que
afecta directament les persones i en especial aquelles més vulnerables, és la de Benestar
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Social. Mereix, per tant, un tractament específic en aquesta exposició i que analitzarem
de forma pormenoritzada, separant cadascuna de les direccions insulars en què es
divideix l’IMAS.
Tanmateix, vull fer unes consideracions generals de l’àrea de la consellera Puigserver,
del conseller Javier de Juan i també de la consellera Miralles.
Com ja he anunciat anteriorment, l’institut compta amb un pressupost de 155,4 milions
d’euros, xifra que suposa un augment d’onze milions i mig d’euros (el 7,8%). Aquest
creixement, així com el fet que el 38,8% del pressupost total del Consell es destini a
aquest departament, demostra l’aposta clara i ferma d’aquesta institució per consolidar
els serveis socials.
Aquests juguen un paper clau per assegurar una protecció social eficaç i efectiva dels
drets de les persones de totes les edats i condicions, i a més de ser una ajuda per a
superar situacions vitals o enfrontar-se a moments crítics de la vida, tenen també una
funció preventiva, d’activació i d’apoderament de les persones i del seu entorn. Invertir
en serveis socials és invertir en el creixement i en la cohesió, és una inversió i no una
despesa; ho diu l’Estratègia Europa 2020, i tots els estudis internacionals sobre el tema.
Per tot això nosaltres hem decidit apostar fort, incrementant la inversió per poder donar
solucions a les creixents desigualtats des de la prevenció, l’activació i l’apoderament.
Per tant els increments en aquesta àrea els hem fet conscients de la necessitat i els
beneficis dels mateixos, ja que és una àrea que repercuteix directament o indirecta sobre
el benestar de tota la societat i per tant constitueixen una inversió intel·ligent i
sostenible, un guany per a tota la societat mallorquina.
A la fi, després de diversos intents en anteriors legislatures, aprovarem una Cartera
Bàsica de Serveis Socials de l’IMAS; la durem al Ple del mes d’abril, i es pretén que
sigui un document viu que es pugui anar revisant alhora que permetrà la reglamentació
dels serveis de discapacitats, menors, gent gran i inclusió.
Estam milloran el sistema de gestió de persones, orientant-ho a una millor prestació del
servei:
Hem creat els programes d’itinerants de gent gran i menor; ens hem trobat amb
informes de la Fiscalia de Menors que ens demanaven no canviar constantment els
referents dels nins i nines que tenim en acollida; s’ha reforçat l’equip que gestiona la
Renda mínima; a les residències s’han fet accions destinades a reduir la temporalitat
dels contractes de treball: si el mes de febrer de l’any 2015 es feien 568 nomenaments
amb contractes inferiors a 5 dies, el febrer de 2016 l’hem tancat en només 359
nomenaments.
D’això se’n diu reducció de la precarietat laboral i dignificació de les condicions de
treball.
Concretament s’han invertit 2.125.000 € en aprovar i executar una oferta pública
d’ocupació: promoció interna i oposicions lliures. Com ja he dit, des de la creació de
l’IMAS l’any 2003 no s’ha desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. L’objectiu
és donar estabilitat a les persones que treballen a la institució i millorar així l’atenció a
l’usuari.
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També volem aprovar i executar un concurs de provisió de llocs de feina al personal
funcionari de l’IMAS: concurs de mèrits i de lliure designació. També volem aprovar
una RLT per tal d’adaptar-la a les polítiques en matèria de Serveis Socials i que es
millorin les condicions de treball del personal fix i temporal.
Començarem a fer l’anàlisi més detallat parlant d’Inclusió:
Aquest està integrat per 5 seccions: Prestacions, Prevenció Comunitària, Suport
Municipal, Inserció Social i Atenció a les Drogodependències.
En relació a aquesta darrera secció, s’està en converses amb la Conselleria de Salut per
iniciar el seu traspàs, ja que realment és competència seva; sé que no hem estat els
primers a fer-ho, però confiam que aquesta sigui la definitiva.
Ens vam trobar amb unes retallades importants en aquestes àrees, precisament en uns
moments de fort increment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social a Mallorca.
Als grups «tradicionals» en risc de pobresa i d’exclusió social, s’afegeixen nous perfils,
de treballadors empobrits per la precarietat i la segmentació dels mercats de treball,
aturats amb prestacions precàries o sense cap tipus de prestació i amb dificultats per
accedir als béns i als serveis bàsics.
L’extensió de la pobresa i la precarietat, i l’increment de les desigualtats és ja
estructural a la nostra societat, com es pot veure en els darrers diagnòstics realitzats.
Per tant varem decidir impulsar un pla d’emergència per fer front a aquestes situacions i
poder donar resposta a unes necessitats que generen greus conseqüències no només per
les persones, sino també per a tota la societat. A nivell personal les conseqüències
físiques, psíquiques i socials, dificulten el desenvolupament de la vida diària i afecten la
dignitat de persones i famílies, i per tant constitueixen un obstacle per a la cohesió
social i per construir la Mallorca inclusiva que tots volem.
El nostre objectiu principal en aquesta àrea és afavorir la inclusió i la cohesió socials,
apropant la gestió a l’entorn més immediat dels ciutadans, sempre que sigui possible.
Per tant descentralitzam la gestió al màxim cap als serveis socials municipals (per
apropar la gestió a l’entorn més immediat i als que més fàcilment poden detectar i
valorar les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes i poder fer plans de feina molt
més ajustats a les necessitats i a la realitat).
La nostra primera actuació en aquest àmbit ha estat iniciar l’elaboració del Pla de Lluita
contra la pobresa amb la col·laboració dels professionals, tècnics de l’IMAS i les
entitats de la Xarxa EAPN per a la inclusió social, també amb els ajuntaments.
Els eixos vertebradors d’aquest pla són l’equitat, la qualitat, la participació i la
territorialitat com a millor manera per aconseguir una redistribució més justa i equitativa
de la riquesa, i més apropada al ciutadà, i als seus objectius (explicats de forma molt
succinta):
1. Afavorir la inclusió social de persones en risc o situació d’exclusió tot enfortint les
prestacions del sistema de seguretat social. Això ho feim amb les ajudes per Urgent i
Greu Necessitat, que s’han vist triplicades de 300.000 a 950.000 €; també amb convenis
amb ajuntaments, que hem ampliat des del Programa de Prestacions Bàsiques (que
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avançàrem a principis d’any) amb una Programa d’Integració de Persones Immigrants i
un Programa de Suport a la Família i la Infància.
Dins aquest mateix objectiu hi podem situar l’actualització i millora de les prestacions
de la Renda Mínima d’Inserció, per adaptar-la a la nova realitat social i legal. No
deixarem cap ciutadà sense un ingrés econòmic.
2n objectiu: Millorar la xarxa d’inclusió social i l’atenció a les persones sense sostre o
desnonades. Dins les moltes mesures que s’hi incardinen podem destacar la dotació
d’un alberg amb centre de dia a la Part Forana, l’oferta de la Unitat Mòbil
d’Emergències 24 hores al dia i 365 dies a l’any o l’inici de negociacions amb
l’Ajuntament de Palma per a aconseguir una xarxa única.
3r objectiu: Potenciar el treball en xarxa, els serveis socials municipals i la prevenció
comunitària. Des de Benestar Social s’han visitat tots els ajuntaments per conèixer-ne
les realitats, s’està millorant la coordinació, s’han conveniat 338.000 € per als
ajuntaments de tot Mallorca que desitgin suport psicosocial, hem iniciat els tràmits per
poder comptar amb un Observatori Social i hem incorporat 6 educadors de carrer durant
6 mesos per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
L’àrea de Menors ha estat de les més conflictives, s’ha de reconèixer per mirar de
millorar.
Tanmateix, a les errades que hem d’assumir com a pròpies se li ha de sumar una molt
mala situació de partida, a més de com de delicat és sempre aquest tema:
El Servei es trobava en una situació crítica, ja que no hi havia cap de Servei, i la
directora de Llars anterior va haver de deixar el seu lloc per assumptes familiars. Això
suposava greus deficiències, ja que el Servei funcionava sense cap tipus de direcció.
El tema més greu era la política de Recursos Humans: s’havien fomentat les
contractacions per 6 mesos en tots els llocs, el que suposava canvis continus de
referents.
Els més afectats eren els menors i les seves famílies, tant pels canvis esmentats, com per
les dificultats que això comporta amb el Pla de Cas i amb el Pla Educatiu del menor.
És impossible que funcioni una àrea amb aquestes característiques amb personal que
canvia cada 6 mesos, i per això estam intentant evitar aquest pràctica, creant equips de
treball itinerants i modificant l’estructura de l’àrea per adequar-la a la realitat.
Un altre problema important són els espais; hi ha greus mancances d’espais per poder
atendre de manera adequada els menors i les seves famílies.
Per tal de millorar l’atenció i atendre nous usuaris hem creat centres de dia per a
famílies amb fills amb declaració de risc, hem millorat els programes de mediació i
integració familiar estam revisant la xarxa d’acolliment residencial per especialitzar-la.
Per cobrir les necessitats no cobertes hem creat una xarxa pels menors amb discapacitat,
hem concertat places d’urgència per a menors amb discapacitat i trastorn de conducta i
hem integrat l’equip de la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil com a servei propi
de l’IMAS.
Per mirar d’impulsar la participació hem donat força al Consell de la Infància i
Adolescència i hem creat el Consell de Famílies Acollidores, a més d’incorporar les
famílies biològiques en els processos. Hem impulsat el projecte Per una Mallorca
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Inclusiva a l’àrea de Menors i Família, i el projecte de web com a guia de recursos de
Menors i Família a Mallorca.
Hem donat la importància que cal a l’entorn, potenciant programes de prevenció
comunitària.
Pel que fa a infraestructures hem reformat la 3a planta del Puig dels Bous pel grup de
majors (els d’onze a tretze anys). També hem comprat i reformat el centre de primera
acollida per adolescents, històricament de lloguer, i hem projectat un nou edifici per a
menors. Un altre repte ha estat dignificar els espais de la 1a planta de l’IMAS per fer-la
adient pels menors, i ara estam fent el projecte de concertació de places residencials per
a gener de 2018.
Estam preparant un Congrés juntament amb l’oficina del Defensor del Menor i la
Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears sobre l’estat actual
de la protecció al menor.
Si parlam d’atenció a la dependència, el nostre objectiu principal és la implementació
d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones majors amb necessitats d’atenció i
suport, garantint una atenció integral individual, afavorint la seva participació i la de les
seves famílies, procurant el major grau d’autonomia personal i fomentant els serveis de
proximitat.
Per fer front al repte de l’envelliment progressiu de la població i l’augment de la
cronicitat hem de treballar en establir serveis especialitzats adequats a les necessitats de
les persones mitjançant la coordinació entre les diferents administracions que tenen
responsabilitats en la cura del col·lectiu de persones grans dependents, però també hem
de treballar en potenciar l’atenció comunitària de la gent gran ja que cada vegada més
les persones que formen part d’aquest col·lectiu exigeixen ser cuidats en el seu entorn
més immediat, amb les seves famílies, amics i veïns.
Per aconseguir aquests objectius treballem en dues línies principals que es desenvolupen
en diferents serveis i projectes:
1) Estam creant una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones, amb
serveis sociosanitaris com els que posarem en marxa a l’abril a la nostra residència de
Felanitx (es tracta d’un projecte pioner a tot l’Estat espanyol), serveis residencials (amb
la reforma de l’edifici C de la Llar d’Ancians o la reforma integral de la setena planta de
la Bonanova), serveis a l’entorn (amb el projecte pilot d’atenció a domicili, en
coordinació amb el Govern Balear) i les noves competències, amb la incorporació de les
dues residències i la central de reserva de què ja he parlat.
2) També treballam per a millorar en la qualitat de l’atenció, amb un model centrat en la
persona; en aquest sentit, el primer instrument clau serà el Pla d’Atenció Integral
Digital, la formació dels treballadors i la introducció de plans terapèutics amb activitats
físiques, cognitives i d’oci mitjançant l’ús intensiu de noves tecnologies: estam
introduint la tecnologia PlayForHealth (teràpies rehabilitadores mitjançant l’ús del
controlador de joc Kinect de Xbox) en 5 dels nostres centres (Llar d’Ancians,
Bonanova, Felanitx, Huialfàs i Reina Sofia).
Quan treballam amb persones amb discapacitat, el nostre objectiu principal és la
implementació d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones amb discapacitat amb
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necessitats d’atenció i de suport, garantint una atenció de qualitat, integral i inclusiva i
afavorint la seva integració social i laboral.
Citant Rosenqvist: ‘La igualtat d’oportunitats és, sens dubte, un principi compartit i una
aspiració generalitzada en les nostres societats. Per a les persones amb discapacitat,
aquest principi s’ha traduït en la lluita contra la discriminació i en la recerca de la
normalització en tots els àmbits de la seva vida. En els anys passats, es va produir una
important evolució en l’aplicació d’aquest principi en entorns com el sanitari o
l’escolar. En el moment actual, un àmbit clau per a la inclusió el constitueix l’entorn
laboral. La participació de les persones amb discapacitat en els processos econòmics i
productius, si bé troba encara molts obstacles, és, per tant, un àmbit prioritari de l’acció
encaminada a la recerca de la igualtat d’oportunitats’.
Per aconseguir aquests objectius treballam en dues línies principals de treball que es
desenvolupen en diferents serveis i projectes: les necessitats de les persones i la qualitat
de l’atenció.
Per tal d’establir una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones
incrementarem anualment la dotació de places i de serveis. Just enguany hem augmentat
255 places a la xarxa pública d’atenció a persones amb discapacitat, amb una inversió
anual de 2,7 milions d’euros.
Amb aquesta ampliació la xarxa pública se situa en 2.713 places concertades, i tenim la
intenció de signar un pacte sectorial amb el tercer sector per poder establir de manera
clara el nombre d’ampliacions anuals (entre el 7-10% anual) perquè les entitats puguin
planificar i gestionar de manera més eficient el creixement.
Hi ha una població estimada de 5.000 persones amb discapacitat física a Mallorca,
especialment discapacitat física sobrevinguda (lesions medul·lars, danys cerebrals o
d’altres). El juny de 2016 esperam treure el contracte Serveis de promoció de
l’autonomia i atenció en l’entorn per a persones amb discapacitat física, l’import del
qual es situarà entorn del 1.000.000 d’euros anuals.
Reclamarem la gestió de totes les competències que tinguin a veure amb persones amb
discapacitat (intel·lectual, física i salut mental) perquè els usuaris només hagin de
tractar amb una única administració i es puguin establir veritables itineraris vitals. Per
exemple, volem jugar un paper important en la formació laboral de les persones amb
discapacitat.
I també impulsarem les actuacions perquè Mallorca sigui més accessible a totes les
persones amb discapacitat. Actualment tenim diversos projectes d’accessibilitat i
turisme accessible tot esperant aconseguir el finançament adequat.
Pel que fa a la millora en la qualitat de l’atenció, enguany aprovarem el nou reglament
d’acreditació i de concertació que ens permetrà disposar d’uns serveis més àgils i
flexibles.
Gràcies a l’aprovació d’aquest reglament podrem desenvolupar un model d’atenció molt
més integral i inclusiu. El reglament s’ha consensuat amb totes les parts afectades,
especialment amb el tercer sector, per tant hem complert el nostre objectiu que
participin en la planificació dels serveis de forma conjunta.
També valorarem les persones en el seu entorn per a poder realitzar una valoració més
objectiva i completa, alhora que aproparem els serveis al ciutadà. Fins a la data, les
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valoracions es realitzen a la seu central de l’IMAS. Introduirem millores en la gestió
informàtica i en el seguiment també dels serveis concertats.
I quan defensam les persones ho feim en el seu sentit més ampli: d’aquí i d’allà, d’allà i
d’aquí.
Com saben, m’he implicat de forma molt personal i intensa en la problemàtica dels
refugiats sirians que arriben a les illes gregues. Haver-ho pogut tocar amb les mans com
a president i en representació d’aquesta institució –per cert, un viatge duríssim que
hagués preferit no haver hagut de fer mai– m’ha confirmat que tenim el deure humà
d’ajudar-los. Estic molt orgullós i agraït del Fons Mallorquí de Solidaritat i de
moltíssimes conciutadanes i conciutadans que s’han posat en contacte amb nosaltres i
ens demanen com se poden sumar al projecte.
Mallorca, que sap què és haver de fugir d’ella mateixa, mostra la part hermosa de la
humanitat: la solidaritat. La poetessa i escriptora nicaragüenca Gioconda Belli la va
encertar quan va afirmar que precisament ‘la solidaritat és la tendresa entre els pobles’.
Esper que els representants de les mallorquines i dels mallorquins estiguem a l’altura de
qui representam.
Parlant de defensar les persones, evidentment hem de parlar de les dones, secularment
maltractades i marginades. Aquest govern es proclama feminista i posarà totes les seves
energies a eradicar qualsevol forma de masclisme.
La Direcció Insular d’Igualtat va ser una de les reivindicacions més importants per part
de les associacions de dones a Mallorca, després de la seva desaparició la legislatura
passada. Va ser el nostre compromís complert tornar-la a posar en marxa.
La seva adscripció a la Conselleria de Presidència prova que nosaltres no consideram
que aquestes polítiques siguin un assumpte de serveis socials, sinó que es tracta d’una
matèria absolutament transversal i que ha d’implicar a totes i cada una de les polítiques
dutes a terme des d’aquesta institució.
Volem aquesta igualtat, normalitzada, tant dins el Consell de Mallorca com a tots els
àmbits de la nostra societat.
Hi ha molta feina per fer. I fins ara, sense disposar quasi de recursos propis (inexistents
en el pressuposts de l’any 2015).
S’ha iniciat, per primera vegada, la coordinació regular i periòdica entre la Direcció
Insular d’Igualtat, l’Institut Balear de la Dona i la Regidoria de l’Ajuntament de Palma,
per poder evitar duplicitats de serveis.
S’ha establert un Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Aquesta
xacra suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat de totes les dones. Sens
dubte, aquesta és una de les problemàtiques socials més greus a la qual s’enfronta la
nostra societat i la que més reptes planteja per a les polítiques públiques.
És important sumar tots els esforços i reconèixer també les aportacions que des de les
diferents institucions i la societat civil s’han fet, i es continuen fent, per assolir aquest
objectiu comú.
Consideram prioritari impulsar polítiques integrals per a l’abordatge de les violències
masclistes que aconsegueixin la sensibilització, la prevenció, la detecció, l’atenció i
l’eradicació de les situacions de violència sobre les dones.
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Aquesta estratègia de col·laboració del Consell de Mallorca amb la societat civil i les
dones i homes en el seu conjunt per fer front de forma més eficaç a aquesta xacra social,
la conformen qualsevol institució i entitat de la ciutadania de Mallorca –feminista, de
veïns, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, col·legi professional,
mitjans de comunicació– que hi vulgui participar.
Hem posat en marxa la campanya ‘Mallorca té nom de dona’.
Els carrers de Mallorca són plens de noms de grans homes, polítics, escriptors, guerrers,
sants... Sembla que només hi hagi homes que han fet grans coses. I no és cert, la realitat
és plena de dones que han de ser models positius per a les dones de l’illa i és positiu que
hi hagi referències femenines, tant per a nosaltres com per a les generacions futures.
En l’imaginari col·lectiu han de figurar totes aquestes dones que han fet aportacions a la
història de Mallorca i que han estat ocultes. Es tracta de donar a conèixer ciutadanes
rellevants als seus veïns més propers, però també a tots els habitants de Mallorca, i que
aquest record perduri més enllà d’una legislatura. Per això, és important triar
personatges transversals, per damunt de les diferents ideologies, i de diferents èpoques
per donar-ne a conèixer les aportacions, així tothom s’hi podrà identificar.
Així les coses, ens proposam recuperar un esplet d’aquestes dones, de manera
individual o formant part de col·lectius, que completaran la història dels nostres pobles,
interessants per a la gent que es passegi pels nostres carrers, tenguin l’edat que tenguin.
També hem impulsat un programa per a les dones del Centre Penitenciari de Palma,
perquè aquest col·lectiu, socialment vulnerable, s’apoderi.
Aquest projecte es fonamenta en deu tallers. Tallers que, mitjançant la creativitat, la
salut, i les habilitats socials i de comunicació, cerquen una millora substancial del
benestar personal i col·lectiu d’aquestes dones.
Estam creant ‘Genèrica: Escola per a la Igualtat’, un espai per a la igualtat i per
transformar els rols i esquemes que han desvaloritzat sistemàticament el principi femení
i tot el que té a veure amb les dones i els seus cossos (el seu cos, el seu pensament, la
seva manera de fer...).
En Promoció Sociocultural, hem organitzat activitats als centres d’Inca i de Manacor;
hem fet que les ajudes siguin més efectives per a les associacions; i hem organitzat dues
trobades de corals, a la Part Forana i a Palma.
Entre les principals mesures que posarem en marxa hi ha la creació d’una targeta per a
gent gran, amb la qual puguin obtenir descomptes en diversos establiments comercials;
modificar el Consell de Persones Majors per fer-lo més plural i divers; recuperarem el
projecte Gran Escena i organitzarem jornades d’Arts Escèniques. A més, també traurem
una línia de subvencions per a la resta d’associacions que realitzin promoció
sociocultural.
Tanmateix, i tornant a un tema de funcionament intern, una prioritat hauria de ser la
modernització d’aquesta institució, ja que la seva dinàmica anquilosada ens refrena i fa
que sovint siguem incòmodes per a la ciutadania i també per als ajuntaments. També sé
que no som els primers en intentar-ho, però a base de no cansar-se s’aconsegueixen les
coses.
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Una peça clau en la que estam fent feina és la de potenciar les intervencions delegades,
creant-ne de noves i reforçant igualment la intervenció general per tal d’incrementar
l’agilitat i eficiència de la fiscalització en els departaments.
Entre el paquet de millores que han de beneficiar la ciutadania hem de destacar la
integració del pagament telemàtic al programa de gestió tributària i recaptació actual,
que ens ha de permetre tenir major agilitat en la recaptació del Consell i donar majors
facilitats als ciutadans a l’hora de fer els pagaments.
Primer volem implantar el treball de qualitat i adaptat a les noves tecnologies. Aquest
objectiu està relacionat amb l’administració electrònica, perquè entenem que, sense
aquest sistema de treball, difícilment es pugui arribar a implantar una administració
electrònica àgil i eficient.
Actuacions que volem dur a terme:
- Elaborar els processos de factura electrònica. Es troben en un 80%.
- Elaborar els processos de subvencions. Es troben en fase d’anàlisi inicial.
- Elaborar els processos gestió de borses de treball i portal del candidat, en fase de
revisió dels processos.
Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sobretot en una administració com el
Consell: l’administració electrònica, un nou web, Funció Pública, agilització i
simplificació de tràmits.
Es treballarà en una nova pàgina web del Consell, que ha de ser més accessible, àgil,
dinàmica, intuïtiva, i des de la que se puguin realitzar tràmits administratius i
participatius. El juny de l’any passat es va incorporar la primera passa per a la seu
electrònica, a dia d’avui encara en fase embrionària.
Hem treballat amb quasi tots els ajuntaments per a la implantació de la finestreta única, i
també tenim en marxa el Projecte de pagament telemàtic de tributs i taxes, es troba en
fase de proves per a la seva implantació, previsiblement el mes d’abril. També hi volem
incloure algun servei, com l’avís amb un missatge quan es pugui recollir una cèdula
d’habitabilitat.
Pel que fa a la modernització, vull destacar el projecte presentat a Red.es Smart Islands
per al concurs convocat de fons europeus, que pot suposar la inversió de prop de 9
milions d’euros en millorar serveis de la nostra illa, utilitzant la tecnologia. Aquestes
millores, que repercutiran directament en els ciutadans i en els ajuntaments, està
pendent de resolució per part del Ministeri de Foment, Indústria i Turisme.
En grans traços, el projecte consisteix a donar informació del trànsit en temps real, dotar
d’enllumenat intel·ligent els túnels, millorar els sistemes d’informació dels serveis
d’emergència, crear una aplicació de turisme, informar telemàticament de les places
disponibles en els aparcaments al final de les carreteres sense sortida de la serra,
coordinar les oficines de turisme, dotar d’una xarxa wifi els municipis i un llarg
etcètera.
Volem vindicar el Consell com un dels agents de dinamització econòmica de Mallorca.
L’Estatut ens atorga competències en àrees tan cabdals com el Turisme, l’Artesania o
l’Agricultura. A l’espera de les competències en Ordenació i Promoció, ja tenim les
d’Informació Turística, que no entenem simplement com mantenir obertes algunes
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oficines de turisme pròpies. Volem fer una feina de coordinació de tota la informació
turística que es genera i s’ofereix des d’altres administracions públiques, particularment
els ajuntaments, amb els que hem començat a cooperar en el si de l’Assemblea de Batles
i Batlesses de Mallorca.
I en aquest camp hi tenim molt a dir i molt a fer. En l’era de les telecomunicacions i les
xarxes socials una informació turística de qualitat, accessible, atractiva és la millor
promoció de la nostra illa que es pot fer.
Per a preparar-nos per a la recepció de la competència de Promoció Turística, ja hem
reactivat la Fundació Mallorca Turisme.
Volem intensificar la presència de Mallorca en els mercats emissors madurs, i incidir en
els emergents, participant dels esdeveniments internacionals i nacionals, a més de
treballar les noves formes de promoció.
El Turisme no queda circumscrit en un sol departament, i es treballa conjuntament amb
Cultura, Esports, Patrimoni o amb el Consorci de la Serra de Tramuntana, creant unes
marques de producte Cultural, Esportiu i també Natural, els tres eixos en que centrarem
la nostra feina en l’impuls de producte. També es tendrà especial coordinació amb el
projecte Smart Island que es duu a terme des de Modernització.
Apostarem per una promoció basada en els interessos i motivacions dels visitants, en els
valors que aporta Mallorca com a destinació, i farem seguiment qualitatiu del grau de
satisfacció de la gent que ens visita.
També per la promoció volem coordinar els esforços que fan els ajuntaments, treballant
per assolir que les distintes marques locals esdevenguin complementàries d’una oferta
global de la nostra illa que té molt per oferir, i per a públics molt diversos.
Però el Departament d’Economia i Hisenda també té una altra competència cabdal:
Artesania. Aquesta àrea que s’ha de dotar de mitjans per donar un servei de qualitat als
artesans, però també, per poder començar a promoure un sector que segurament
necessita del nostre impuls.
El desenvolupament econòmic de Mallorca passa, també, per l’impuls de l’economia
local que fan els ajuntaments, per això també volem donar una mà a la promoció
econòmica, de les iniciatives econòmiques dels nostres municipis, sigui a través del
suport a les fires locals o treballant amb els emprenedors locals, donant-los les eines per
poder posar en marxa els seus projectes empresarials.
Una de les altres tasques que té encomanades Hisenda i Economia és coordinar les
inversions estatutàries, respecte a les quals no ens podem permetre el luxe de tornar-nos
adormir.
Tornant a la modernització, hem impulsat la coordinació i col·laboració amb el Govern
balear per homogeneïtzar procediments i fer ús d’eines tecnològiques que permetin
aquesta homogeneïtzació.
També volem col·laboració amb la UIB en matèria d’innovació. Ens han permès
comptar amb el seu suport en la presentació del projecte Smart Island Mallorca.
Està prevista la firma d’un conveni de col·laboració en matèria d’Innovació que permeti
intercanviar projectes i col·laborar en els diferents projectes que s’impulsin des de la
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UIB i des del Consell de Mallorca. Ben aviat podrem dur al Ple un acord global amb
aquesta institució.
Val a dir que hem aconseguit que el Consell esdevengui un dels motors polítics
principals de l’illa, després de 4 anys adormit. Així, estam capitanejant dos projectes
bàsics en els què hem implicat altres administracions: la recuperació dels molins del Pla
de Sant Jordi i el Museu Marítim.
Una altra de les nostres senyes d’identitat és la defensa del medi ambient.
La lluita contra el canvi climàtic és inajornable; per això, ja per aquest any 2016 s’han
pressupostat inversions en els edificis per millorar l’eficiència energètica; les licitacions
de nous contractes d’obres, manteniment d’edificis i instal·lacions inclouran nous
elements en relació a la eficiència energètica, així com clàusules socials i laborals.
En aquest sentit, es treballarà de forma específica en els refugis, on ja hi ha una
intervenció a punt: a son Amer és imminent la instal·lació d’una caldera de biomassa,
que servirà d’experiència pilot per a la resta de refugis.
A més, hem duit a terme la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la
Llar de la Infància i a la Llar de la Joventut.
Un altre tema cabdal és la gestió de residus. Ja hem duit a terme l’aturada d’importació
de fems de l’estranger, un dels principals compromisos electorals dels tres partits que
conformam a dia d’avui l’equip de govern, i esperam que de forma definitiva.
Evidentment no ens podem aturar aquí, ja que el tema és complex i ha de tractar-se en
tota la seva profunditat.
Per això, ja estam treballant en un nou Pla director de Residus, que s’està redactant de
forma participativa, amb debat i formació; esperam poder aprovar-lo inicialment la
primavera de 2017.
Estam estudiant la viabilitat del tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de Son
Reus; hem de reconduir la gestió de residus, reduint la crema i la creació i augmentant
el reciclatge i la reutilització.
Estam fent feina en un nou reglament de TIRME, pendent del 2008, i en l’actualització
del Pla de Vigilància Ambiental.
Una altra gran aposta és la del manteniment i potenciació de la xarxa de camins públics,
a més de la ruta de Pedra en Sec i de la ruta d’Artà a Lluc (amb la nova aprovació inicial
del Pla especial). Estam estudiant també la creació d’un itinerari Artà-Colònia de Sant
Jordi, al qual dedicarem dues de les persones contractades per mitjà del SOIB.
Estam fent estudis en el sentit de tancar un circuit perimetral al voltant de Mallorca,
amb la possibilitat d’incorporar alguns fars com a nous refugis de la xarxa; ja se fan
negociacions amb l’Autoritat Portuària en aquest sentit. L’obertura de la Coma d’en
Vidal se farà enguany.
I el més important en aquest sentit: els departaments de Medi Ambient i de Territori
estan treballant en la redacció d’una ambiciosa Llei de camins que permetrà connectar a
peu totes les viles i ciutats de Mallorca, reprenent així amb força l’elaboració dels
Catàlegs de Camins Públics per part dels ajuntaments.
Esment especial mereix sa Dragonera, que volem potenciar. A més, s’habilitarà l’espai
existent a l’illot per a dur a terme estudis científics.
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També estam fent feina amb el Govern per a la protecció de sa Dragonera en l’àmbit
marítim, i en els propers exercicis farem un nou Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc
Natural.
També hem treballat conjuntament amb el sector de la caça per promoure la seva
vessant responsable i ajudar-los en les seves activitats; també els hem plantejat la
possibilitat de modificar la llei de caça en alguns punts i la predisposició que han
mostrat és bona.
Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, cal regularitzar Son Pardo de forma urgent, així
com construir-hi una pista multifuncional i instaurar-hi un registre d’entrades i sortides
de cavalls. També s’han de dur a terme millores en els serveis de l’hipòdrom de
Manacor.
A part d’això, volem fer canvis profunds a l’IEH per assegurar-ne la viabilitat i
permetre reduir l’aportació que hi fa el Consell; per això és important elaborar un
reglament d’apostes que desenvolupi la Llei 8/2014 del joc de les Illes Balears que
garanteixi que no es permetran apostes hípiques a les illes que no incloguin les curses
que es fan a Mallorca.
Evidentment fa falta fer promoció del Trot, tant per l’aspecte econòmic intern com pel
seu valor cultural i la interrelació que té amb l’agricultura (que esperam gestionar a
finals de legislatura) i el territori.
També, des dels hipòdroms, es pretén dur a terme projectes de formació relatius a tot el
món del cavall, també dins un àmbit de col·laboració amb el SOIB del Govern de les
Illes Balears.
El nostre plantejament en Territori és clar: rebutjam considerar-lo un element amb què
especular i creim que mereix la màxima protecció pel seu valor paisatgístic, patrimonial
i d’identificació, a més dels naturals, òbviament.
Després de 10 anys de l’aprovació del Pla Territorial de Mallorca, toca revisar-lo; a
més, la normativa sobrevinguda també ho fa recomanable. La nostra intenció és fer-ne
una aprovació inicial el 2017 i el 2018 la definitiva.
Com que aquesta feina es farà en paral·lel amb la redacció de diversos plans directors
sectorials, podrem disposar de dades d’aquests sectors per a la revisió del PTM.
El primer serà el Pla director sectorial de Comerç, precedit per la Norma Territorial
Cautelar que limita la implantació de noves grans superfícies comercials. El Pla director
serà de caràcter regulador, ja que amb la normativa europea (la liberal Directiva
Bolkestein) és impossible establir mesures contra un determinat sector econòmic. Hi
apostarem pel comerç de proximitat, la mobilitat sostenible, la integració visual i
funcional del comerç dins les trames urbanes i evitar les zones monofuncionals. La
previsió és d’aprovació inicial el juny de 2017 i definitiva un any després.
El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics, que ha d’ordenar la implantació territorial de
les activitats turístiques, així com les infraestructures i equipaments necessaris per al seu
desenvolupament és un altre dels eixos a treballar.
Es pretén donar un nou impuls a les polítiques de paisatge perquè aquest es vagi
introduint de manera transversal dins totes les actuacions a l’illa. Preservació,
recuperació i intervenció. Actualment ja s’han iniciat els primers estudis per anar
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definint l’estratègia a seguir durant els propers anys, amb l’aprovació final de les
directrius del paisatge, però al mateix temps s’han d’aprofitar les eines que proporciona
el Pla territorial, la redacció dels Plans especials de desenvolupament de les Àrees
d’intervenció paisatgística, amb una sèrie d’accions concretes a Cala Millor-Sa Coma,
es Murterar i en el Torrent Gros de Palma.
Per últim, es crearà l’Oficina tècnica d’informació i suport territorial, com a oficina de
suport per a l’adaptació del planejament municipal als instruments d’ordenació
territorial, i d’assessorament també als municipis de l’Illa, tasca que es realitzarà de
manera conjunta amb la Direcció Insular d’Urbanisme. En aquest sentit, hi ha hagut
reunions amb la meitat dels municipis de l’illa per aconseguir la revisió i adaptació dels
planejaments.
Es preveu un augment dels expedients d’autorització d’activitats no permanents (proves
ciclistes, triatló, etc.) que han de passar per més d’un municipi. La intenció es donar
suport a aquesta activitat, que cada vegada més s’ha convertit en una activitat turística
desestacionalitzadora, per tant, es continua i es dóna un nou objectiu a la comissió de
seguretat viaria creada conjuntament amb el departament d’esports.
En aquest moments, es redacta un reglament de desenvolupament de la llei d’activitats
classificades en matèria de cooperació amb el ajuntaments de l’illa, en concret amb els
de menys de 15.000 habitants, i que regeixi de quina manera el Consell donarà suport
als ajuntaments en matèria d’activitats classificades.
Mentre es tramita aquest reglament es proposarà als ajuntament signar un conveni en
termes semblants al que més endavant serà l’articulat del reglament, és a dir, per tal que
el Consell exerceixi la competència en matèria d’activitats classificades, inclòs el pla
d’inspecció sobre les declaracions de responsables.
Pel que fa a carreteres, el primer canvi que s’ha fet, és precisament el nom de la direcció
insular: abans era Carreteres, ara és Infraestructures i Mobilitat, per tal de canviar la
perspectiva, és a dir, que la tasca del departament sigui la planificació de la mobilitat a
l’illa de Mallorca, no sols des del punt de vista de la carretera i del vehicle, sinó
introduint nous actors, com els vianants, els vehicles no motoritzats, la planificació, els
criteris mediambientals i la integració paisatgística com a eixos de les polítiques de
mobilitat.
Com ja he dit, durant aquesta legislatura es negociaran la transferència de Transport
Terrestre amb el Govern, i les reclamarem amb força: no té sentit que qui ha de planejar
el sistema viari no sigui qui planifica també el tren o ordena el transport col·lectiu rodat.
És de lògica que on ha d’arribar un tren no cal fer la mateixa carretera que on no hi
arribarà mai, i viceversa.
Dins la planificació de les infraestructures futures de l’illa de Mallorca, han de primar
les inversions en millorar la xarxa viària existent, adaptant-la a les noves necessitats de
la nostra illa, al transport públic i al nous usuaris. Per tant, en aquesta legislatura ha de
ser una realitat la modificació del Pla director de carreteres juntament amb la redacció
del Pla de mobilitat de l’illa de Mallorca.
Per a l’exercici 2016 s’han pressupostat 92’5M d’euros, el 50% destinat a inversions en
carreteres i un 33% a la conservació i al seu manteniment.
Entre l’obra nova, cal destacar:
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El ja esmentat desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, amb unes
característiques concretes front a la projectada en l’anterior legislatura, una reducció
dels terrenys ocupats de prop de 50.000 m2, reduint la mitjana de 6 a 3 metres, reduint
les vies de servei de 10 a 6 metres i executant-les dins de les zones d’expropiacions,
suprimint la rotonda elevada de Son Gabriela, que es substitueix per un enllaç inferior.
El nou projecte té noves característiques, com permeabilitat de la via, amb l’execució de
dos enllaços de les vies de serveis inferiors i la reurbanització de l’entrada del municipi
de Campos amb criteris paisatgístics.
De la via connectora, en aquest moments dels 4 primers trams, se n’han posat dos en
servei, un està en obres, i el primer i el darrer, que enllaça amb l’autopista de l’aeroport,
està pendent de trobar una solució pels problemes amb les obres i amb l’empresa
licitada.
Aquestes són les úniques grans obres que executarem. La resta seran intervencions per a
la millora de la seguretat a la xarxa viària existent.
‘Carreteres més segures’, aquest és el leitmotiv del nou govern, per la qual cosa també
es posaran en marxa de manera immediata tres actuacions estratègiques concretes: Pla
de consolidació de talussos i actuacions a la serra de Tramuntana, Pla d’actuacions
urgents en els punts de concentració d’accidents de les carreteres i Pla de vies
cicloturístiques, conjuntament amb la Direcció de Territori i Paisatge, i amb el
Departament de Cultura i Esports.
És hora d’incorporar als instruments territorials la planificació de la mobilitat sostenible
i en concret la mobilitat amb bicicleta i des d’una visió conjunta de tota l’illa definir un
pla de vies ciclistes.
Capítol a part es mereixen les tres grans concessions que es gestionen des de la Direcció
Insular d’Infraestructures i Mobilitat:
En el Servei d’ITV, aquest 2016 serà el moment d’estudiar les distintes alternatives de
gestió del servei d’ITV a Mallorca: privatització, internalització, nova concessió i
creació de noves línies.
La carretera de Manacor, ens ocuparà el control de la concessió i del peatge en ombra
que es paga trimestralment, juntament amb el control del trànsit i del seu manteniment.
Pel que fa al túnel de Sóller tenim un mandat clar, que és rescatar-lo. Estam estudiant
totes les fórmules i vies per dur-ho a terme. Tanmateix, i com ja va anunciar la
consellera Garrido, s’ha començat a estudiar jurídicament la modificació del contracte
per tal que el habitants de Sóller, de Fornalutx, de Bunyola i de Deià puguin passar de
manera gratuïta pel túnel, sense haver d’avançar l’abonament del peatge no després del
2016.
Pel que fa a l’Agència de Disciplina Urbanística, s’estan duent a terme una sèrie de
modificacions per a fer-la més àgil, efectiva i atractiva per als municipis, ja que la
nostra intenció és que acabi abastant tot el sòl rústic de Mallorca. De moment s’hi han
adherit Felanitx i Artà, i estan en procés molt avançat Mancor, Alaró i Sóller.
L’objectiu final de l’ADU és defensar i protegir el territori de l’illa, des d’un dels
vessants més importants d’aquesta defensa: les actuacions disciplinàries contra les
construccions i usos que vulneren la normativa de protecció territorial. Ho deim alt i
clar: s’ha acabat el campi qui pugui i el construir contra la normativa.
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La serra de Tramuntana és un orgull per a les mallorquines i els mallorquins, i per tant
gestionar el Consorci Serra de Tramuntana que ha de desenvolupar i seguir el pla de
gestió que es va presentar davant l’UNESCO una responsabilitat.
Organitzarem el I Congrés Internacional de la Serra de Tramuntana, que comptarà amb
la presència d’experts i especialistes en territoris patrimoni de la humanitat; també
elaborarem programes educatius que fomentin el coneixement de la serra entre els
escolars i potenciarem, conjuntament amb la Conselleria d’Educació del Govern balear,
programes educatius adreçats a centres de primària i instituts d’ensenyament secundari.
Una de les altres fites pel que fa a la serra és promoure-hi iniciatives vinculades al
desenvolupament de l’economia sostenible, vinculant-les especialment a la creació de
llocs de treball. La serra és com és perquè l’home hi era i interaccionava, i volem una
serra que segueixi essent viva.
El Consell, com ja se sap, és l’ajuntament dels ajuntaments. El municipalisme és una
senya d’identitat d’aquesta institució, i com a ex batle hi crec fervorosament. No hi ha
democràcia si no es practica als pobles i als barris, i no hi ha democràcia sense uns
ajuntaments capaços de respondre a les necessitats i les demandes dels seus veïnats.
I el Consell, des de totes les seves àrees –encara que capitanejats pel conseller Joan
Font–, està al servei dels ajuntaments.
La potenciació de l’Assemblea de Batles i Baltesses, amb tres reunions en només nou
mesos, n’és un clar exemple, de municipalisme i de participació.
El departament de Funció Pública i Modernització ha creat una comissió
interdepartamental amb el departament de Desenvolupament Local, tot cercant
optimitzar la prestació global de serveis, donant suport a la modernització de les seves
xarxes de comunicació mitjançant el Consorci d’Informàtica. Ja s’han realitzat reunions
específiques amb quinze ajuntaments, i abans d’acabar l’any ens haurem reunit amb tots
els consorciats.
Volem que el Consorci sigui un fòrum en el qual els ajuntaments puguin participar de
forma activa prenent decisions, aportant idees i col·laborant en la gestió.
De fet, hem començat a treballar en aquest línia. Així, el passat 30 d’octubre es va
presentar a tots els ens consorciats la cartera de serveis i se’ls va sol·licitar la seva
implicació, acordant-hi la reactivació dels grups de treball. Ja s’han reprès el
d’administració electrònica, i el de la web.
La modificació dels estatuts possibilitarà donar un major paper a la Junta General,
passant de reunir-se dos cops a l’any, a tenir un mínim de 4 reunions ordinàries, més
aquelles extraordinàries per tractar temes tan importants com l’elaboració dels
pressupostos del Consorci.
També s’estan revisant les quotes dels consorciats; estudiam els deutes pendents per
establir plans de pagament o contraprestacions de servei; per exemple, Calvià i Sa Pobla
ens han presentat propostes per condonació de deute, oferint-nos aules per a formació,
programes informàtics propis i altres serveis.
Precisament en col·laboració amb l’Ajuntament de Sa Pobla s’ha instal·lat i configurat
en un entorn de proves la factura electrònica; aquesta aplicació en permet la
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incorporació automàtica i la dació permanent d’informació del seu estat als proveïdors,
el que ens permetrà una gestió més eficient de les factures.
Hem realitzat el disseny, desenvolupament i maquetació de quatre webs municipals
(Vilafranca, Sant Llorenç, Porreres i Escorca). A més a més del manteniment i
actualització de les 48 web dels ens consorciats.
També tenim implantat un Portal de transparència en el 70% dels ens consorciats; i
Santa Margalida i Manacor ja compten amb Seu Electrònica.
S’han publicat els visors urbanístics d’Algaida, Binissalem, Llubí i Muro, i en aquests
moments estam treballant amb el visor d’Alaró. Aquests visors ofereixen una àmplia
informació sobre les característiques urbanístiques, i permeten que el ciutadà pugui
consultar aquesta informació i que els tècnics d’urbanisme puguin comptar amb una
eina de suport a la seva feina.
Des de la Direcció Insular d’Igualtat s’ha fet l’avaluació dels plans d’igualtat
municipals.
També s’han iniciat trobades d’associacions de dones de la part forana per tal de
fomentar-hi el teixit associatiu femení, facilitant una valoració de les seves necessitats i
propiciant l’intercanvi de bones pràctiques i suport mutu.
També hem creat un Espai de Dones conjuntament amb ajuntaments i en col·laboració
amb l’Institut Balear de la Dona, per coordinar els serveis d’atenció a les dones i
l’impuls a les polítiques de gènere als municipis de Mallorca, donant servei als
ajuntaments, a les associacions i a les persones usuàries de cada municipi.
Els primers Espais de Dones es crearan als municipis d’Inca i de Manacor a partir de
l’aportació que efectuaran les tres administracions diferents: IBDona, Ajuntaments i
Consell de Mallorca. Mitjançant convenis s’atribuiran els recursos que aportaran cada
una de les esmentades administracions.
Cal fomentar la vertebració dels serveis públics culturals a través de xarxes de treball
que permetin la col·laboració econòmica i funcional per optimitzar la prestació dels
serveis públics cap a la ciutadania. Un element clau en la vertebració i cohesió dels
serveis seran les infraestructures de referència com el Teatre Principal de Palma, els
terrenys de Sant Ferran, l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales o el
Museu de Mallorca.
Volem impulsar la cooperació local cultural per promoure programes de forma
equitativa a tots els municipis de Mallorca (activitats, biblioteques, arxius, museus,
teatres, patrimoni material i immaterial, cultura popular).
Amb la finalitat d’incrementar les relacions i oportunitats dels creadors culturals dels
diferents territoris de parla catalana, volem donar un impuls a la Xarxa de Municipis pel
Ramon Llull de les Illes Balears.
El Consell de Mallorca ha de garantir el suport a les biblioteques per a l’elaboració de la
part corresponent de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears, considerada com el
conjunt en suport digital del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i de les obres
d’investigació, divulgació i creació per al coneixement de la cultura de les Illes Balears.
Volem potenciar la xarxa de Bens d’Interès Culturals privats visitables amb línia
d’ajudes, així com la xarxa de teatres públics municipals. Activarem la Xarxa de
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Museus creada l’any 2002 com eina de coordinació i cooperació dels museus i
col·leccions de Mallorca.
Transformarem l’Arxiu del So i de la Imatge en un centre de referència en l’àmbit de la
recerca, la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual que esdevingui
una Filmoteca de Mallorca en xarxa.
Crearem tota una sèrie de camins de cultura: rutes de museus, biblioteques, cases
museu, fets històrics, personatges, teatres, patrimoni religiós, patrimoni
historicoindustrial, esglésies de Repoblament...
Crearem el servei insularitzat de gestió dels arxius històrics municipals. Una vegada
digitalitzats els fons, establirem un sistema de gestió centralitzat per posar a l’abast dels
investigadors i ciutadans en general els continguts dels diferents arxius municipals.
Des de Benestar Social, com ja he dit, es treballa contínuament amb els ajuntaments. La
mostra més clara és el Pla de lluita contra la pobresa.
La Direcció Insular de Cooperació Local va treure un Pla especial d’ajudes per a pobles
de menys de 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris, amb un total de
4.000.000 €. Enguany n’hem tret un per a tots els ajuntaments dotat amb 10.000.000 €.
També hem obert una partida per a l’adequació o instal·lació d’hidrants en pobles de
menys de 2.000 habitants, una per a despeses corrents per menors de 10.000 € i una
altra per a ajudes per esmenar les fuites d’aigua. A més, hem contractat 6 arquitectes del
SOIB per a assessorar en l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
Des del Consell hem coordinat la participació dels ajuntaments en el Pacte de Batles
contra el canvi climàtic, i els hem acompanyat en la participació en un projecte europeu
per a l’estalvi energètic i en el desenvolupament d’un pla pilot per a la implantació de la
mobilitat elèctrica a Mallorca.
També hem establert un programa per fer front a les conseqüències de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, la Llei Montoro, a més del
permanent servei d’assessoria jurídica.
Precisament la Llei Montoro ens dificulta la possibilitat de crear un consorci de
bombers que ens ajudaria a gestionar les diverses casuístiques que conviuen a Mallorca.
Trobarem una altra fórmula, però sens dubte els bombers són una de les peces clau
d’aquest Consell.
A més de la ja esmentada construcció d’un nou parc al Migjorn, de les inversions en
hidrants i de la voluntat d’incrementar la insuficient plantilla, estam realitzant o
realitzarem millores importants a la resta de parcs. Els bombers, que estan disposats a
arriscar la vida per tothom, mereixen un tracte exquisit per part d’aquest Consell.
Però no només estan fent tasques d’urgència, sinó també de prevenció: han realitzat
simulacres a centres escolars, i a través d’una col·laboració amb l’IMAS i amb
l’IBSALUT també en fan a llars de majors i a centres de salut.
Senyores i senyors, com veuen, Mallorca té grans reptes i grans oportunitats davant seu.
Reptes que podrem superar i oportunitats que podrem aprofitar si aconseguim bastir,
entre nosaltres i també amb el conjunt de la societat, grans temes d’acord.
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Les polítiques socials, la defensa del territori, el manteniment de la nostra llengua i
cultura, l’aposta per un Consell fort... haurien de ser temes que ens unissin. Jo hi confïi.
Malgrat que aquest format de debat doni poc marge al diàleg i a la confecció d’acords,
en tendrem temps. Tenen el meu compromís.
I tornant a Llull, permetin-me citar aquell vers esclarit ‘si no ens entenem pel
llenguatge, entenem-nos per l’amor’, en aquest cas a Mallorca.
Moltes gràcies!”

El Sr. Miralles, moderador del debat, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta amb plecs de paper números de A Nº 13229 a A Nº
13257.
El secretari general
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El president

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 16 de març de 2016
Hora: de 9.15 h a 12.55 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme
Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover,
Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez
Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí,
Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny,
Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll,
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi excusen l’assistència els Hbles. consellers Sr. Juan Rotger Seguí i Sra. Maria Salom
Coll.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general en funcions: 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. MIRALLES (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, qui actua com a
moderador d’aquest debat) saluda tots els presents en aquesta sala de sessions de Palau
Reial, seu del Consell de Mallorca, i dóna la benvinguda a totes les persones que
representen associacions, col·lectius, institucions i també a tots els batles i batlesses que
han volgut assistir a aquesta sessió plenària extraordinària que té per objecte dur a terme
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el Debat de Política General del Consell de Mallorca, d’acord a allò que estableix el
Reglament del Consell de Mallorca en el seu art. 71.
Explica que, en compliment del que s’ha acordat per al desenvolupament de la sessió,
avui li correspon al president del Consell de Mallorca, Hble. Sr. Miquel Ensenyat
Riutort, iniciar aquest debat amb la seva intervenció, i la sessió continuarà demà amb la
intervenció dels portaveus dels grups polítics representats en el Ple del Consell de
Mallorca.
Tot seguit dóna la paraula al President, Sr. Ensenyat.
El Sr. PRESIDENT pronuncia el discurs següent:
“Senyores conselleres, senyores consellers, digníssimes autoritats, amigues i amics. Bon
dia a tothom,
Crec que és un deure començar aquest discurs parlant del major drama humà del nostre
temps, tot recordant que aquest Ple va aprovar per unanimitat rebutjar l’acord entre la
Unió Europea i Turquia. Una autèntica vergonya que mercantilitza les persones i
vulnera el dret internacional i els drets humans en proposar devolucions en calent i anar
contra els drets dels refugiats.
Des d’aquí, també reclamam a Espanya que s’hi oposi i que exerceixi el seu dret a vet.
Fa un any, en aquesta mateixa sala i en aquest mateix debat –llavors jo estava a
l’oposició i feia la rèplica a la presidenta Maria Salom– els vaig contar una anècdota, no
sé si alguns se’n recordaran.
A la porta, em vaig trobar un conegut que hi assistia com a públic i que em va demanar
‘i com funciona, això?’.
Jo li vaig dir ‘xerrarà el govern, que dirà que tot ho fa molt bé; després intervendrà
l’oposició, que dirà que tot ha estat un desastre’. Ell va riure i em va preguntar ‘i qui té
raó?’, a la qual cosa vaig respondre ‘ni els uns ni els altres, i una mica entre tots, però
allò que és segur és que a tu no te demanaran l’opinió’.
Certament, coincidiran amb mi, és la trista realitat del parlamentarisme modern.
N’hauríem de fugir, pel bé de la institució i de la ciutadania. Sóc conscient que el format
no hi ajuda. Saben que vaig intentar modificar l’estructura d’aquest debat, i que trobaria
molt més interessant que es produïssin un seguit de monogràfics temàtics entre els grups
i cadascun dels consellers i conselleres, a la vegada que es donàs veu també a la
ciutadania.
No va poder ser, però confiï que l’experiència ens hi faci avançar; teniu-ho per la
primera de les moltes propostes que faré en aquest discurs. La democràcia s’ha de
reinventar si es vol salvaguardar, i els models decimonònics, bons en el seu moment, no
són vàlids l’any 2016.
Però aquesta és l’eina que ara mateix tenim i la farem servir tan bé com podrem. Així,
ara em pertoca presentar-los l’estat del Consell –ara i quan arribàrem–, la nostra acció
de govern i el nostre plantejament per a la resta de mandat.
En la meva exposició no hi trobaran triomfalisme; és molt el que volem fer i també són
moltes les dificultats, no ho amagarem. I també són moltes les fites aconseguides i les
iniciatives iniciades en 9 mesos; moltíssimes, diria jo.
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I ens agradaria que des dels diferents grups es jutjàs objectivament i sense apriorismes
el que avui diré i que s’intentàs aportar des dels diferents plantejaments ideològics, tots
ells legítims.
De fet, quan parli del passat per a situar-nos bé en el present, no pensin que intent
qüestionar la darrera legislatura, ni molt manco en contra del partit que ha governat els
darrers quatre anys, perquè entenc perfectament que totes i tots, cadascú des del seu
posicionament, vol el millor per a Mallorca, i no tenc legitimitat per pensar que jo estim
més Mallorca que qualsevol dels altres consellers o de les conselleres que s’asseuen o
s’han assegut aquí. Ni a la meva dreta ni a la meva esquerra. Dir o pretendre això seria
una bajanada.
Com a representant del govern insular, em compromet a prendre nota de tot el que
diguin demà; no just per rebatre’ls el que no veiem igual, sinó per a construir plegats.
No em farà cap por dir-los que tenen la raó; citant Epicur, ‘en un debat raonat, més
guanya qui és vençut, per tot allò que aprèn’.
Evidentment, hi ha coses en les que no estarem d’acord. Aquest no és un govern naïf o
de concentració nacional. Es tracta d’un executiu format per diferents partits però amb
uns potents denominadors ideològics comuns: el progressisme, l’ecologisme, el
feminisme o l’aposta per una democràcia participativa i l’autogovern, per citar-ne
alguns.
Una diferència bàsica amb el govern anterior i amb la bancada de l’oposició –amb molts
de matisos, permetin-me la generalització– és el nostre rebuig al model neoliberal
plantejat per economistes de l’Escola de Chicago com Friedman, Stigler o Lucas. No
passa res, són diferents plantejaments entre els que la ciutadania pot elegir cada quatre
anys.
No tenc la demostració empírica de tenir tota la raó. Però sense tenir la raó ni pretendrela, sí que tenc una opinió formada i tenc un pensament que no em costa gaire d’explicar
respecte del que veig, del que sent, del que sé i del projecte polític que tenc l’honor de
liderar.
Creim sincerament que els mercats no s’autoregulen; ens sap greu pels que s’han passat
trenta anys afirmant-ho, però l’esclat de l’actual crisi econòmica per mor de la manca
absoluta de supervisió dels mercats financers i de l’economia especulativa n’és un
exemple.
I quan ho fan, perquè a vegades sí que ho fan, sempre és a benefici del més fort. I
comprendran que no desitjam viure en un país on imperi la llei de la selva. I estic
convençut que vostès tampoc ho volen.
Les dades de l’informe Oxfam són demolidores: al 2015 a l’Estat espanyol, les 20
persones més riques tenien tant com les 14.031.000 persones amb menys recursos; al
món aquesta equiparació és de 62 a 3.600.000.000. I això just fa que aguditzar-se: en els
darrers 15 anys, els actius del 30% de la gent més empobrida han crescut un 3%, mentre
que els del 10% més rica es disparaven un 56%.
Coincidesc plenament amb els que defensen, com el Nobel d’Economia Paul Krugman,
que la crisi que encara patim no ha estat conjuntural sinó clarament estructural d’un
sistema podrit al servei de l’enriquiment ràpid, de l’especulació, del poder econòmic i
no del bé comú.
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Per això rebutjam l’administració petita, el model gerencial del neoliberalisme: creim en
una administració gran, amb capacitat reguladora, supervisora i d’intervenció, que
redistribueixi la riquesa i protegeixi els socialment desafavorits, i amb una governança
forta que plasmi les decisions de la ciutadania expressada en les eleccions.
Aprofitant aquesta reflexió, permetin-me que comenci el repàs a les actuacions del
Consell pels seus treballadors, autèntic múscul que fa funcionar aquesta institució i
element cabdal si volem fer-la més àgil i útil a la ciutadania.
En algun cas, debatent sobre aquest tema, ens han retret que haguéssim augmentat el
capítol I del pressupost, el que fa referència al personal. I tant. I més que
l’augmentarem, en poder. Perquè sobretot els consellers que han gestionat el Consell
saben que fa falta personal per a dur a terme les competències que tenim, i encara més
amb les que volem assumir. Però sobre aquest tema hi tornarem més endavant.
Si hem de destacar un augment de treballadors és a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(l’IMAS), la qual cosa ens permet donar millor i més eficaç servei als que més ho
necessiten. Des de la seva creació, l’any 2003, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials no
havia desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. En parlarem més endavant.
Però no ens podem oblidar del col·lectiu de bombers, que està subsistint a base de la
bona voluntat dels professionals d’emergències, o de departaments on és evident la falta
de funcionaris. Ja estam fent feina en aquests sentit.
Aquestes mancances poden quedar dissimulades si es vol aprimar el Consell, però en el
moment en què l’hem començat a posar en marxa, encara que de forma gradual, s’ha
mostrat amb tota severitat que cal dotar-nos del personal necessari per donar un millor
servei als diferents ajuntaments de Mallorca i als ciutadans i ciutadanes de la nostra illa.
I aquest personal ha de veure’s escoltat i reconegut; per això la consellera Palomino ha
tengut com una de les prioritats el diàleg amb els agents sindicals i la recuperació -en la
mesura de les nostres possibilitats- dels drets laborals perduts.
Com explicàrem en la defensa dels pressupostos, una de les altres tasques que ens hem
trobat ha estat la regularitzar la dotació econòmica de les places de la plantilla aprovada,
no podem seguir mantenint una situació irregular: places no dotades que en algun
moment cal cobrir per incorporacions d’excedències, de serveis especials, o de
comissions de serveis.
Un dels objectius pel que fa a Funció Pública és el de fomentar la formació contínua
com eina de capacitació per a un nou sistema de gestió per competències professionals.
Per això:
Inclourem cursos de capacitació dins el programa formatiu per a 2016 i establirem una
instrucció de criteris per a la borsa de formadors. Així mateix, estam treballant amb
l’EBAP per a la formació de pràctiques de bombers i amb altres organismes,
institucions i fundacions per tal d’ampliar l’oferta formativa a tots els treballadors del
Consell i dels ajuntaments, i a ser possible amb repercussió en la contractació
subvencionada per part del SOIB.
També els anunciï que estam en fase d’elaboració de plecs per a la licitació de les
llicències d’activitats de tots els edificis del Consell, que també suposarà una possibilitat
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per acreditar-los, per tal de fer formació en aquest marc de col·laboració també amb el
SOIB.
També estam elaborant un Manual d’Acolliment al personal del Consell, que permeti
una benvinguda al nou empleat i un acolliment que faci possible la seva adaptació en les
millors condicions i de bon clima laboral.
Una altra feina ben necessària i que ja està ben encaminada és la revisió de la Relació de
Llocs de Treball, permetent una major eficiència en l’assignació de recursos humans.
Actualment ja comptam amb un primer esborrany de catàleg de funcions, que serà
negociat amb els agents socials.
Es farà una primera Relació de Llocs de Treball adaptada al Decret d’organització i
places de nova creació, que serà temporal i transitòria.
Una vegada aprovat el catàleg s’iniciarà una revisió total de l’RLT, basant-nos en
criteris objectius per a la fixació de conceptes retributius de manera homogènia. A més
serà necessària la revisió de jornades de treball, de categories, etc. Aquestes passes són
necessàries per elaborar una RLT que ens permeti convocar un concurs de trasllats
adequat a les necessitats reals del Consell a dia d’avui.
Amb caràcter prioritari aprovarem i executarem el concurs de trasllats del Consell de
Mallorca, en el qual s’inclouran tots els llocs de feina susceptibles de ser-hi inclosos.
També treballarem en una nova regulació de selecció de personal, prèvia negociació,
incloent clàusules socials i el requisit del català. En aquests moments, s’està elaborant
un primer esborrany per part dels tècnics de Funció Pública, que serà presentat una
vegada negociat amb els sindicats.
Un cop aprovat es procedirà a obrir totes les borses de treball, coincidint amb la
implantació d’un portal específic, que ens permetrà una gestió més àgil i major
transparència en tots els processos. També procedirem a convocar processos selectius i
de provisió de llocs de treball; en aquest sentit tenim prevista una convocatòria
d’oposició a bombers de forma imminent i una de general l’any 2017.
També pretenem actualitzar la normativa reguladora de les condicions de treball a la
realitat de l’any 2016 per tal de revisar, unificar i clarificar els criteris retributius.
S’està realitzant una revisió de tota la normativa existent, per elaborar un esborrany que
ens permeti negociar amb els sindicats aquest acord.
Així mateix, potenciarem el teletreball i l’orientació al treball per objectius, com a
mesura transversal en aquells llocs que pel seu contingut sigui possible, contribuint a la
millora de la conciliació de la vida familiar i laboral.
Una vegada aprovat el catàleg de funcions, que com ja he dit ara tenim en fase
d’esborrany, s’identificaran els llocs susceptibles de teletreball i així es proposaran en la
modificació de la Relació de Llocs de Treball
El Consell, en el marc del programa del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, ha
contractat 64 aturats de llarga duració majors de 35 anys durant 6 mesos per a onze
projectes relacionats sobretot amb les àrees de Medi Ambient –concretament a sa Coma
d’en Vidal–, Benestar i Drets Socials i a la d’Emergències.
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De la mateixa manera volem aplicar el conveni per iniciar un programa de pràctiques
amb estudiants de la UIB i instituts.
I tot això que he dit sense tocar cap dobler de cap partida social. De fet, tenir un major
funcionariat no sempre vol dir una major despesa. Capgirant la famosa cita de Mies van
der Rohe, ‘més és menys’.
M’explicaré: estam intentant fer amb personal de la casa el major nombre de projectes,
la qual cosa ens suposa un estalvi substancial.
Així, els treballadors de Territori i Infraestructures han realitzat la redefinició de les
obres del desdoblament de la carretera entre Llucmajor i Campos, estalviant-nos
106.158,48 €. El mateix estam fent amb el parc de bombers del Migjorn, per exemple.
Per anar acabant amb l’àmbit de la Funció Pública, recalcar el recentment presentat Pla
d’Igualtat del Consell, una eina per a aconseguir avançar en la no discriminació per raó
de gènere en aquesta casa.
Tanmateix, hi ha una cosa que hem de reconèixer que ens molesta no haver aconseguit
encara en aquest camp: l’eliminació del plus conegut com ‘nivell 33’. Saben vostès que
no és per manca de voluntat d’aquest govern ni d’aquesta institució, però estam a
l’espera dels canvis legislatius autonòmics i estatals que ens ho permetin, i poder donar
així compliment a l’acord de ple que aprovàrem per ampla majoria.
Un altre tret identitari d’aquest govern és el compromís, la defensa a ultrança del nostre
autogovern. No creim que s’hagi d’aprimar el Consell; ni un gram. Al contrari, creim
que cal potenciar-lo com a institució supramunicipal més propera al ciutadà, amb
capacitat de tenir una visió global però també d’escoltar la gent i treballar-hi colze a
colze.
En aquesta legislatura demanarem el compliment del vigent Estatut pel que fa a
transferències, i en aquest sentit crec que existeix i ha d’existir un gran consens.
Hem de ser conscients i aprofitar la sort que, per primera vegada, qui ha assumit la
presidència de la Comunitat Autònoma abans va ser presidenta d’un consell,
concretament d’aquest, i per tant creu en aquesta institució i en coneix la importància.
Creieu-me quan els dic que això es nota.
Fruit de la passada Conferència de President ja tenim calendari per a algunes de les
transferències: Promoció Turística, Joventut, Igualtat i Ordenació Turística.
Però, com ja es va fer palès en el darrer ple, no ens conformam amb això: volem que el
Consell sigui el veritable govern de Mallorca, així que també reivindicarem les de
Transport Terrestre (ens fixàrem el gener del 2019) i també les d’Agricultura.
I això ho hem de fer evitant duplicitats (o triplicitats) institucionals: les competències
han d’estar ben definides, i a ser possible en mans d’una sola institució. Com va dir
l’actual portaveu del Partit Popular, hem d’acabar amb la pràctica de fer transferències
‘però quedant-se qualque coseta’ que ha passat entre l’Estat i la Comunitat Autònoma i
la Comunitat Autònoma i els consells. La ciutadania no ho entén.
A més d’aquestes competències, reclamam assumir la gestió d’importants centres
culturals com l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales (per a
convertir-la en Biblioteca Central Insular i en Dipòsit Legal), el Museu de Mallorca i el
Museu Etnològic de Muro.
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També l’IMAS ha assumit més capacitat: després de 4 anys, tornam a créixer en
competències de centres i serveis de dependències: incorporam 2 noves residències
concertades i recuperam la central de reserva.
Cal destacar que hem dotat el Consell d’una major capacitat política: hem recuperat la
Direcció Insular d’Igualtat, les polítiques de promoció econòmica i hem creat la
Direcció Insular de Participació.
Creure en el Consell també vol dir cuidar-lo: estam redactant projectes d’activitat i
plans d’autoprotecció de tots els edificis del Consell que no en tenen, a més de tenir
previstes actuacions de manteniment i millora a La Misericòrdia, a la Llar de la
Infància, als parcs de bombers, a Raixa, a Can Weyler, a Sant Ferran (amb la creació
d’unes instal·lacions de referència per al foment i divulgació de l’esport) o a la
Fundació Internacional de Fotografia Toni Catany. Des del Departament de Funció
Pública i Modernització també s’està estudiant la possibilitat de compra o lloguer de
naus per als departaments de Cultura i el de Medi Ambient –en concret per als mestres
d’aixa i per a l’escola de restauració de molins–, així com realitzant valoracions i
acceptacions de llegats (pisos Jaume III, o la finca de Banyalbufar).
També hem apostat per Raixa, obrint-la a les xarxes socials i fent-hi les primeres
intervencions (per exemple, el forat del sostre de la tafona i de les marjades adjacents), a
més de reestructurant-ne l’horari. Ja s’ha escollit el pressupost per a arreglar el retaule
de la capella, i estam treballant en un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la
cessió de quatre estàtues del cardenal Despuig.
També hem iniciat el debat sobre la Diada, una festa que no ha acabat d’arrelar mai i
que ens hem de replantejar. A més, aquí vàrem voler mostrar la nostra voluntat de
diàleg i d’entesa a l’oposició, oferint-li la presidència de la comissió que ha d’estudiar
aquest assumpte.
Parlant de diàleg: la participació, com sabeu, és una de les meves obsessions personals i
també col·lectives d’aquest govern.
Com ja he dit, es va crear la Direcció Insular de Participació Ciutadana sota la
coordinació del vicepresident, el Sr. Jesús Jurado, i ha calgut dotar-lo de personal i de
pressupost. La seva principal tasca ha estat posar en marxa la campanya Repensem
Mallorca, que ha d’atènyer tots els departaments i racons d’aquesta casa; els primers en
fer-ho han estat les Arts Escèniques, la Inclusió Social i els Residus.
Amb Repensem Mallorca hem visitat 40 pobles i hem parlat amb 400 associacions; ens
han explicat els seus problemes, què esperen de nosaltres i també ens han plantejat els
dubtes i preguntes que tenien. De tot això en farem un document que després
plantejarem a tots els grups per a poder fer un pla que perduri més enllà d’una sola
legislatura.
L’Audiència Pública a què he fet referència anteriorment és una nova experiència;
n’hem de millorar el format, però sens dubte la dació de comptes dels polítics davant la
ciutadania és un camí que no té marxa enrere. Val a dir que la valoració fou positiva: el
88% dels que hi intervengueren l’han considerada ‘satisfactòria’.
En Transparència encara ens queda molt per fer, ja que els casos de corrupció política
que ha patit aquesta terra i que pateix la resta de l’Estat ha allunyat la ciutadania de la
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política. Hem prorrogat el contracte de l’auxiliar administratiu del programa del Codi
Ètic de Bon Govern i la Transparència, però no n’hi ha prou.
Si creim en el Consell hem de fer que la gent s’ho senti ca seva, i per a què la gent s’ho
senti ca seva hem d’obrir portes i finestres, per a què s’oregi.
La iniciativa de l’Oficina de la Transparència, que ja està en marxa, serà una gran passa
en aquest sentit.
I creure en el Consell també significa fer-ne sentir la veu, no quedar a l’ombra de cap
altra institució. Hem potenciat la nostra tasca comunicativa, perquè les mallorquines i
els mallorquins tenen dret a conèixer què feim i què opinam els seus representants.
Un tema clau que ens ha fet aixecar la veu, i en el que cal formar un front comú amb el
Govern i la resta de Consells, és el mal finançament de les Illes Balears. No em cansaré
de dir-ho: no pot ser que se’ns vengui com a solidaritat el que resulta un espoli.
Actualment hi ha un transvasament constant d’una quantitat insuportable dels recursos
de la nostra comunitat autònoma cap a altres regions, d’entre el 10 i el 14% del PIB,
segons els càlculs oficials; és a dir, la quantitat d’imposts que se’n van cada any per no
tornar pràcticament equivalen al pressupost total de la comunitat autònoma. Això ha fet
que els balears visquem amb encara més duresa la crisi i haguem perdut, els darrers 8
anys, un 7,11% de renda per càpita.
Crec sincerament que aquest és un dels principals reptes que tenim sobre la taula: el
sistema de finançament actual suposa la major trava perquè el nostre govern autonòmic
pugui disposar de doblers per a fer front a les necessitats socials sense fer retallades ni
recórrer a endeutament extern a interessos d’usura.
Això afecta a tota la gent de les Balears, en un efecte cascada; després, els consells
insulars i darrera els ajuntaments. Tanmateix, és just reconèixer que la situació dels
consells és més còmoda i que gràcies a la Llei de finançament dels consells insulars,
aprovada ara fa quasi dos anys, fins i tot hem augmentat substancialment els doblers que
rebem de la Comunitat Autònoma.
L’altra gran àrea transversal del Consell –i la més implícitament afectada pel
finançament– és la de Hisenda. Tal vegada és una feina interna, poc visible, però
fonamental per al funcionament de la casa, i amb una repercussió directa sobre la
ciutadania en tant que destinatària dels serveis públics.
Enguany comptam amb un total de 376,72 milions d’euros; és a dir, 28 milions d’euros
més que l’exercici anterior, un 8,1 %.
La màxima prioritat d’aquests nous comptes ha estat la de millorar la qualitat de vida de
totes les persones que més ho necessiten. Per això, el 40 % dels nous ingressos s’ha
destinat a polítiques socials.
Les aportacions de la comunitat autònoma s’han incrementat en 19,22 milions d’euros,
que suposen una pujada del 9,4%; també han augmentat un 8,6% les aportacions per
part de l’Estat, que es materialitzen en 7,72 milions d’euros més.
A més de la confecció del pressupost anual –i per tant de rebre les pressions i
imploracions de la resta d’àrees– el Departament d’Hisenda ha treballat de forma molt
intensa en la millora de la situació financera de la institució, amb tota una sèrie
d’operacions d’amortització o refinançament dels préstecs que a partir de juny ens han
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permès fer, a més de l’amortització ordinària de més de 8 milions d’euros, una
amortització extraordinària de 4,9 milions d’euros, sumant una amortització total en
aquest període de juny a desembre de 13 milions d’euros.
Això, sumat al refinançament o substitució total del deute per un import de 68 milions
d’euros, ens permet haver generat un estalvi d’interessos de 2,3 milions d’euros, tenint
un deute de 131 milions d’euros a un tipus mitjà del 0,77 %, una situació financera
altament positiva pel Consell de Mallorca.
Però la tasca del conseller Bonet va molt més enllà d’això: ell s’encarrega de coordinar
projectes transversals. En aquest sentit, tenim la voluntat de crear una Oficina de
programació economicofinancera que permeti millorar el seguiment i la informació
continuada del cost efectiu dels serveis, i facilitar la programació i execució dels grans
projectes.
En el mateix sentit, també ens volem dotar d’un nou Servei d’assessorament en la
contractació, dedicat al suport i assessorament en el procés de contractació dels
diferents departaments.
Estam impulsant processos que ens han de dur a una contractació pública, socialment
responsable, conferint així un valor afegit a allò que l’administració ja fa.
Canviant de tema radicalment, vull deixar palès que reivindicam i defensam el català,
com a llengua pròpia de Mallorca, no en contraposició a cap altra sinó com a eina de
cohesió social i d’identificació comuna; a més, és sens dubte la nostra més genuïna
aportació col·lectiva a la humanitat.
M’entristeix haver-ho de dir, hauria de ser obvi de qualsevol governant; per això els
deman que tornem al consens que sempre va existir al voltant de la llengua i necessitat
de recuperar-ne l’ús normal.
Per a garantir-ne la plena normalització que estic segur tots o la immensa majoria
perseguim cal assegurar que tots els ciutadans –independentment del seu origen– la
sentim com a pròpia, i que sigui necessària per viure a Mallorca; tot això sense
menystenir la riquesa que suposen les altres llengües i cultures que conviuen a la nostra
illa i són pròpies de moltes mallorquines i molts mallorquins.
Deia el l’universal Umberto Eco, que ens va deixar avui fa just un mes, que cada cultura
absorbeix elements de cultures properes i llunyanes, però després es caracteritza per la
forma en què incorpora aquests elements.
Els mallorquins i les mallorquines estam orgullosament oberts al món, però també hem
de proclamar que tenim una cultura riquíssima que volem oferir als que ens visiten i als
que volen formar part de nosaltres.
Per a aconseguir-ho, hem restablert el programa d’acolliment lingüístic per garantir a les
persones nouvingudes rebre gratuïtament cursos de llengua i cultura pròpies de
Mallorca.
També recuperarem els premis Mallorca de creació literària en la nostra llengua i
ampliant-los a més disciplines en diferents convocatòries al llarg de l’any. La finalitat
dels premis ha de ser la promoció i la divulgació del creador i la seva obra i no la seva
dotació econòmica.
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Ja estam donant suport a l’edició de llibres, revistes i publicacions periòdiques en
llengua catalana, a més de coordinar els assessors i voluntaris lingüístics dels
ajuntaments.
Un dels nostres principals compromisos que encara no hem pogut dur a terme és la
recuperació del requisit del català per a l’accés a la funció pública. No és acceptable que
els treballadors públics d’un país no en coneguin totes les llengües oficials, i molt
manco la que n’és pròpia.
Voldríem ja haver-ho aconseguit, però com saben aquesta institució no té capacitat
legislativa i estam a l’espera de la modificació de la Llei de Funció Pública per part del
Parlament de les Illes Balears. Sabem que és imminent, però des d’aquí els tornam a
urgir en aquest tema cabdal.
També hem arribat a un acord amb l’EBAP per fomentar els cursos de català en el
Consell, que aquests darrers anys s’havien deixat d’impartir.
Aprofitant que parlam de la nostra llengua, vull recordar la figura del mallorquí més
universal, creador del català literari: l’immens Ramon Llull, el 700è aniversari de la
mort del qual commemoràrem l’any passat.
Sempre és bo tornar a Llull, encara que jo avui contradigui les seves paraules ‘com és
més el que ignores que el que saps, no parlis molt.’ Estic segur que el savi foll em
perdonaria que m’expandeixi malgrat la meva ignorància, donada la importància del dia
i les coses que volem tirar endavant com a equip.
Vull aprofitar aquest espai per insistir que no pot ser que el major centre lul·lista no
sigui a Mallorca, sinó a Friburg (Alemanya), i jo proposaria la Real. Hem iniciat els
contactes amb aquesta ciutat per establir-hi algun tipus de relació per a honorar i
potenciar la figura del filòsof mallorquí més rellevant.
Deia el batle de Palma Emili Darder que ‘només la cultura ens farà lliures’. Moguts per
aquesta màxima, no podem defugir –especialment el vicepresident Miralles– la
responsabilitat d’exercir el lideratge cultural que se li encomana a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i a la resta de normatives sectorials que fan referència
a la gestió i a l’organització d’arxius, de biblioteques o de patrimoni.
Els recursos culturals que tenim a disposició són un element imprescindible per a la
construcció d’un projecte sòlid del conjunt d’una societat.
A més d’aquesta funció de vertebració social, també cal valorar la funció econòmica del
sector cultural que tant aporta i pot aportar com a complement del sector turístic i com a
generador d’ocupació de qualitat.
Treballam per garantir el lideratge en la gestió cultural del Consell de Mallorca, tant a
nivell intern de l’illa com a nivell exterior.
De cap a l’exterior, cal situar-nos en el mapa europeu i mundial com a referent cultural.
Cal tenir la capacitat d’agitar, entre tots els ciutadans mallorquins, sentiments d’orgull,
d’il·lusió i de pertinença.
Mallorca ha d’esdevenir una referència en el marc del turisme cultural i, alhora, com a
receptor/difusor de l’art i de la cultura que es fan aquí i arreu del món: l’impuls del
projecte del Sindicat a Felanitx, de la mà de Miquel Barceló, ben bé podria assolir
aquest propòsit.
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I en l’àmbit intern, anem a treballar amb dues estratègies: com ja he dit, la voluntat
d’assumir la gestió d’infraestructures culturals de referència a Mallorca que es troben
gestionades i/o tutelades per altres administracions, així com millorar les pròpies, i
programar continguts de caràcter universal i integrador:
Cal que definim i concretem l’edifici de La Misericòrdia com un vertader Centre
Cultural, seguim infatigables en la ben direccionada creació del Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany i actualitzem el paper del Teatre Principal de Palma com
element vertebrador del conjunt de teatres municipals i com a element clau en el model
d’arts escèniques de Mallorca.
Volem promoure i planificar activitats que ajudin a visualitzar els creadors (pintors,
escriptors, musics, cineastes...), els projectes culturals i les infraestructures culturals a
través d’ofertes i de promocions conjuntes adreçades al públic resident i al turístic, així
com fomentar la recerca científica d’excel·lència, tant bàsica com aplicada, mitjançant
un Pla d’investigació patrimonial des de l’arqueologia fins a l’època actual.
Hem duit a terme les gestions per reactivar les inversions culturals al conjunt de
Bellpuig, i ja treballam en la redacció d’un Pla estratègic de la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca .
Estam diversificant l’execució de propostes d’actuació per arribar al major nombre
possible de disciplines i àmbits culturals mitjançant un ‘mix cultural’ (teatre, literatura,
pintura, investigació, recerca, museus, arxius, biblioteques, música, edició, producció,
programació). En aquest sentit, també estam organitzant cursos-tallers per promoure la
millora en la restauració del patrimoni històric, la gestió d’activitats culturals i
l’intercanvi entre ajuntaments.
Volem promoure la programació d’activitats entorn a la cultura tradicional i popular, a
fets i fites històriques representatives de l’evolució de la cultura, així com a personatges
referents socials històrics i contemporanis.
En aquest sentit vull recalcar que hem estat la principal institució mallorquina en
commemorar el Tricentenari de la derrota del Regne de Mallorca en la Guerra de
Successió i la seva desaparició arran dels Decrets de Nova Planta.
Diu el nostre himne que ‘la soca més s’enfila com més endins pot arrelar’, i és ver. Just
si sabem d’on venim podrem saber cap on anam, i just si miram el nostre passat sense
vergonya ni tabús podrem construir un futur que ens enorgulleixi.
De la mateixa manera, vull destacar la decisió presa pel Consell Executiu fa escasses
setmanes per a denunciar la farsa del judici contra Jaume Garcias Obrador i el seu
posterior assassinat. El president Garcias Obrador, fill predilecte d’aquesta illa, va ser
afusellat per ser militant del PSOE però sobretot per haver-se assegut a la cadira on jo
m’assec a dia d’avui.
És de justícia que aquesta institució, hereva de la que ell presidí, assumeixi la defensa
de la seva memòria contra la ignomínia. M’ha agradat veure que no s’ha creat
controvèrsia sobre aquest tema, cosa que denota la nostra salut democràtica.
Pel que fa al servei de Patrimoni, destacam la restauració de la tafona de Conques, les
jornades de cultura clàssica, la carta d’arqueologia subaquàtica, el programa ‘SOS
Patrimoni’, les intervencions a Bellpuig i a Bellver, la restauració del betlem de la Sang,
el projecte de ‘Mares de Déu mortes’, les declaracions de Festes d’Interès cultural, les
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activitats de l’any Llull, el pla director de Sant Jeroni o les restauracions del Castell
d’Alaró i de torres de defensa arreu de Mallorca.
Parlant de Patrimoni, és un dels serveis que cal agilitzar de forma més urgent, sobretot
la Comissió Insular. En aquest sentit, consideram molt positiva la forma de tractar
coordinadament amb Urbanisme els Catàlegs Municipals de Patrimoni.
Hem continuat amb les línies de les col·leccions de narrativa i poesia i editar
publicacions/unitats didàctiques de continguts: locals, geogràfics, ecològics,
sociològics, paisatgístics, lúdicofestius i patrimonials en totes les seves vessants:
històrica, vegetal, animal, industrial, popular...
Fomentam la presència dels fons editorials propis a diferents fires i mostres i aglutinam
l’edició produïda pels ajuntaments i oferir-la i potenciar-la, i tenim la intenció de
recuperar la memòria biocultural del camp mallorquí com per exemple les dones de
possessió, les dones pageses, la pagesia de muntanya, la pagesia del Llevant, la pagesia
del Migjorn, etc.
Pretenem valorar el patrimoni immaterial agrari: crearem un reconeixement per a
persones que han contribuït a la pervivència de la cultura pagesa i que han estat
posseïdors del coneixements tradicionals.
Incorporarem la Responsabilitat Cultural Corporativa (fer visibles les inversions de
l’1% cultural al territori on s’ha generat per l’aplicació de la inversió).
I parlant de responsabilitat, l’hem exercida posant en funcionament el Consell Escolar
de Mallorca, facilitant així l’exercici de la participació real en un tema tan important
com és l’educació.
Donarem l’impuls que l’esport necessita, sumant esforços, i fent feina conjunta amb els
ajuntaments, federacions, clubs esportius, centres educatius, associacions, AMIPAS i
entitats socials fomentant projectes entre d’altres relacionats amb l’esport i el gènere,
l’esport solidari, l’esport educatiu i l’esport inclusiu.
Per dur a terme els projectes esmentats ens basam en tres programes fonamentals: Jocs
Esportius Escolars, Esport Escolar Federat i Esport per a tothom.
A més d’aquests tres programes troncals farem promoció de l’educació en valors a tots i
a cada una de les nostres activitats de manera transversal amb el programa Jugam.
També durem a terme accions formatives i d’assessorament adreçades a tot el teixit
esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva amb
l’Observatori Esportiu de Mallorca.
Partint de diferents àmbits oferim programes de caire social, educatiu, paisatgístic,
cultural i saludable; per exemple, amb el Programa d’envelliment actiu i d’activitats
intergeneracionals o el Programa Jugam a les totes per a persones amb discapacitat,
ambdós en coordinació amb l’IMAS.
Promourem la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint mesures de major
participació d’aquelles entitats que compleixin la llei d’igualtat de gènere dins dels
òrgans de gestió i de direcció.
També incidirem amb programes a l’àmbit educatiu, per a fomentar l’esport i la vida
saludable entre els més joves. Sens dubte la competència més important, en tant que
afecta directament les persones i en especial aquelles més vulnerables, és la de Benestar
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Social. Mereix, per tant, un tractament específic en aquesta exposició i que analitzarem
de forma pormenoritzada, separant cadascuna de les direccions insulars en què es
divideix l’IMAS.
Tanmateix, vull fer unes consideracions generals de l’àrea de la consellera Puigserver,
del conseller Javier de Juan i també de la consellera Miralles.
Com ja he anunciat anteriorment, l’institut compta amb un pressupost de 155,4 milions
d’euros, xifra que suposa un augment d’onze milions i mig d’euros (el 7,8%). Aquest
creixement, així com el fet que el 38,8% del pressupost total del Consell es destini a
aquest departament, demostra l’aposta clara i ferma d’aquesta institució per consolidar
els serveis socials.
Aquests juguen un paper clau per assegurar una protecció social eficaç i efectiva dels
drets de les persones de totes les edats i condicions, i a més de ser una ajuda per a
superar situacions vitals o enfrontar-se a moments crítics de la vida, tenen també una
funció preventiva, d’activació i d’apoderament de les persones i del seu entorn. Invertir
en serveis socials és invertir en el creixement i en la cohesió, és una inversió i no una
despesa; ho diu l’Estratègia Europa 2020, i tots els estudis internacionals sobre el tema.
Per tot això nosaltres hem decidit apostar fort, incrementant la inversió per poder donar
solucions a les creixents desigualtats des de la prevenció, l’activació i l’apoderament.
Per tant els increments en aquesta àrea els hem fet conscients de la necessitat i els
beneficis dels mateixos, ja que és una àrea que repercuteix directament o indirecta sobre
el benestar de tota la societat i per tant constitueixen una inversió intel·ligent i
sostenible, un guany per a tota la societat mallorquina.
A la fi, després de diversos intents en anteriors legislatures, aprovarem una Cartera
Bàsica de Serveis Socials de l’IMAS; la durem al Ple del mes d’abril, i es pretén que
sigui un document viu que es pugui anar revisant alhora que permetrà la reglamentació
dels serveis de discapacitats, menors, gent gran i inclusió.
Estam milloran el sistema de gestió de persones, orientant-ho a una millor prestació del
servei:
Hem creat els programes d’itinerants de gent gran i menor; ens hem trobat amb
informes de la Fiscalia de Menors que ens demanaven no canviar constantment els
referents dels nins i nines que tenim en acollida; s’ha reforçat l’equip que gestiona la
Renda mínima; a les residències s’han fet accions destinades a reduir la temporalitat
dels contractes de treball: si el mes de febrer de l’any 2015 es feien 568 nomenaments
amb contractes inferiors a 5 dies, el febrer de 2016 l’hem tancat en només 359
nomenaments.
D’això se’n diu reducció de la precarietat laboral i dignificació de les condicions de
treball.
Concretament s’han invertit 2.125.000 € en aprovar i executar una oferta pública
d’ocupació: promoció interna i oposicions lliures. Com ja he dit, des de la creació de
l’IMAS l’any 2003 no s’ha desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. L’objectiu
és donar estabilitat a les persones que treballen a la institució i millorar així l’atenció a
l’usuari.
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També volem aprovar i executar un concurs de provisió de llocs de feina al personal
funcionari de l’IMAS: concurs de mèrits i de lliure designació. També volem aprovar
una RLT per tal d’adaptar-la a les polítiques en matèria de Serveis Socials i que es
millorin les condicions de treball del personal fix i temporal.
Començarem a fer l’anàlisi més detallat parlant d’Inclusió:
Aquest està integrat per 5 seccions: Prestacions, Prevenció Comunitària, Suport
Municipal, Inserció Social i Atenció a les Drogodependències.
En relació a aquesta darrera secció, s’està en converses amb la Conselleria de Salut per
iniciar el seu traspàs, ja que realment és competència seva; sé que no hem estat els
primers a fer-ho, però confiam que aquesta sigui la definitiva.
Ens vam trobar amb unes retallades importants en aquestes àrees, precisament en uns
moments de fort increment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social a Mallorca.
Als grups «tradicionals» en risc de pobresa i d’exclusió social, s’afegeixen nous perfils,
de treballadors empobrits per la precarietat i la segmentació dels mercats de treball,
aturats amb prestacions precàries o sense cap tipus de prestació i amb dificultats per
accedir als béns i als serveis bàsics.
L’extensió de la pobresa i la precarietat, i l’increment de les desigualtats és ja
estructural a la nostra societat, com es pot veure en els darrers diagnòstics realitzats.
Per tant varem decidir impulsar un pla d’emergència per fer front a aquestes situacions i
poder donar resposta a unes necessitats que generen greus conseqüències no només per
les persones, sino també per a tota la societat. A nivell personal les conseqüències
físiques, psíquiques i socials, dificulten el desenvolupament de la vida diària i afecten la
dignitat de persones i famílies, i per tant constitueixen un obstacle per a la cohesió
social i per construir la Mallorca inclusiva que tots volem.
El nostre objectiu principal en aquesta àrea és afavorir la inclusió i la cohesió socials,
apropant la gestió a l’entorn més immediat dels ciutadans, sempre que sigui possible.
Per tant descentralitzam la gestió al màxim cap als serveis socials municipals (per
apropar la gestió a l’entorn més immediat i als que més fàcilment poden detectar i
valorar les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes i poder fer plans de feina molt
més ajustats a les necessitats i a la realitat).
La nostra primera actuació en aquest àmbit ha estat iniciar l’elaboració del Pla de Lluita
contra la pobresa amb la col·laboració dels professionals, tècnics de l’IMAS i les
entitats de la Xarxa EAPN per a la inclusió social, també amb els ajuntaments.
Els eixos vertebradors d’aquest pla són l’equitat, la qualitat, la participació i la
territorialitat com a millor manera per aconseguir una redistribució més justa i equitativa
de la riquesa, i més apropada al ciutadà, i als seus objectius (explicats de forma molt
succinta):
1. Afavorir la inclusió social de persones en risc o situació d’exclusió tot enfortint les
prestacions del sistema de seguretat social. Això ho feim amb les ajudes per Urgent i
Greu Necessitat, que s’han vist triplicades de 300.000 a 950.000 €; també amb convenis
amb ajuntaments, que hem ampliat des del Programa de Prestacions Bàsiques (que
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avançàrem a principis d’any) amb una Programa d’Integració de Persones Immigrants i
un Programa de Suport a la Família i la Infància.
Dins aquest mateix objectiu hi podem situar l’actualització i millora de les prestacions
de la Renda Mínima d’Inserció, per adaptar-la a la nova realitat social i legal. No
deixarem cap ciutadà sense un ingrés econòmic.
2n objectiu: Millorar la xarxa d’inclusió social i l’atenció a les persones sense sostre o
desnonades. Dins les moltes mesures que s’hi incardinen podem destacar la dotació
d’un alberg amb centre de dia a la Part Forana, l’oferta de la Unitat Mòbil
d’Emergències 24 hores al dia i 365 dies a l’any o l’inici de negociacions amb
l’Ajuntament de Palma per a aconseguir una xarxa única.
3r objectiu: Potenciar el treball en xarxa, els serveis socials municipals i la prevenció
comunitària. Des de Benestar Social s’han visitat tots els ajuntaments per conèixer-ne
les realitats, s’està millorant la coordinació, s’han conveniat 338.000 € per als
ajuntaments de tot Mallorca que desitgin suport psicosocial, hem iniciat els tràmits per
poder comptar amb un Observatori Social i hem incorporat 6 educadors de carrer durant
6 mesos per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
L’àrea de Menors ha estat de les més conflictives, s’ha de reconèixer per mirar de
millorar.
Tanmateix, a les errades que hem d’assumir com a pròpies se li ha de sumar una molt
mala situació de partida, a més de com de delicat és sempre aquest tema:
El Servei es trobava en una situació crítica, ja que no hi havia cap de Servei, i la
directora de Llars anterior va haver de deixar el seu lloc per assumptes familiars. Això
suposava greus deficiències, ja que el Servei funcionava sense cap tipus de direcció.
El tema més greu era la política de Recursos Humans: s’havien fomentat les
contractacions per 6 mesos en tots els llocs, el que suposava canvis continus de
referents.
Els més afectats eren els menors i les seves famílies, tant pels canvis esmentats, com per
les dificultats que això comporta amb el Pla de Cas i amb el Pla Educatiu del menor.
És impossible que funcioni una àrea amb aquestes característiques amb personal que
canvia cada 6 mesos, i per això estam intentant evitar aquest pràctica, creant equips de
treball itinerants i modificant l’estructura de l’àrea per adequar-la a la realitat.
Un altre problema important són els espais; hi ha greus mancances d’espais per poder
atendre de manera adequada els menors i les seves famílies.
Per tal de millorar l’atenció i atendre nous usuaris hem creat centres de dia per a
famílies amb fills amb declaració de risc, hem millorat els programes de mediació i
integració familiar estam revisant la xarxa d’acolliment residencial per especialitzar-la.
Per cobrir les necessitats no cobertes hem creat una xarxa pels menors amb discapacitat,
hem concertat places d’urgència per a menors amb discapacitat i trastorn de conducta i
hem integrat l’equip de la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil com a servei propi
de l’IMAS.
Per mirar d’impulsar la participació hem donat força al Consell de la Infància i
Adolescència i hem creat el Consell de Famílies Acollidores, a més d’incorporar les
famílies biològiques en els processos. Hem impulsat el projecte Per una Mallorca
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Inclusiva a l’àrea de Menors i Família, i el projecte de web com a guia de recursos de
Menors i Família a Mallorca.
Hem donat la importància que cal a l’entorn, potenciant programes de prevenció
comunitària.
Pel que fa a infraestructures hem reformat la 3a planta del Puig dels Bous pel grup de
majors (els d’onze a tretze anys). També hem comprat i reformat el centre de primera
acollida per adolescents, històricament de lloguer, i hem projectat un nou edifici per a
menors. Un altre repte ha estat dignificar els espais de la 1a planta de l’IMAS per fer-la
adient pels menors, i ara estam fent el projecte de concertació de places residencials per
a gener de 2018.
Estam preparant un Congrés juntament amb l’oficina del Defensor del Menor i la
Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears sobre l’estat actual
de la protecció al menor.
Si parlam d’atenció a la dependència, el nostre objectiu principal és la implementació
d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones majors amb necessitats d’atenció i
suport, garantint una atenció integral individual, afavorint la seva participació i la de les
seves famílies, procurant el major grau d’autonomia personal i fomentant els serveis de
proximitat.
Per fer front al repte de l’envelliment progressiu de la població i l’augment de la
cronicitat hem de treballar en establir serveis especialitzats adequats a les necessitats de
les persones mitjançant la coordinació entre les diferents administracions que tenen
responsabilitats en la cura del col·lectiu de persones grans dependents, però també hem
de treballar en potenciar l’atenció comunitària de la gent gran ja que cada vegada més
les persones que formen part d’aquest col·lectiu exigeixen ser cuidats en el seu entorn
més immediat, amb les seves famílies, amics i veïns.
Per aconseguir aquests objectius treballem en dues línies principals que es desenvolupen
en diferents serveis i projectes:
1) Estam creant una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones, amb
serveis sociosanitaris com els que posarem en marxa a l’abril a la nostra residència de
Felanitx (es tracta d’un projecte pioner a tot l’Estat espanyol), serveis residencials (amb
la reforma de l’edifici C de la Llar d’Ancians o la reforma integral de la setena planta de
la Bonanova), serveis a l’entorn (amb el projecte pilot d’atenció a domicili, en
coordinació amb el Govern Balear) i les noves competències, amb la incorporació de les
dues residències i la central de reserva de què ja he parlat.
2) També treballam per a millorar en la qualitat de l’atenció, amb un model centrat en la
persona; en aquest sentit, el primer instrument clau serà el Pla d’Atenció Integral
Digital, la formació dels treballadors i la introducció de plans terapèutics amb activitats
físiques, cognitives i d’oci mitjançant l’ús intensiu de noves tecnologies: estam
introduint la tecnologia PlayForHealth (teràpies rehabilitadores mitjançant l’ús del
controlador de joc Kinect de Xbox) en 5 dels nostres centres (Llar d’Ancians,
Bonanova, Felanitx, Huialfàs i Reina Sofia).
Quan treballam amb persones amb discapacitat, el nostre objectiu principal és la
implementació d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones amb discapacitat amb
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necessitats d’atenció i de suport, garantint una atenció de qualitat, integral i inclusiva i
afavorint la seva integració social i laboral.
Citant Rosenqvist: ‘La igualtat d’oportunitats és, sens dubte, un principi compartit i una
aspiració generalitzada en les nostres societats. Per a les persones amb discapacitat,
aquest principi s’ha traduït en la lluita contra la discriminació i en la recerca de la
normalització en tots els àmbits de la seva vida. En els anys passats, es va produir una
important evolució en l’aplicació d’aquest principi en entorns com el sanitari o
l’escolar. En el moment actual, un àmbit clau per a la inclusió el constitueix l’entorn
laboral. La participació de les persones amb discapacitat en els processos econòmics i
productius, si bé troba encara molts obstacles, és, per tant, un àmbit prioritari de l’acció
encaminada a la recerca de la igualtat d’oportunitats’.
Per aconseguir aquests objectius treballam en dues línies principals de treball que es
desenvolupen en diferents serveis i projectes: les necessitats de les persones i la qualitat
de l’atenció.
Per tal d’establir una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones
incrementarem anualment la dotació de places i de serveis. Just enguany hem augmentat
255 places a la xarxa pública d’atenció a persones amb discapacitat, amb una inversió
anual de 2,7 milions d’euros.
Amb aquesta ampliació la xarxa pública se situa en 2.713 places concertades, i tenim la
intenció de signar un pacte sectorial amb el tercer sector per poder establir de manera
clara el nombre d’ampliacions anuals (entre el 7-10% anual) perquè les entitats puguin
planificar i gestionar de manera més eficient el creixement.
Hi ha una població estimada de 5.000 persones amb discapacitat física a Mallorca,
especialment discapacitat física sobrevinguda (lesions medul·lars, danys cerebrals o
d’altres). El juny de 2016 esperam treure el contracte Serveis de promoció de
l’autonomia i atenció en l’entorn per a persones amb discapacitat física, l’import del
qual es situarà entorn del 1.000.000 d’euros anuals.
Reclamarem la gestió de totes les competències que tinguin a veure amb persones amb
discapacitat (intel·lectual, física i salut mental) perquè els usuaris només hagin de
tractar amb una única administració i es puguin establir veritables itineraris vitals. Per
exemple, volem jugar un paper important en la formació laboral de les persones amb
discapacitat.
I també impulsarem les actuacions perquè Mallorca sigui més accessible a totes les
persones amb discapacitat. Actualment tenim diversos projectes d’accessibilitat i
turisme accessible tot esperant aconseguir el finançament adequat.
Pel que fa a la millora en la qualitat de l’atenció, enguany aprovarem el nou reglament
d’acreditació i de concertació que ens permetrà disposar d’uns serveis més àgils i
flexibles.
Gràcies a l’aprovació d’aquest reglament podrem desenvolupar un model d’atenció molt
més integral i inclusiu. El reglament s’ha consensuat amb totes les parts afectades,
especialment amb el tercer sector, per tant hem complert el nostre objectiu que
participin en la planificació dels serveis de forma conjunta.
També valorarem les persones en el seu entorn per a poder realitzar una valoració més
objectiva i completa, alhora que aproparem els serveis al ciutadà. Fins a la data, les
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valoracions es realitzen a la seu central de l’IMAS. Introduirem millores en la gestió
informàtica i en el seguiment també dels serveis concertats.
I quan defensam les persones ho feim en el seu sentit més ampli: d’aquí i d’allà, d’allà i
d’aquí.
Com saben, m’he implicat de forma molt personal i intensa en la problemàtica dels
refugiats sirians que arriben a les illes gregues. Haver-ho pogut tocar amb les mans com
a president i en representació d’aquesta institució –per cert, un viatge duríssim que
hagués preferit no haver hagut de fer mai– m’ha confirmat que tenim el deure humà
d’ajudar-los. Estic molt orgullós i agraït del Fons Mallorquí de Solidaritat i de
moltíssimes conciutadanes i conciutadans que s’han posat en contacte amb nosaltres i
ens demanen com se poden sumar al projecte.
Mallorca, que sap què és haver de fugir d’ella mateixa, mostra la part hermosa de la
humanitat: la solidaritat. La poetessa i escriptora nicaragüenca Gioconda Belli la va
encertar quan va afirmar que precisament ‘la solidaritat és la tendresa entre els pobles’.
Esper que els representants de les mallorquines i dels mallorquins estiguem a l’altura de
qui representam.
Parlant de defensar les persones, evidentment hem de parlar de les dones, secularment
maltractades i marginades. Aquest govern es proclama feminista i posarà totes les seves
energies a eradicar qualsevol forma de masclisme.
La Direcció Insular d’Igualtat va ser una de les reivindicacions més importants per part
de les associacions de dones a Mallorca, després de la seva desaparició la legislatura
passada. Va ser el nostre compromís complert tornar-la a posar en marxa.
La seva adscripció a la Conselleria de Presidència prova que nosaltres no consideram
que aquestes polítiques siguin un assumpte de serveis socials, sinó que es tracta d’una
matèria absolutament transversal i que ha d’implicar a totes i cada una de les polítiques
dutes a terme des d’aquesta institució.
Volem aquesta igualtat, normalitzada, tant dins el Consell de Mallorca com a tots els
àmbits de la nostra societat.
Hi ha molta feina per fer. I fins ara, sense disposar quasi de recursos propis (inexistents
en el pressuposts de l’any 2015).
S’ha iniciat, per primera vegada, la coordinació regular i periòdica entre la Direcció
Insular d’Igualtat, l’Institut Balear de la Dona i la Regidoria de l’Ajuntament de Palma,
per poder evitar duplicitats de serveis.
S’ha establert un Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Aquesta
xacra suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat de totes les dones. Sens
dubte, aquesta és una de les problemàtiques socials més greus a la qual s’enfronta la
nostra societat i la que més reptes planteja per a les polítiques públiques.
És important sumar tots els esforços i reconèixer també les aportacions que des de les
diferents institucions i la societat civil s’han fet, i es continuen fent, per assolir aquest
objectiu comú.
Consideram prioritari impulsar polítiques integrals per a l’abordatge de les violències
masclistes que aconsegueixin la sensibilització, la prevenció, la detecció, l’atenció i
l’eradicació de les situacions de violència sobre les dones.
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Aquesta estratègia de col·laboració del Consell de Mallorca amb la societat civil i les
dones i homes en el seu conjunt per fer front de forma més eficaç a aquesta xacra social,
la conformen qualsevol institució i entitat de la ciutadania de Mallorca –feminista, de
veïns, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, col·legi professional,
mitjans de comunicació– que hi vulgui participar.
Hem posat en marxa la campanya ‘Mallorca té nom de dona’.
Els carrers de Mallorca són plens de noms de grans homes, polítics, escriptors, guerrers,
sants... Sembla que només hi hagi homes que han fet grans coses. I no és cert, la realitat
és plena de dones que han de ser models positius per a les dones de l’illa i és positiu que
hi hagi referències femenines, tant per a nosaltres com per a les generacions futures.
En l’imaginari col·lectiu han de figurar totes aquestes dones que han fet aportacions a la
història de Mallorca i que han estat ocultes. Es tracta de donar a conèixer ciutadanes
rellevants als seus veïns més propers, però també a tots els habitants de Mallorca, i que
aquest record perduri més enllà d’una legislatura. Per això, és important triar
personatges transversals, per damunt de les diferents ideologies, i de diferents èpoques
per donar-ne a conèixer les aportacions, així tothom s’hi podrà identificar.
Així les coses, ens proposam recuperar un esplet d’aquestes dones, de manera
individual o formant part de col·lectius, que completaran la història dels nostres pobles,
interessants per a la gent que es passegi pels nostres carrers, tenguin l’edat que tenguin.
També hem impulsat un programa per a les dones del Centre Penitenciari de Palma,
perquè aquest col·lectiu, socialment vulnerable, s’apoderi.
Aquest projecte es fonamenta en deu tallers. Tallers que, mitjançant la creativitat, la
salut, i les habilitats socials i de comunicació, cerquen una millora substancial del
benestar personal i col·lectiu d’aquestes dones.
Estam creant ‘Genèrica: Escola per a la Igualtat’, un espai per a la igualtat i per
transformar els rols i esquemes que han desvaloritzat sistemàticament el principi femení
i tot el que té a veure amb les dones i els seus cossos (el seu cos, el seu pensament, la
seva manera de fer...).
En Promoció Sociocultural, hem organitzat activitats als centres d’Inca i de Manacor;
hem fet que les ajudes siguin més efectives per a les associacions; i hem organitzat dues
trobades de corals, a la Part Forana i a Palma.
Entre les principals mesures que posarem en marxa hi ha la creació d’una targeta per a
gent gran, amb la qual puguin obtenir descomptes en diversos establiments comercials;
modificar el Consell de Persones Majors per fer-lo més plural i divers; recuperarem el
projecte Gran Escena i organitzarem jornades d’Arts Escèniques. A més, també traurem
una línia de subvencions per a la resta d’associacions que realitzin promoció
sociocultural.
Tanmateix, i tornant a un tema de funcionament intern, una prioritat hauria de ser la
modernització d’aquesta institució, ja que la seva dinàmica anquilosada ens refrena i fa
que sovint siguem incòmodes per a la ciutadania i també per als ajuntaments. També sé
que no som els primers en intentar-ho, però a base de no cansar-se s’aconsegueixen les
coses.
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Una peça clau en la que estam fent feina és la de potenciar les intervencions delegades,
creant-ne de noves i reforçant igualment la intervenció general per tal d’incrementar
l’agilitat i eficiència de la fiscalització en els departaments.
Entre el paquet de millores que han de beneficiar la ciutadania hem de destacar la
integració del pagament telemàtic al programa de gestió tributària i recaptació actual,
que ens ha de permetre tenir major agilitat en la recaptació del Consell i donar majors
facilitats als ciutadans a l’hora de fer els pagaments.
Primer volem implantar el treball de qualitat i adaptat a les noves tecnologies. Aquest
objectiu està relacionat amb l’administració electrònica, perquè entenem que, sense
aquest sistema de treball, difícilment es pugui arribar a implantar una administració
electrònica àgil i eficient.
Actuacions que volem dur a terme:
- Elaborar els processos de factura electrònica. Es troben en un 80%.
- Elaborar els processos de subvencions. Es troben en fase d’anàlisi inicial.
- Elaborar els processos gestió de borses de treball i portal del candidat, en fase de
revisió dels processos.
Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sobretot en una administració com el
Consell: l’administració electrònica, un nou web, Funció Pública, agilització i
simplificació de tràmits.
Es treballarà en una nova pàgina web del Consell, que ha de ser més accessible, àgil,
dinàmica, intuïtiva, i des de la que se puguin realitzar tràmits administratius i
participatius. El juny de l’any passat es va incorporar la primera passa per a la seu
electrònica, a dia d’avui encara en fase embrionària.
Hem treballat amb quasi tots els ajuntaments per a la implantació de la finestreta única, i
també tenim en marxa el Projecte de pagament telemàtic de tributs i taxes, es troba en
fase de proves per a la seva implantació, previsiblement el mes d’abril. També hi volem
incloure algun servei, com l’avís amb un missatge quan es pugui recollir una cèdula
d’habitabilitat.
Pel que fa a la modernització, vull destacar el projecte presentat a Red.es Smart Islands
per al concurs convocat de fons europeus, que pot suposar la inversió de prop de 9
milions d’euros en millorar serveis de la nostra illa, utilitzant la tecnologia. Aquestes
millores, que repercutiran directament en els ciutadans i en els ajuntaments, està
pendent de resolució per part del Ministeri de Foment, Indústria i Turisme.
En grans traços, el projecte consisteix a donar informació del trànsit en temps real, dotar
d’enllumenat intel·ligent els túnels, millorar els sistemes d’informació dels serveis
d’emergència, crear una aplicació de turisme, informar telemàticament de les places
disponibles en els aparcaments al final de les carreteres sense sortida de la serra,
coordinar les oficines de turisme, dotar d’una xarxa wifi els municipis i un llarg
etcètera.
Volem vindicar el Consell com un dels agents de dinamització econòmica de Mallorca.
L’Estatut ens atorga competències en àrees tan cabdals com el Turisme, l’Artesania o
l’Agricultura. A l’espera de les competències en Ordenació i Promoció, ja tenim les
d’Informació Turística, que no entenem simplement com mantenir obertes algunes
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oficines de turisme pròpies. Volem fer una feina de coordinació de tota la informació
turística que es genera i s’ofereix des d’altres administracions públiques, particularment
els ajuntaments, amb els que hem començat a cooperar en el si de l’Assemblea de Batles
i Batlesses de Mallorca.
I en aquest camp hi tenim molt a dir i molt a fer. En l’era de les telecomunicacions i les
xarxes socials una informació turística de qualitat, accessible, atractiva és la millor
promoció de la nostra illa que es pot fer.
Per a preparar-nos per a la recepció de la competència de Promoció Turística, ja hem
reactivat la Fundació Mallorca Turisme.
Volem intensificar la presència de Mallorca en els mercats emissors madurs, i incidir en
els emergents, participant dels esdeveniments internacionals i nacionals, a més de
treballar les noves formes de promoció.
El Turisme no queda circumscrit en un sol departament, i es treballa conjuntament amb
Cultura, Esports, Patrimoni o amb el Consorci de la Serra de Tramuntana, creant unes
marques de producte Cultural, Esportiu i també Natural, els tres eixos en que centrarem
la nostra feina en l’impuls de producte. També es tendrà especial coordinació amb el
projecte Smart Island que es duu a terme des de Modernització.
Apostarem per una promoció basada en els interessos i motivacions dels visitants, en els
valors que aporta Mallorca com a destinació, i farem seguiment qualitatiu del grau de
satisfacció de la gent que ens visita.
També per la promoció volem coordinar els esforços que fan els ajuntaments, treballant
per assolir que les distintes marques locals esdevenguin complementàries d’una oferta
global de la nostra illa que té molt per oferir, i per a públics molt diversos.
Però el Departament d’Economia i Hisenda també té una altra competència cabdal:
Artesania. Aquesta àrea que s’ha de dotar de mitjans per donar un servei de qualitat als
artesans, però també, per poder començar a promoure un sector que segurament
necessita del nostre impuls.
El desenvolupament econòmic de Mallorca passa, també, per l’impuls de l’economia
local que fan els ajuntaments, per això també volem donar una mà a la promoció
econòmica, de les iniciatives econòmiques dels nostres municipis, sigui a través del
suport a les fires locals o treballant amb els emprenedors locals, donant-los les eines per
poder posar en marxa els seus projectes empresarials.
Una de les altres tasques que té encomanades Hisenda i Economia és coordinar les
inversions estatutàries, respecte a les quals no ens podem permetre el luxe de tornar-nos
adormir.
Tornant a la modernització, hem impulsat la coordinació i col·laboració amb el Govern
balear per homogeneïtzar procediments i fer ús d’eines tecnològiques que permetin
aquesta homogeneïtzació.
També volem col·laboració amb la UIB en matèria d’innovació. Ens han permès
comptar amb el seu suport en la presentació del projecte Smart Island Mallorca.
Està prevista la firma d’un conveni de col·laboració en matèria d’Innovació que permeti
intercanviar projectes i col·laborar en els diferents projectes que s’impulsin des de la

21

UIB i des del Consell de Mallorca. Ben aviat podrem dur al Ple un acord global amb
aquesta institució.
Val a dir que hem aconseguit que el Consell esdevengui un dels motors polítics
principals de l’illa, després de 4 anys adormit. Així, estam capitanejant dos projectes
bàsics en els què hem implicat altres administracions: la recuperació dels molins del Pla
de Sant Jordi i el Museu Marítim.
Una altra de les nostres senyes d’identitat és la defensa del medi ambient.
La lluita contra el canvi climàtic és inajornable; per això, ja per aquest any 2016 s’han
pressupostat inversions en els edificis per millorar l’eficiència energètica; les licitacions
de nous contractes d’obres, manteniment d’edificis i instal·lacions inclouran nous
elements en relació a la eficiència energètica, així com clàusules socials i laborals.
En aquest sentit, es treballarà de forma específica en els refugis, on ja hi ha una
intervenció a punt: a son Amer és imminent la instal·lació d’una caldera de biomassa,
que servirà d’experiència pilot per a la resta de refugis.
A més, hem duit a terme la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la
Llar de la Infància i a la Llar de la Joventut.
Un altre tema cabdal és la gestió de residus. Ja hem duit a terme l’aturada d’importació
de fems de l’estranger, un dels principals compromisos electorals dels tres partits que
conformam a dia d’avui l’equip de govern, i esperam que de forma definitiva.
Evidentment no ens podem aturar aquí, ja que el tema és complex i ha de tractar-se en
tota la seva profunditat.
Per això, ja estam treballant en un nou Pla director de Residus, que s’està redactant de
forma participativa, amb debat i formació; esperam poder aprovar-lo inicialment la
primavera de 2017.
Estam estudiant la viabilitat del tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de Son
Reus; hem de reconduir la gestió de residus, reduint la crema i la creació i augmentant
el reciclatge i la reutilització.
Estam fent feina en un nou reglament de TIRME, pendent del 2008, i en l’actualització
del Pla de Vigilància Ambiental.
Una altra gran aposta és la del manteniment i potenciació de la xarxa de camins públics,
a més de la ruta de Pedra en Sec i de la ruta d’Artà a Lluc (amb la nova aprovació inicial
del Pla especial). Estam estudiant també la creació d’un itinerari Artà-Colònia de Sant
Jordi, al qual dedicarem dues de les persones contractades per mitjà del SOIB.
Estam fent estudis en el sentit de tancar un circuit perimetral al voltant de Mallorca,
amb la possibilitat d’incorporar alguns fars com a nous refugis de la xarxa; ja se fan
negociacions amb l’Autoritat Portuària en aquest sentit. L’obertura de la Coma d’en
Vidal se farà enguany.
I el més important en aquest sentit: els departaments de Medi Ambient i de Territori
estan treballant en la redacció d’una ambiciosa Llei de camins que permetrà connectar a
peu totes les viles i ciutats de Mallorca, reprenent així amb força l’elaboració dels
Catàlegs de Camins Públics per part dels ajuntaments.
Esment especial mereix sa Dragonera, que volem potenciar. A més, s’habilitarà l’espai
existent a l’illot per a dur a terme estudis científics.
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També estam fent feina amb el Govern per a la protecció de sa Dragonera en l’àmbit
marítim, i en els propers exercicis farem un nou Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc
Natural.
També hem treballat conjuntament amb el sector de la caça per promoure la seva
vessant responsable i ajudar-los en les seves activitats; també els hem plantejat la
possibilitat de modificar la llei de caça en alguns punts i la predisposició que han
mostrat és bona.
Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, cal regularitzar Son Pardo de forma urgent, així
com construir-hi una pista multifuncional i instaurar-hi un registre d’entrades i sortides
de cavalls. També s’han de dur a terme millores en els serveis de l’hipòdrom de
Manacor.
A part d’això, volem fer canvis profunds a l’IEH per assegurar-ne la viabilitat i
permetre reduir l’aportació que hi fa el Consell; per això és important elaborar un
reglament d’apostes que desenvolupi la Llei 8/2014 del joc de les Illes Balears que
garanteixi que no es permetran apostes hípiques a les illes que no incloguin les curses
que es fan a Mallorca.
Evidentment fa falta fer promoció del Trot, tant per l’aspecte econòmic intern com pel
seu valor cultural i la interrelació que té amb l’agricultura (que esperam gestionar a
finals de legislatura) i el territori.
També, des dels hipòdroms, es pretén dur a terme projectes de formació relatius a tot el
món del cavall, també dins un àmbit de col·laboració amb el SOIB del Govern de les
Illes Balears.
El nostre plantejament en Territori és clar: rebutjam considerar-lo un element amb què
especular i creim que mereix la màxima protecció pel seu valor paisatgístic, patrimonial
i d’identificació, a més dels naturals, òbviament.
Després de 10 anys de l’aprovació del Pla Territorial de Mallorca, toca revisar-lo; a
més, la normativa sobrevinguda també ho fa recomanable. La nostra intenció és fer-ne
una aprovació inicial el 2017 i el 2018 la definitiva.
Com que aquesta feina es farà en paral·lel amb la redacció de diversos plans directors
sectorials, podrem disposar de dades d’aquests sectors per a la revisió del PTM.
El primer serà el Pla director sectorial de Comerç, precedit per la Norma Territorial
Cautelar que limita la implantació de noves grans superfícies comercials. El Pla director
serà de caràcter regulador, ja que amb la normativa europea (la liberal Directiva
Bolkestein) és impossible establir mesures contra un determinat sector econòmic. Hi
apostarem pel comerç de proximitat, la mobilitat sostenible, la integració visual i
funcional del comerç dins les trames urbanes i evitar les zones monofuncionals. La
previsió és d’aprovació inicial el juny de 2017 i definitiva un any després.
El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics, que ha d’ordenar la implantació territorial de
les activitats turístiques, així com les infraestructures i equipaments necessaris per al seu
desenvolupament és un altre dels eixos a treballar.
Es pretén donar un nou impuls a les polítiques de paisatge perquè aquest es vagi
introduint de manera transversal dins totes les actuacions a l’illa. Preservació,
recuperació i intervenció. Actualment ja s’han iniciat els primers estudis per anar
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definint l’estratègia a seguir durant els propers anys, amb l’aprovació final de les
directrius del paisatge, però al mateix temps s’han d’aprofitar les eines que proporciona
el Pla territorial, la redacció dels Plans especials de desenvolupament de les Àrees
d’intervenció paisatgística, amb una sèrie d’accions concretes a Cala Millor-Sa Coma,
es Murterar i en el Torrent Gros de Palma.
Per últim, es crearà l’Oficina tècnica d’informació i suport territorial, com a oficina de
suport per a l’adaptació del planejament municipal als instruments d’ordenació
territorial, i d’assessorament també als municipis de l’Illa, tasca que es realitzarà de
manera conjunta amb la Direcció Insular d’Urbanisme. En aquest sentit, hi ha hagut
reunions amb la meitat dels municipis de l’illa per aconseguir la revisió i adaptació dels
planejaments.
Es preveu un augment dels expedients d’autorització d’activitats no permanents (proves
ciclistes, triatló, etc.) que han de passar per més d’un municipi. La intenció es donar
suport a aquesta activitat, que cada vegada més s’ha convertit en una activitat turística
desestacionalitzadora, per tant, es continua i es dóna un nou objectiu a la comissió de
seguretat viaria creada conjuntament amb el departament d’esports.
En aquest moments, es redacta un reglament de desenvolupament de la llei d’activitats
classificades en matèria de cooperació amb el ajuntaments de l’illa, en concret amb els
de menys de 15.000 habitants, i que regeixi de quina manera el Consell donarà suport
als ajuntaments en matèria d’activitats classificades.
Mentre es tramita aquest reglament es proposarà als ajuntament signar un conveni en
termes semblants al que més endavant serà l’articulat del reglament, és a dir, per tal que
el Consell exerceixi la competència en matèria d’activitats classificades, inclòs el pla
d’inspecció sobre les declaracions de responsables.
Pel que fa a carreteres, el primer canvi que s’ha fet, és precisament el nom de la direcció
insular: abans era Carreteres, ara és Infraestructures i Mobilitat, per tal de canviar la
perspectiva, és a dir, que la tasca del departament sigui la planificació de la mobilitat a
l’illa de Mallorca, no sols des del punt de vista de la carretera i del vehicle, sinó
introduint nous actors, com els vianants, els vehicles no motoritzats, la planificació, els
criteris mediambientals i la integració paisatgística com a eixos de les polítiques de
mobilitat.
Com ja he dit, durant aquesta legislatura es negociaran la transferència de Transport
Terrestre amb el Govern, i les reclamarem amb força: no té sentit que qui ha de planejar
el sistema viari no sigui qui planifica també el tren o ordena el transport col·lectiu rodat.
És de lògica que on ha d’arribar un tren no cal fer la mateixa carretera que on no hi
arribarà mai, i viceversa.
Dins la planificació de les infraestructures futures de l’illa de Mallorca, han de primar
les inversions en millorar la xarxa viària existent, adaptant-la a les noves necessitats de
la nostra illa, al transport públic i al nous usuaris. Per tant, en aquesta legislatura ha de
ser una realitat la modificació del Pla director de carreteres juntament amb la redacció
del Pla de mobilitat de l’illa de Mallorca.
Per a l’exercici 2016 s’han pressupostat 92’5M d’euros, el 50% destinat a inversions en
carreteres i un 33% a la conservació i al seu manteniment.
Entre l’obra nova, cal destacar:
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El ja esmentat desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, amb unes
característiques concretes front a la projectada en l’anterior legislatura, una reducció
dels terrenys ocupats de prop de 50.000 m2, reduint la mitjana de 6 a 3 metres, reduint
les vies de servei de 10 a 6 metres i executant-les dins de les zones d’expropiacions,
suprimint la rotonda elevada de Son Gabriela, que es substitueix per un enllaç inferior.
El nou projecte té noves característiques, com permeabilitat de la via, amb l’execució de
dos enllaços de les vies de serveis inferiors i la reurbanització de l’entrada del municipi
de Campos amb criteris paisatgístics.
De la via connectora, en aquest moments dels 4 primers trams, se n’han posat dos en
servei, un està en obres, i el primer i el darrer, que enllaça amb l’autopista de l’aeroport,
està pendent de trobar una solució pels problemes amb les obres i amb l’empresa
licitada.
Aquestes són les úniques grans obres que executarem. La resta seran intervencions per a
la millora de la seguretat a la xarxa viària existent.
‘Carreteres més segures’, aquest és el leitmotiv del nou govern, per la qual cosa també
es posaran en marxa de manera immediata tres actuacions estratègiques concretes: Pla
de consolidació de talussos i actuacions a la serra de Tramuntana, Pla d’actuacions
urgents en els punts de concentració d’accidents de les carreteres i Pla de vies
cicloturístiques, conjuntament amb la Direcció de Territori i Paisatge, i amb el
Departament de Cultura i Esports.
És hora d’incorporar als instruments territorials la planificació de la mobilitat sostenible
i en concret la mobilitat amb bicicleta i des d’una visió conjunta de tota l’illa definir un
pla de vies ciclistes.
Capítol a part es mereixen les tres grans concessions que es gestionen des de la Direcció
Insular d’Infraestructures i Mobilitat:
En el Servei d’ITV, aquest 2016 serà el moment d’estudiar les distintes alternatives de
gestió del servei d’ITV a Mallorca: privatització, internalització, nova concessió i
creació de noves línies.
La carretera de Manacor, ens ocuparà el control de la concessió i del peatge en ombra
que es paga trimestralment, juntament amb el control del trànsit i del seu manteniment.
Pel que fa al túnel de Sóller tenim un mandat clar, que és rescatar-lo. Estam estudiant
totes les fórmules i vies per dur-ho a terme. Tanmateix, i com ja va anunciar la
consellera Garrido, s’ha començat a estudiar jurídicament la modificació del contracte
per tal que el habitants de Sóller, de Fornalutx, de Bunyola i de Deià puguin passar de
manera gratuïta pel túnel, sense haver d’avançar l’abonament del peatge no després del
2016.
Pel que fa a l’Agència de Disciplina Urbanística, s’estan duent a terme una sèrie de
modificacions per a fer-la més àgil, efectiva i atractiva per als municipis, ja que la
nostra intenció és que acabi abastant tot el sòl rústic de Mallorca. De moment s’hi han
adherit Felanitx i Artà, i estan en procés molt avançat Mancor, Alaró i Sóller.
L’objectiu final de l’ADU és defensar i protegir el territori de l’illa, des d’un dels
vessants més importants d’aquesta defensa: les actuacions disciplinàries contra les
construccions i usos que vulneren la normativa de protecció territorial. Ho deim alt i
clar: s’ha acabat el campi qui pugui i el construir contra la normativa.
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La serra de Tramuntana és un orgull per a les mallorquines i els mallorquins, i per tant
gestionar el Consorci Serra de Tramuntana que ha de desenvolupar i seguir el pla de
gestió que es va presentar davant l’UNESCO una responsabilitat.
Organitzarem el I Congrés Internacional de la Serra de Tramuntana, que comptarà amb
la presència d’experts i especialistes en territoris patrimoni de la humanitat; també
elaborarem programes educatius que fomentin el coneixement de la serra entre els
escolars i potenciarem, conjuntament amb la Conselleria d’Educació del Govern balear,
programes educatius adreçats a centres de primària i instituts d’ensenyament secundari.
Una de les altres fites pel que fa a la serra és promoure-hi iniciatives vinculades al
desenvolupament de l’economia sostenible, vinculant-les especialment a la creació de
llocs de treball. La serra és com és perquè l’home hi era i interaccionava, i volem una
serra que segueixi essent viva.
El Consell, com ja se sap, és l’ajuntament dels ajuntaments. El municipalisme és una
senya d’identitat d’aquesta institució, i com a ex batle hi crec fervorosament. No hi ha
democràcia si no es practica als pobles i als barris, i no hi ha democràcia sense uns
ajuntaments capaços de respondre a les necessitats i les demandes dels seus veïnats.
I el Consell, des de totes les seves àrees –encara que capitanejats pel conseller Joan
Font–, està al servei dels ajuntaments.
La potenciació de l’Assemblea de Batles i Baltesses, amb tres reunions en només nou
mesos, n’és un clar exemple, de municipalisme i de participació.
El departament de Funció Pública i Modernització ha creat una comissió
interdepartamental amb el departament de Desenvolupament Local, tot cercant
optimitzar la prestació global de serveis, donant suport a la modernització de les seves
xarxes de comunicació mitjançant el Consorci d’Informàtica. Ja s’han realitzat reunions
específiques amb quinze ajuntaments, i abans d’acabar l’any ens haurem reunit amb tots
els consorciats.
Volem que el Consorci sigui un fòrum en el qual els ajuntaments puguin participar de
forma activa prenent decisions, aportant idees i col·laborant en la gestió.
De fet, hem començat a treballar en aquest línia. Així, el passat 30 d’octubre es va
presentar a tots els ens consorciats la cartera de serveis i se’ls va sol·licitar la seva
implicació, acordant-hi la reactivació dels grups de treball. Ja s’han reprès el
d’administració electrònica, i el de la web.
La modificació dels estatuts possibilitarà donar un major paper a la Junta General,
passant de reunir-se dos cops a l’any, a tenir un mínim de 4 reunions ordinàries, més
aquelles extraordinàries per tractar temes tan importants com l’elaboració dels
pressupostos del Consorci.
També s’estan revisant les quotes dels consorciats; estudiam els deutes pendents per
establir plans de pagament o contraprestacions de servei; per exemple, Calvià i Sa Pobla
ens han presentat propostes per condonació de deute, oferint-nos aules per a formació,
programes informàtics propis i altres serveis.
Precisament en col·laboració amb l’Ajuntament de Sa Pobla s’ha instal·lat i configurat
en un entorn de proves la factura electrònica; aquesta aplicació en permet la
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incorporació automàtica i la dació permanent d’informació del seu estat als proveïdors,
el que ens permetrà una gestió més eficient de les factures.
Hem realitzat el disseny, desenvolupament i maquetació de quatre webs municipals
(Vilafranca, Sant Llorenç, Porreres i Escorca). A més a més del manteniment i
actualització de les 48 web dels ens consorciats.
També tenim implantat un Portal de transparència en el 70% dels ens consorciats; i
Santa Margalida i Manacor ja compten amb Seu Electrònica.
S’han publicat els visors urbanístics d’Algaida, Binissalem, Llubí i Muro, i en aquests
moments estam treballant amb el visor d’Alaró. Aquests visors ofereixen una àmplia
informació sobre les característiques urbanístiques, i permeten que el ciutadà pugui
consultar aquesta informació i que els tècnics d’urbanisme puguin comptar amb una
eina de suport a la seva feina.
Des de la Direcció Insular d’Igualtat s’ha fet l’avaluació dels plans d’igualtat
municipals.
També s’han iniciat trobades d’associacions de dones de la part forana per tal de
fomentar-hi el teixit associatiu femení, facilitant una valoració de les seves necessitats i
propiciant l’intercanvi de bones pràctiques i suport mutu.
També hem creat un Espai de Dones conjuntament amb ajuntaments i en col·laboració
amb l’Institut Balear de la Dona, per coordinar els serveis d’atenció a les dones i
l’impuls a les polítiques de gènere als municipis de Mallorca, donant servei als
ajuntaments, a les associacions i a les persones usuàries de cada municipi.
Els primers Espais de Dones es crearan als municipis d’Inca i de Manacor a partir de
l’aportació que efectuaran les tres administracions diferents: IBDona, Ajuntaments i
Consell de Mallorca. Mitjançant convenis s’atribuiran els recursos que aportaran cada
una de les esmentades administracions.
Cal fomentar la vertebració dels serveis públics culturals a través de xarxes de treball
que permetin la col·laboració econòmica i funcional per optimitzar la prestació dels
serveis públics cap a la ciutadania. Un element clau en la vertebració i cohesió dels
serveis seran les infraestructures de referència com el Teatre Principal de Palma, els
terrenys de Sant Ferran, l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales o el
Museu de Mallorca.
Volem impulsar la cooperació local cultural per promoure programes de forma
equitativa a tots els municipis de Mallorca (activitats, biblioteques, arxius, museus,
teatres, patrimoni material i immaterial, cultura popular).
Amb la finalitat d’incrementar les relacions i oportunitats dels creadors culturals dels
diferents territoris de parla catalana, volem donar un impuls a la Xarxa de Municipis pel
Ramon Llull de les Illes Balears.
El Consell de Mallorca ha de garantir el suport a les biblioteques per a l’elaboració de la
part corresponent de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears, considerada com el
conjunt en suport digital del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i de les obres
d’investigació, divulgació i creació per al coneixement de la cultura de les Illes Balears.
Volem potenciar la xarxa de Bens d’Interès Culturals privats visitables amb línia
d’ajudes, així com la xarxa de teatres públics municipals. Activarem la Xarxa de
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Museus creada l’any 2002 com eina de coordinació i cooperació dels museus i
col·leccions de Mallorca.
Transformarem l’Arxiu del So i de la Imatge en un centre de referència en l’àmbit de la
recerca, la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual que esdevingui
una Filmoteca de Mallorca en xarxa.
Crearem tota una sèrie de camins de cultura: rutes de museus, biblioteques, cases
museu, fets històrics, personatges, teatres, patrimoni religiós, patrimoni
historicoindustrial, esglésies de Repoblament...
Crearem el servei insularitzat de gestió dels arxius històrics municipals. Una vegada
digitalitzats els fons, establirem un sistema de gestió centralitzat per posar a l’abast dels
investigadors i ciutadans en general els continguts dels diferents arxius municipals.
Des de Benestar Social, com ja he dit, es treballa contínuament amb els ajuntaments. La
mostra més clara és el Pla de lluita contra la pobresa.
La Direcció Insular de Cooperació Local va treure un Pla especial d’ajudes per a pobles
de menys de 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris, amb un total de
4.000.000 €. Enguany n’hem tret un per a tots els ajuntaments dotat amb 10.000.000 €.
També hem obert una partida per a l’adequació o instal·lació d’hidrants en pobles de
menys de 2.000 habitants, una per a despeses corrents per menors de 10.000 € i una
altra per a ajudes per esmenar les fuites d’aigua. A més, hem contractat 6 arquitectes del
SOIB per a assessorar en l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
Des del Consell hem coordinat la participació dels ajuntaments en el Pacte de Batles
contra el canvi climàtic, i els hem acompanyat en la participació en un projecte europeu
per a l’estalvi energètic i en el desenvolupament d’un pla pilot per a la implantació de la
mobilitat elèctrica a Mallorca.
També hem establert un programa per fer front a les conseqüències de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, la Llei Montoro, a més del
permanent servei d’assessoria jurídica.
Precisament la Llei Montoro ens dificulta la possibilitat de crear un consorci de
bombers que ens ajudaria a gestionar les diverses casuístiques que conviuen a Mallorca.
Trobarem una altra fórmula, però sens dubte els bombers són una de les peces clau
d’aquest Consell.
A més de la ja esmentada construcció d’un nou parc al Migjorn, de les inversions en
hidrants i de la voluntat d’incrementar la insuficient plantilla, estam realitzant o
realitzarem millores importants a la resta de parcs. Els bombers, que estan disposats a
arriscar la vida per tothom, mereixen un tracte exquisit per part d’aquest Consell.
Però no només estan fent tasques d’urgència, sinó també de prevenció: han realitzat
simulacres a centres escolars, i a través d’una col·laboració amb l’IMAS i amb
l’IBSALUT també en fan a llars de majors i a centres de salut.
Senyores i senyors, com veuen, Mallorca té grans reptes i grans oportunitats davant seu.
Reptes que podrem superar i oportunitats que podrem aprofitar si aconseguim bastir,
entre nosaltres i també amb el conjunt de la societat, grans temes d’acord.
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Les polítiques socials, la defensa del territori, el manteniment de la nostra llengua i
cultura, l’aposta per un Consell fort... haurien de ser temes que ens unissin. Jo hi confïi.
Malgrat que aquest format de debat doni poc marge al diàleg i a la confecció d’acords,
en tendrem temps. Tenen el meu compromís.
I tornant a Llull, permetin-me citar aquell vers esclarit ‘si no ens entenem pel
llenguatge, entenem-nos per l’amor’, en aquest cas a Mallorca.
Moltes gràcies!”

El Sr. Miralles, moderador del debat, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta amb plecs de paper números de A Nº 13229 a A Nº
13257.
El secretari general
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El president

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 16 de març de 2016
Hora: de 9.15 h a 12.55 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme
Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover,
Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez
Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí,
Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny,
Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll,
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi excusen l’assistència els Hbles. consellers Sr. Juan Rotger Seguí i Sra. Maria Salom
Coll.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general en funcions: 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. MIRALLES (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, qui actua com a
moderador d’aquest debat) saluda tots els presents en aquesta sala de sessions de Palau
Reial, seu del Consell de Mallorca, i dóna la benvinguda a totes les persones que
representen associacions, col·lectius, institucions i també a tots els batles i batlesses que
han volgut assistir a aquesta sessió plenària extraordinària que té per objecte dur a terme
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el Debat de Política General del Consell de Mallorca, d’acord a allò que estableix el
Reglament del Consell de Mallorca en el seu art. 71.
Explica que, en compliment del que s’ha acordat per al desenvolupament de la sessió,
avui li correspon al president del Consell de Mallorca, Hble. Sr. Miquel Ensenyat
Riutort, iniciar aquest debat amb la seva intervenció, i la sessió continuarà demà amb la
intervenció dels portaveus dels grups polítics representats en el Ple del Consell de
Mallorca.
Tot seguit dóna la paraula al President, Sr. Ensenyat.
El Sr. PRESIDENT pronuncia el discurs següent:
“Senyores conselleres, senyores consellers, digníssimes autoritats, amigues i amics. Bon
dia a tothom,
Crec que és un deure començar aquest discurs parlant del major drama humà del nostre
temps, tot recordant que aquest Ple va aprovar per unanimitat rebutjar l’acord entre la
Unió Europea i Turquia. Una autèntica vergonya que mercantilitza les persones i
vulnera el dret internacional i els drets humans en proposar devolucions en calent i anar
contra els drets dels refugiats.
Des d’aquí, també reclamam a Espanya que s’hi oposi i que exerceixi el seu dret a vet.
Fa un any, en aquesta mateixa sala i en aquest mateix debat –llavors jo estava a
l’oposició i feia la rèplica a la presidenta Maria Salom– els vaig contar una anècdota, no
sé si alguns se’n recordaran.
A la porta, em vaig trobar un conegut que hi assistia com a públic i que em va demanar
‘i com funciona, això?’.
Jo li vaig dir ‘xerrarà el govern, que dirà que tot ho fa molt bé; després intervendrà
l’oposició, que dirà que tot ha estat un desastre’. Ell va riure i em va preguntar ‘i qui té
raó?’, a la qual cosa vaig respondre ‘ni els uns ni els altres, i una mica entre tots, però
allò que és segur és que a tu no te demanaran l’opinió’.
Certament, coincidiran amb mi, és la trista realitat del parlamentarisme modern.
N’hauríem de fugir, pel bé de la institució i de la ciutadania. Sóc conscient que el format
no hi ajuda. Saben que vaig intentar modificar l’estructura d’aquest debat, i que trobaria
molt més interessant que es produïssin un seguit de monogràfics temàtics entre els grups
i cadascun dels consellers i conselleres, a la vegada que es donàs veu també a la
ciutadania.
No va poder ser, però confiï que l’experiència ens hi faci avançar; teniu-ho per la
primera de les moltes propostes que faré en aquest discurs. La democràcia s’ha de
reinventar si es vol salvaguardar, i els models decimonònics, bons en el seu moment, no
són vàlids l’any 2016.
Però aquesta és l’eina que ara mateix tenim i la farem servir tan bé com podrem. Així,
ara em pertoca presentar-los l’estat del Consell –ara i quan arribàrem–, la nostra acció
de govern i el nostre plantejament per a la resta de mandat.
En la meva exposició no hi trobaran triomfalisme; és molt el que volem fer i també són
moltes les dificultats, no ho amagarem. I també són moltes les fites aconseguides i les
iniciatives iniciades en 9 mesos; moltíssimes, diria jo.
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I ens agradaria que des dels diferents grups es jutjàs objectivament i sense apriorismes
el que avui diré i que s’intentàs aportar des dels diferents plantejaments ideològics, tots
ells legítims.
De fet, quan parli del passat per a situar-nos bé en el present, no pensin que intent
qüestionar la darrera legislatura, ni molt manco en contra del partit que ha governat els
darrers quatre anys, perquè entenc perfectament que totes i tots, cadascú des del seu
posicionament, vol el millor per a Mallorca, i no tenc legitimitat per pensar que jo estim
més Mallorca que qualsevol dels altres consellers o de les conselleres que s’asseuen o
s’han assegut aquí. Ni a la meva dreta ni a la meva esquerra. Dir o pretendre això seria
una bajanada.
Com a representant del govern insular, em compromet a prendre nota de tot el que
diguin demà; no just per rebatre’ls el que no veiem igual, sinó per a construir plegats.
No em farà cap por dir-los que tenen la raó; citant Epicur, ‘en un debat raonat, més
guanya qui és vençut, per tot allò que aprèn’.
Evidentment, hi ha coses en les que no estarem d’acord. Aquest no és un govern naïf o
de concentració nacional. Es tracta d’un executiu format per diferents partits però amb
uns potents denominadors ideològics comuns: el progressisme, l’ecologisme, el
feminisme o l’aposta per una democràcia participativa i l’autogovern, per citar-ne
alguns.
Una diferència bàsica amb el govern anterior i amb la bancada de l’oposició –amb molts
de matisos, permetin-me la generalització– és el nostre rebuig al model neoliberal
plantejat per economistes de l’Escola de Chicago com Friedman, Stigler o Lucas. No
passa res, són diferents plantejaments entre els que la ciutadania pot elegir cada quatre
anys.
No tenc la demostració empírica de tenir tota la raó. Però sense tenir la raó ni pretendrela, sí que tenc una opinió formada i tenc un pensament que no em costa gaire d’explicar
respecte del que veig, del que sent, del que sé i del projecte polític que tenc l’honor de
liderar.
Creim sincerament que els mercats no s’autoregulen; ens sap greu pels que s’han passat
trenta anys afirmant-ho, però l’esclat de l’actual crisi econòmica per mor de la manca
absoluta de supervisió dels mercats financers i de l’economia especulativa n’és un
exemple.
I quan ho fan, perquè a vegades sí que ho fan, sempre és a benefici del més fort. I
comprendran que no desitjam viure en un país on imperi la llei de la selva. I estic
convençut que vostès tampoc ho volen.
Les dades de l’informe Oxfam són demolidores: al 2015 a l’Estat espanyol, les 20
persones més riques tenien tant com les 14.031.000 persones amb menys recursos; al
món aquesta equiparació és de 62 a 3.600.000.000. I això just fa que aguditzar-se: en els
darrers 15 anys, els actius del 30% de la gent més empobrida han crescut un 3%, mentre
que els del 10% més rica es disparaven un 56%.
Coincidesc plenament amb els que defensen, com el Nobel d’Economia Paul Krugman,
que la crisi que encara patim no ha estat conjuntural sinó clarament estructural d’un
sistema podrit al servei de l’enriquiment ràpid, de l’especulació, del poder econòmic i
no del bé comú.
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Per això rebutjam l’administració petita, el model gerencial del neoliberalisme: creim en
una administració gran, amb capacitat reguladora, supervisora i d’intervenció, que
redistribueixi la riquesa i protegeixi els socialment desafavorits, i amb una governança
forta que plasmi les decisions de la ciutadania expressada en les eleccions.
Aprofitant aquesta reflexió, permetin-me que comenci el repàs a les actuacions del
Consell pels seus treballadors, autèntic múscul que fa funcionar aquesta institució i
element cabdal si volem fer-la més àgil i útil a la ciutadania.
En algun cas, debatent sobre aquest tema, ens han retret que haguéssim augmentat el
capítol I del pressupost, el que fa referència al personal. I tant. I més que
l’augmentarem, en poder. Perquè sobretot els consellers que han gestionat el Consell
saben que fa falta personal per a dur a terme les competències que tenim, i encara més
amb les que volem assumir. Però sobre aquest tema hi tornarem més endavant.
Si hem de destacar un augment de treballadors és a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(l’IMAS), la qual cosa ens permet donar millor i més eficaç servei als que més ho
necessiten. Des de la seva creació, l’any 2003, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials no
havia desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. En parlarem més endavant.
Però no ens podem oblidar del col·lectiu de bombers, que està subsistint a base de la
bona voluntat dels professionals d’emergències, o de departaments on és evident la falta
de funcionaris. Ja estam fent feina en aquests sentit.
Aquestes mancances poden quedar dissimulades si es vol aprimar el Consell, però en el
moment en què l’hem començat a posar en marxa, encara que de forma gradual, s’ha
mostrat amb tota severitat que cal dotar-nos del personal necessari per donar un millor
servei als diferents ajuntaments de Mallorca i als ciutadans i ciutadanes de la nostra illa.
I aquest personal ha de veure’s escoltat i reconegut; per això la consellera Palomino ha
tengut com una de les prioritats el diàleg amb els agents sindicals i la recuperació -en la
mesura de les nostres possibilitats- dels drets laborals perduts.
Com explicàrem en la defensa dels pressupostos, una de les altres tasques que ens hem
trobat ha estat la regularitzar la dotació econòmica de les places de la plantilla aprovada,
no podem seguir mantenint una situació irregular: places no dotades que en algun
moment cal cobrir per incorporacions d’excedències, de serveis especials, o de
comissions de serveis.
Un dels objectius pel que fa a Funció Pública és el de fomentar la formació contínua
com eina de capacitació per a un nou sistema de gestió per competències professionals.
Per això:
Inclourem cursos de capacitació dins el programa formatiu per a 2016 i establirem una
instrucció de criteris per a la borsa de formadors. Així mateix, estam treballant amb
l’EBAP per a la formació de pràctiques de bombers i amb altres organismes,
institucions i fundacions per tal d’ampliar l’oferta formativa a tots els treballadors del
Consell i dels ajuntaments, i a ser possible amb repercussió en la contractació
subvencionada per part del SOIB.
També els anunciï que estam en fase d’elaboració de plecs per a la licitació de les
llicències d’activitats de tots els edificis del Consell, que també suposarà una possibilitat
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per acreditar-los, per tal de fer formació en aquest marc de col·laboració també amb el
SOIB.
També estam elaborant un Manual d’Acolliment al personal del Consell, que permeti
una benvinguda al nou empleat i un acolliment que faci possible la seva adaptació en les
millors condicions i de bon clima laboral.
Una altra feina ben necessària i que ja està ben encaminada és la revisió de la Relació de
Llocs de Treball, permetent una major eficiència en l’assignació de recursos humans.
Actualment ja comptam amb un primer esborrany de catàleg de funcions, que serà
negociat amb els agents socials.
Es farà una primera Relació de Llocs de Treball adaptada al Decret d’organització i
places de nova creació, que serà temporal i transitòria.
Una vegada aprovat el catàleg s’iniciarà una revisió total de l’RLT, basant-nos en
criteris objectius per a la fixació de conceptes retributius de manera homogènia. A més
serà necessària la revisió de jornades de treball, de categories, etc. Aquestes passes són
necessàries per elaborar una RLT que ens permeti convocar un concurs de trasllats
adequat a les necessitats reals del Consell a dia d’avui.
Amb caràcter prioritari aprovarem i executarem el concurs de trasllats del Consell de
Mallorca, en el qual s’inclouran tots els llocs de feina susceptibles de ser-hi inclosos.
També treballarem en una nova regulació de selecció de personal, prèvia negociació,
incloent clàusules socials i el requisit del català. En aquests moments, s’està elaborant
un primer esborrany per part dels tècnics de Funció Pública, que serà presentat una
vegada negociat amb els sindicats.
Un cop aprovat es procedirà a obrir totes les borses de treball, coincidint amb la
implantació d’un portal específic, que ens permetrà una gestió més àgil i major
transparència en tots els processos. També procedirem a convocar processos selectius i
de provisió de llocs de treball; en aquest sentit tenim prevista una convocatòria
d’oposició a bombers de forma imminent i una de general l’any 2017.
També pretenem actualitzar la normativa reguladora de les condicions de treball a la
realitat de l’any 2016 per tal de revisar, unificar i clarificar els criteris retributius.
S’està realitzant una revisió de tota la normativa existent, per elaborar un esborrany que
ens permeti negociar amb els sindicats aquest acord.
Així mateix, potenciarem el teletreball i l’orientació al treball per objectius, com a
mesura transversal en aquells llocs que pel seu contingut sigui possible, contribuint a la
millora de la conciliació de la vida familiar i laboral.
Una vegada aprovat el catàleg de funcions, que com ja he dit ara tenim en fase
d’esborrany, s’identificaran els llocs susceptibles de teletreball i així es proposaran en la
modificació de la Relació de Llocs de Treball
El Consell, en el marc del programa del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, ha
contractat 64 aturats de llarga duració majors de 35 anys durant 6 mesos per a onze
projectes relacionats sobretot amb les àrees de Medi Ambient –concretament a sa Coma
d’en Vidal–, Benestar i Drets Socials i a la d’Emergències.
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De la mateixa manera volem aplicar el conveni per iniciar un programa de pràctiques
amb estudiants de la UIB i instituts.
I tot això que he dit sense tocar cap dobler de cap partida social. De fet, tenir un major
funcionariat no sempre vol dir una major despesa. Capgirant la famosa cita de Mies van
der Rohe, ‘més és menys’.
M’explicaré: estam intentant fer amb personal de la casa el major nombre de projectes,
la qual cosa ens suposa un estalvi substancial.
Així, els treballadors de Territori i Infraestructures han realitzat la redefinició de les
obres del desdoblament de la carretera entre Llucmajor i Campos, estalviant-nos
106.158,48 €. El mateix estam fent amb el parc de bombers del Migjorn, per exemple.
Per anar acabant amb l’àmbit de la Funció Pública, recalcar el recentment presentat Pla
d’Igualtat del Consell, una eina per a aconseguir avançar en la no discriminació per raó
de gènere en aquesta casa.
Tanmateix, hi ha una cosa que hem de reconèixer que ens molesta no haver aconseguit
encara en aquest camp: l’eliminació del plus conegut com ‘nivell 33’. Saben vostès que
no és per manca de voluntat d’aquest govern ni d’aquesta institució, però estam a
l’espera dels canvis legislatius autonòmics i estatals que ens ho permetin, i poder donar
així compliment a l’acord de ple que aprovàrem per ampla majoria.
Un altre tret identitari d’aquest govern és el compromís, la defensa a ultrança del nostre
autogovern. No creim que s’hagi d’aprimar el Consell; ni un gram. Al contrari, creim
que cal potenciar-lo com a institució supramunicipal més propera al ciutadà, amb
capacitat de tenir una visió global però també d’escoltar la gent i treballar-hi colze a
colze.
En aquesta legislatura demanarem el compliment del vigent Estatut pel que fa a
transferències, i en aquest sentit crec que existeix i ha d’existir un gran consens.
Hem de ser conscients i aprofitar la sort que, per primera vegada, qui ha assumit la
presidència de la Comunitat Autònoma abans va ser presidenta d’un consell,
concretament d’aquest, i per tant creu en aquesta institució i en coneix la importància.
Creieu-me quan els dic que això es nota.
Fruit de la passada Conferència de President ja tenim calendari per a algunes de les
transferències: Promoció Turística, Joventut, Igualtat i Ordenació Turística.
Però, com ja es va fer palès en el darrer ple, no ens conformam amb això: volem que el
Consell sigui el veritable govern de Mallorca, així que també reivindicarem les de
Transport Terrestre (ens fixàrem el gener del 2019) i també les d’Agricultura.
I això ho hem de fer evitant duplicitats (o triplicitats) institucionals: les competències
han d’estar ben definides, i a ser possible en mans d’una sola institució. Com va dir
l’actual portaveu del Partit Popular, hem d’acabar amb la pràctica de fer transferències
‘però quedant-se qualque coseta’ que ha passat entre l’Estat i la Comunitat Autònoma i
la Comunitat Autònoma i els consells. La ciutadania no ho entén.
A més d’aquestes competències, reclamam assumir la gestió d’importants centres
culturals com l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales (per a
convertir-la en Biblioteca Central Insular i en Dipòsit Legal), el Museu de Mallorca i el
Museu Etnològic de Muro.
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També l’IMAS ha assumit més capacitat: després de 4 anys, tornam a créixer en
competències de centres i serveis de dependències: incorporam 2 noves residències
concertades i recuperam la central de reserva.
Cal destacar que hem dotat el Consell d’una major capacitat política: hem recuperat la
Direcció Insular d’Igualtat, les polítiques de promoció econòmica i hem creat la
Direcció Insular de Participació.
Creure en el Consell també vol dir cuidar-lo: estam redactant projectes d’activitat i
plans d’autoprotecció de tots els edificis del Consell que no en tenen, a més de tenir
previstes actuacions de manteniment i millora a La Misericòrdia, a la Llar de la
Infància, als parcs de bombers, a Raixa, a Can Weyler, a Sant Ferran (amb la creació
d’unes instal·lacions de referència per al foment i divulgació de l’esport) o a la
Fundació Internacional de Fotografia Toni Catany. Des del Departament de Funció
Pública i Modernització també s’està estudiant la possibilitat de compra o lloguer de
naus per als departaments de Cultura i el de Medi Ambient –en concret per als mestres
d’aixa i per a l’escola de restauració de molins–, així com realitzant valoracions i
acceptacions de llegats (pisos Jaume III, o la finca de Banyalbufar).
També hem apostat per Raixa, obrint-la a les xarxes socials i fent-hi les primeres
intervencions (per exemple, el forat del sostre de la tafona i de les marjades adjacents), a
més de reestructurant-ne l’horari. Ja s’ha escollit el pressupost per a arreglar el retaule
de la capella, i estam treballant en un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la
cessió de quatre estàtues del cardenal Despuig.
També hem iniciat el debat sobre la Diada, una festa que no ha acabat d’arrelar mai i
que ens hem de replantejar. A més, aquí vàrem voler mostrar la nostra voluntat de
diàleg i d’entesa a l’oposició, oferint-li la presidència de la comissió que ha d’estudiar
aquest assumpte.
Parlant de diàleg: la participació, com sabeu, és una de les meves obsessions personals i
també col·lectives d’aquest govern.
Com ja he dit, es va crear la Direcció Insular de Participació Ciutadana sota la
coordinació del vicepresident, el Sr. Jesús Jurado, i ha calgut dotar-lo de personal i de
pressupost. La seva principal tasca ha estat posar en marxa la campanya Repensem
Mallorca, que ha d’atènyer tots els departaments i racons d’aquesta casa; els primers en
fer-ho han estat les Arts Escèniques, la Inclusió Social i els Residus.
Amb Repensem Mallorca hem visitat 40 pobles i hem parlat amb 400 associacions; ens
han explicat els seus problemes, què esperen de nosaltres i també ens han plantejat els
dubtes i preguntes que tenien. De tot això en farem un document que després
plantejarem a tots els grups per a poder fer un pla que perduri més enllà d’una sola
legislatura.
L’Audiència Pública a què he fet referència anteriorment és una nova experiència;
n’hem de millorar el format, però sens dubte la dació de comptes dels polítics davant la
ciutadania és un camí que no té marxa enrere. Val a dir que la valoració fou positiva: el
88% dels que hi intervengueren l’han considerada ‘satisfactòria’.
En Transparència encara ens queda molt per fer, ja que els casos de corrupció política
que ha patit aquesta terra i que pateix la resta de l’Estat ha allunyat la ciutadania de la
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política. Hem prorrogat el contracte de l’auxiliar administratiu del programa del Codi
Ètic de Bon Govern i la Transparència, però no n’hi ha prou.
Si creim en el Consell hem de fer que la gent s’ho senti ca seva, i per a què la gent s’ho
senti ca seva hem d’obrir portes i finestres, per a què s’oregi.
La iniciativa de l’Oficina de la Transparència, que ja està en marxa, serà una gran passa
en aquest sentit.
I creure en el Consell també significa fer-ne sentir la veu, no quedar a l’ombra de cap
altra institució. Hem potenciat la nostra tasca comunicativa, perquè les mallorquines i
els mallorquins tenen dret a conèixer què feim i què opinam els seus representants.
Un tema clau que ens ha fet aixecar la veu, i en el que cal formar un front comú amb el
Govern i la resta de Consells, és el mal finançament de les Illes Balears. No em cansaré
de dir-ho: no pot ser que se’ns vengui com a solidaritat el que resulta un espoli.
Actualment hi ha un transvasament constant d’una quantitat insuportable dels recursos
de la nostra comunitat autònoma cap a altres regions, d’entre el 10 i el 14% del PIB,
segons els càlculs oficials; és a dir, la quantitat d’imposts que se’n van cada any per no
tornar pràcticament equivalen al pressupost total de la comunitat autònoma. Això ha fet
que els balears visquem amb encara més duresa la crisi i haguem perdut, els darrers 8
anys, un 7,11% de renda per càpita.
Crec sincerament que aquest és un dels principals reptes que tenim sobre la taula: el
sistema de finançament actual suposa la major trava perquè el nostre govern autonòmic
pugui disposar de doblers per a fer front a les necessitats socials sense fer retallades ni
recórrer a endeutament extern a interessos d’usura.
Això afecta a tota la gent de les Balears, en un efecte cascada; després, els consells
insulars i darrera els ajuntaments. Tanmateix, és just reconèixer que la situació dels
consells és més còmoda i que gràcies a la Llei de finançament dels consells insulars,
aprovada ara fa quasi dos anys, fins i tot hem augmentat substancialment els doblers que
rebem de la Comunitat Autònoma.
L’altra gran àrea transversal del Consell –i la més implícitament afectada pel
finançament– és la de Hisenda. Tal vegada és una feina interna, poc visible, però
fonamental per al funcionament de la casa, i amb una repercussió directa sobre la
ciutadania en tant que destinatària dels serveis públics.
Enguany comptam amb un total de 376,72 milions d’euros; és a dir, 28 milions d’euros
més que l’exercici anterior, un 8,1 %.
La màxima prioritat d’aquests nous comptes ha estat la de millorar la qualitat de vida de
totes les persones que més ho necessiten. Per això, el 40 % dels nous ingressos s’ha
destinat a polítiques socials.
Les aportacions de la comunitat autònoma s’han incrementat en 19,22 milions d’euros,
que suposen una pujada del 9,4%; també han augmentat un 8,6% les aportacions per
part de l’Estat, que es materialitzen en 7,72 milions d’euros més.
A més de la confecció del pressupost anual –i per tant de rebre les pressions i
imploracions de la resta d’àrees– el Departament d’Hisenda ha treballat de forma molt
intensa en la millora de la situació financera de la institució, amb tota una sèrie
d’operacions d’amortització o refinançament dels préstecs que a partir de juny ens han
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permès fer, a més de l’amortització ordinària de més de 8 milions d’euros, una
amortització extraordinària de 4,9 milions d’euros, sumant una amortització total en
aquest període de juny a desembre de 13 milions d’euros.
Això, sumat al refinançament o substitució total del deute per un import de 68 milions
d’euros, ens permet haver generat un estalvi d’interessos de 2,3 milions d’euros, tenint
un deute de 131 milions d’euros a un tipus mitjà del 0,77 %, una situació financera
altament positiva pel Consell de Mallorca.
Però la tasca del conseller Bonet va molt més enllà d’això: ell s’encarrega de coordinar
projectes transversals. En aquest sentit, tenim la voluntat de crear una Oficina de
programació economicofinancera que permeti millorar el seguiment i la informació
continuada del cost efectiu dels serveis, i facilitar la programació i execució dels grans
projectes.
En el mateix sentit, també ens volem dotar d’un nou Servei d’assessorament en la
contractació, dedicat al suport i assessorament en el procés de contractació dels
diferents departaments.
Estam impulsant processos que ens han de dur a una contractació pública, socialment
responsable, conferint així un valor afegit a allò que l’administració ja fa.
Canviant de tema radicalment, vull deixar palès que reivindicam i defensam el català,
com a llengua pròpia de Mallorca, no en contraposició a cap altra sinó com a eina de
cohesió social i d’identificació comuna; a més, és sens dubte la nostra més genuïna
aportació col·lectiva a la humanitat.
M’entristeix haver-ho de dir, hauria de ser obvi de qualsevol governant; per això els
deman que tornem al consens que sempre va existir al voltant de la llengua i necessitat
de recuperar-ne l’ús normal.
Per a garantir-ne la plena normalització que estic segur tots o la immensa majoria
perseguim cal assegurar que tots els ciutadans –independentment del seu origen– la
sentim com a pròpia, i que sigui necessària per viure a Mallorca; tot això sense
menystenir la riquesa que suposen les altres llengües i cultures que conviuen a la nostra
illa i són pròpies de moltes mallorquines i molts mallorquins.
Deia el l’universal Umberto Eco, que ens va deixar avui fa just un mes, que cada cultura
absorbeix elements de cultures properes i llunyanes, però després es caracteritza per la
forma en què incorpora aquests elements.
Els mallorquins i les mallorquines estam orgullosament oberts al món, però també hem
de proclamar que tenim una cultura riquíssima que volem oferir als que ens visiten i als
que volen formar part de nosaltres.
Per a aconseguir-ho, hem restablert el programa d’acolliment lingüístic per garantir a les
persones nouvingudes rebre gratuïtament cursos de llengua i cultura pròpies de
Mallorca.
També recuperarem els premis Mallorca de creació literària en la nostra llengua i
ampliant-los a més disciplines en diferents convocatòries al llarg de l’any. La finalitat
dels premis ha de ser la promoció i la divulgació del creador i la seva obra i no la seva
dotació econòmica.
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Ja estam donant suport a l’edició de llibres, revistes i publicacions periòdiques en
llengua catalana, a més de coordinar els assessors i voluntaris lingüístics dels
ajuntaments.
Un dels nostres principals compromisos que encara no hem pogut dur a terme és la
recuperació del requisit del català per a l’accés a la funció pública. No és acceptable que
els treballadors públics d’un país no en coneguin totes les llengües oficials, i molt
manco la que n’és pròpia.
Voldríem ja haver-ho aconseguit, però com saben aquesta institució no té capacitat
legislativa i estam a l’espera de la modificació de la Llei de Funció Pública per part del
Parlament de les Illes Balears. Sabem que és imminent, però des d’aquí els tornam a
urgir en aquest tema cabdal.
També hem arribat a un acord amb l’EBAP per fomentar els cursos de català en el
Consell, que aquests darrers anys s’havien deixat d’impartir.
Aprofitant que parlam de la nostra llengua, vull recordar la figura del mallorquí més
universal, creador del català literari: l’immens Ramon Llull, el 700è aniversari de la
mort del qual commemoràrem l’any passat.
Sempre és bo tornar a Llull, encara que jo avui contradigui les seves paraules ‘com és
més el que ignores que el que saps, no parlis molt.’ Estic segur que el savi foll em
perdonaria que m’expandeixi malgrat la meva ignorància, donada la importància del dia
i les coses que volem tirar endavant com a equip.
Vull aprofitar aquest espai per insistir que no pot ser que el major centre lul·lista no
sigui a Mallorca, sinó a Friburg (Alemanya), i jo proposaria la Real. Hem iniciat els
contactes amb aquesta ciutat per establir-hi algun tipus de relació per a honorar i
potenciar la figura del filòsof mallorquí més rellevant.
Deia el batle de Palma Emili Darder que ‘només la cultura ens farà lliures’. Moguts per
aquesta màxima, no podem defugir –especialment el vicepresident Miralles– la
responsabilitat d’exercir el lideratge cultural que se li encomana a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i a la resta de normatives sectorials que fan referència
a la gestió i a l’organització d’arxius, de biblioteques o de patrimoni.
Els recursos culturals que tenim a disposició són un element imprescindible per a la
construcció d’un projecte sòlid del conjunt d’una societat.
A més d’aquesta funció de vertebració social, també cal valorar la funció econòmica del
sector cultural que tant aporta i pot aportar com a complement del sector turístic i com a
generador d’ocupació de qualitat.
Treballam per garantir el lideratge en la gestió cultural del Consell de Mallorca, tant a
nivell intern de l’illa com a nivell exterior.
De cap a l’exterior, cal situar-nos en el mapa europeu i mundial com a referent cultural.
Cal tenir la capacitat d’agitar, entre tots els ciutadans mallorquins, sentiments d’orgull,
d’il·lusió i de pertinença.
Mallorca ha d’esdevenir una referència en el marc del turisme cultural i, alhora, com a
receptor/difusor de l’art i de la cultura que es fan aquí i arreu del món: l’impuls del
projecte del Sindicat a Felanitx, de la mà de Miquel Barceló, ben bé podria assolir
aquest propòsit.
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I en l’àmbit intern, anem a treballar amb dues estratègies: com ja he dit, la voluntat
d’assumir la gestió d’infraestructures culturals de referència a Mallorca que es troben
gestionades i/o tutelades per altres administracions, així com millorar les pròpies, i
programar continguts de caràcter universal i integrador:
Cal que definim i concretem l’edifici de La Misericòrdia com un vertader Centre
Cultural, seguim infatigables en la ben direccionada creació del Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany i actualitzem el paper del Teatre Principal de Palma com
element vertebrador del conjunt de teatres municipals i com a element clau en el model
d’arts escèniques de Mallorca.
Volem promoure i planificar activitats que ajudin a visualitzar els creadors (pintors,
escriptors, musics, cineastes...), els projectes culturals i les infraestructures culturals a
través d’ofertes i de promocions conjuntes adreçades al públic resident i al turístic, així
com fomentar la recerca científica d’excel·lència, tant bàsica com aplicada, mitjançant
un Pla d’investigació patrimonial des de l’arqueologia fins a l’època actual.
Hem duit a terme les gestions per reactivar les inversions culturals al conjunt de
Bellpuig, i ja treballam en la redacció d’un Pla estratègic de la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca .
Estam diversificant l’execució de propostes d’actuació per arribar al major nombre
possible de disciplines i àmbits culturals mitjançant un ‘mix cultural’ (teatre, literatura,
pintura, investigació, recerca, museus, arxius, biblioteques, música, edició, producció,
programació). En aquest sentit, també estam organitzant cursos-tallers per promoure la
millora en la restauració del patrimoni històric, la gestió d’activitats culturals i
l’intercanvi entre ajuntaments.
Volem promoure la programació d’activitats entorn a la cultura tradicional i popular, a
fets i fites històriques representatives de l’evolució de la cultura, així com a personatges
referents socials històrics i contemporanis.
En aquest sentit vull recalcar que hem estat la principal institució mallorquina en
commemorar el Tricentenari de la derrota del Regne de Mallorca en la Guerra de
Successió i la seva desaparició arran dels Decrets de Nova Planta.
Diu el nostre himne que ‘la soca més s’enfila com més endins pot arrelar’, i és ver. Just
si sabem d’on venim podrem saber cap on anam, i just si miram el nostre passat sense
vergonya ni tabús podrem construir un futur que ens enorgulleixi.
De la mateixa manera, vull destacar la decisió presa pel Consell Executiu fa escasses
setmanes per a denunciar la farsa del judici contra Jaume Garcias Obrador i el seu
posterior assassinat. El president Garcias Obrador, fill predilecte d’aquesta illa, va ser
afusellat per ser militant del PSOE però sobretot per haver-se assegut a la cadira on jo
m’assec a dia d’avui.
És de justícia que aquesta institució, hereva de la que ell presidí, assumeixi la defensa
de la seva memòria contra la ignomínia. M’ha agradat veure que no s’ha creat
controvèrsia sobre aquest tema, cosa que denota la nostra salut democràtica.
Pel que fa al servei de Patrimoni, destacam la restauració de la tafona de Conques, les
jornades de cultura clàssica, la carta d’arqueologia subaquàtica, el programa ‘SOS
Patrimoni’, les intervencions a Bellpuig i a Bellver, la restauració del betlem de la Sang,
el projecte de ‘Mares de Déu mortes’, les declaracions de Festes d’Interès cultural, les
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activitats de l’any Llull, el pla director de Sant Jeroni o les restauracions del Castell
d’Alaró i de torres de defensa arreu de Mallorca.
Parlant de Patrimoni, és un dels serveis que cal agilitzar de forma més urgent, sobretot
la Comissió Insular. En aquest sentit, consideram molt positiva la forma de tractar
coordinadament amb Urbanisme els Catàlegs Municipals de Patrimoni.
Hem continuat amb les línies de les col·leccions de narrativa i poesia i editar
publicacions/unitats didàctiques de continguts: locals, geogràfics, ecològics,
sociològics, paisatgístics, lúdicofestius i patrimonials en totes les seves vessants:
històrica, vegetal, animal, industrial, popular...
Fomentam la presència dels fons editorials propis a diferents fires i mostres i aglutinam
l’edició produïda pels ajuntaments i oferir-la i potenciar-la, i tenim la intenció de
recuperar la memòria biocultural del camp mallorquí com per exemple les dones de
possessió, les dones pageses, la pagesia de muntanya, la pagesia del Llevant, la pagesia
del Migjorn, etc.
Pretenem valorar el patrimoni immaterial agrari: crearem un reconeixement per a
persones que han contribuït a la pervivència de la cultura pagesa i que han estat
posseïdors del coneixements tradicionals.
Incorporarem la Responsabilitat Cultural Corporativa (fer visibles les inversions de
l’1% cultural al territori on s’ha generat per l’aplicació de la inversió).
I parlant de responsabilitat, l’hem exercida posant en funcionament el Consell Escolar
de Mallorca, facilitant així l’exercici de la participació real en un tema tan important
com és l’educació.
Donarem l’impuls que l’esport necessita, sumant esforços, i fent feina conjunta amb els
ajuntaments, federacions, clubs esportius, centres educatius, associacions, AMIPAS i
entitats socials fomentant projectes entre d’altres relacionats amb l’esport i el gènere,
l’esport solidari, l’esport educatiu i l’esport inclusiu.
Per dur a terme els projectes esmentats ens basam en tres programes fonamentals: Jocs
Esportius Escolars, Esport Escolar Federat i Esport per a tothom.
A més d’aquests tres programes troncals farem promoció de l’educació en valors a tots i
a cada una de les nostres activitats de manera transversal amb el programa Jugam.
També durem a terme accions formatives i d’assessorament adreçades a tot el teixit
esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva amb
l’Observatori Esportiu de Mallorca.
Partint de diferents àmbits oferim programes de caire social, educatiu, paisatgístic,
cultural i saludable; per exemple, amb el Programa d’envelliment actiu i d’activitats
intergeneracionals o el Programa Jugam a les totes per a persones amb discapacitat,
ambdós en coordinació amb l’IMAS.
Promourem la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint mesures de major
participació d’aquelles entitats que compleixin la llei d’igualtat de gènere dins dels
òrgans de gestió i de direcció.
També incidirem amb programes a l’àmbit educatiu, per a fomentar l’esport i la vida
saludable entre els més joves. Sens dubte la competència més important, en tant que
afecta directament les persones i en especial aquelles més vulnerables, és la de Benestar
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Social. Mereix, per tant, un tractament específic en aquesta exposició i que analitzarem
de forma pormenoritzada, separant cadascuna de les direccions insulars en què es
divideix l’IMAS.
Tanmateix, vull fer unes consideracions generals de l’àrea de la consellera Puigserver,
del conseller Javier de Juan i també de la consellera Miralles.
Com ja he anunciat anteriorment, l’institut compta amb un pressupost de 155,4 milions
d’euros, xifra que suposa un augment d’onze milions i mig d’euros (el 7,8%). Aquest
creixement, així com el fet que el 38,8% del pressupost total del Consell es destini a
aquest departament, demostra l’aposta clara i ferma d’aquesta institució per consolidar
els serveis socials.
Aquests juguen un paper clau per assegurar una protecció social eficaç i efectiva dels
drets de les persones de totes les edats i condicions, i a més de ser una ajuda per a
superar situacions vitals o enfrontar-se a moments crítics de la vida, tenen també una
funció preventiva, d’activació i d’apoderament de les persones i del seu entorn. Invertir
en serveis socials és invertir en el creixement i en la cohesió, és una inversió i no una
despesa; ho diu l’Estratègia Europa 2020, i tots els estudis internacionals sobre el tema.
Per tot això nosaltres hem decidit apostar fort, incrementant la inversió per poder donar
solucions a les creixents desigualtats des de la prevenció, l’activació i l’apoderament.
Per tant els increments en aquesta àrea els hem fet conscients de la necessitat i els
beneficis dels mateixos, ja que és una àrea que repercuteix directament o indirecta sobre
el benestar de tota la societat i per tant constitueixen una inversió intel·ligent i
sostenible, un guany per a tota la societat mallorquina.
A la fi, després de diversos intents en anteriors legislatures, aprovarem una Cartera
Bàsica de Serveis Socials de l’IMAS; la durem al Ple del mes d’abril, i es pretén que
sigui un document viu que es pugui anar revisant alhora que permetrà la reglamentació
dels serveis de discapacitats, menors, gent gran i inclusió.
Estam milloran el sistema de gestió de persones, orientant-ho a una millor prestació del
servei:
Hem creat els programes d’itinerants de gent gran i menor; ens hem trobat amb
informes de la Fiscalia de Menors que ens demanaven no canviar constantment els
referents dels nins i nines que tenim en acollida; s’ha reforçat l’equip que gestiona la
Renda mínima; a les residències s’han fet accions destinades a reduir la temporalitat
dels contractes de treball: si el mes de febrer de l’any 2015 es feien 568 nomenaments
amb contractes inferiors a 5 dies, el febrer de 2016 l’hem tancat en només 359
nomenaments.
D’això se’n diu reducció de la precarietat laboral i dignificació de les condicions de
treball.
Concretament s’han invertit 2.125.000 € en aprovar i executar una oferta pública
d’ocupació: promoció interna i oposicions lliures. Com ja he dit, des de la creació de
l’IMAS l’any 2003 no s’ha desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació. L’objectiu
és donar estabilitat a les persones que treballen a la institució i millorar així l’atenció a
l’usuari.
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També volem aprovar i executar un concurs de provisió de llocs de feina al personal
funcionari de l’IMAS: concurs de mèrits i de lliure designació. També volem aprovar
una RLT per tal d’adaptar-la a les polítiques en matèria de Serveis Socials i que es
millorin les condicions de treball del personal fix i temporal.
Començarem a fer l’anàlisi més detallat parlant d’Inclusió:
Aquest està integrat per 5 seccions: Prestacions, Prevenció Comunitària, Suport
Municipal, Inserció Social i Atenció a les Drogodependències.
En relació a aquesta darrera secció, s’està en converses amb la Conselleria de Salut per
iniciar el seu traspàs, ja que realment és competència seva; sé que no hem estat els
primers a fer-ho, però confiam que aquesta sigui la definitiva.
Ens vam trobar amb unes retallades importants en aquestes àrees, precisament en uns
moments de fort increment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social a Mallorca.
Als grups «tradicionals» en risc de pobresa i d’exclusió social, s’afegeixen nous perfils,
de treballadors empobrits per la precarietat i la segmentació dels mercats de treball,
aturats amb prestacions precàries o sense cap tipus de prestació i amb dificultats per
accedir als béns i als serveis bàsics.
L’extensió de la pobresa i la precarietat, i l’increment de les desigualtats és ja
estructural a la nostra societat, com es pot veure en els darrers diagnòstics realitzats.
Per tant varem decidir impulsar un pla d’emergència per fer front a aquestes situacions i
poder donar resposta a unes necessitats que generen greus conseqüències no només per
les persones, sino també per a tota la societat. A nivell personal les conseqüències
físiques, psíquiques i socials, dificulten el desenvolupament de la vida diària i afecten la
dignitat de persones i famílies, i per tant constitueixen un obstacle per a la cohesió
social i per construir la Mallorca inclusiva que tots volem.
El nostre objectiu principal en aquesta àrea és afavorir la inclusió i la cohesió socials,
apropant la gestió a l’entorn més immediat dels ciutadans, sempre que sigui possible.
Per tant descentralitzam la gestió al màxim cap als serveis socials municipals (per
apropar la gestió a l’entorn més immediat i als que més fàcilment poden detectar i
valorar les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes i poder fer plans de feina molt
més ajustats a les necessitats i a la realitat).
La nostra primera actuació en aquest àmbit ha estat iniciar l’elaboració del Pla de Lluita
contra la pobresa amb la col·laboració dels professionals, tècnics de l’IMAS i les
entitats de la Xarxa EAPN per a la inclusió social, també amb els ajuntaments.
Els eixos vertebradors d’aquest pla són l’equitat, la qualitat, la participació i la
territorialitat com a millor manera per aconseguir una redistribució més justa i equitativa
de la riquesa, i més apropada al ciutadà, i als seus objectius (explicats de forma molt
succinta):
1. Afavorir la inclusió social de persones en risc o situació d’exclusió tot enfortint les
prestacions del sistema de seguretat social. Això ho feim amb les ajudes per Urgent i
Greu Necessitat, que s’han vist triplicades de 300.000 a 950.000 €; també amb convenis
amb ajuntaments, que hem ampliat des del Programa de Prestacions Bàsiques (que
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avançàrem a principis d’any) amb una Programa d’Integració de Persones Immigrants i
un Programa de Suport a la Família i la Infància.
Dins aquest mateix objectiu hi podem situar l’actualització i millora de les prestacions
de la Renda Mínima d’Inserció, per adaptar-la a la nova realitat social i legal. No
deixarem cap ciutadà sense un ingrés econòmic.
2n objectiu: Millorar la xarxa d’inclusió social i l’atenció a les persones sense sostre o
desnonades. Dins les moltes mesures que s’hi incardinen podem destacar la dotació
d’un alberg amb centre de dia a la Part Forana, l’oferta de la Unitat Mòbil
d’Emergències 24 hores al dia i 365 dies a l’any o l’inici de negociacions amb
l’Ajuntament de Palma per a aconseguir una xarxa única.
3r objectiu: Potenciar el treball en xarxa, els serveis socials municipals i la prevenció
comunitària. Des de Benestar Social s’han visitat tots els ajuntaments per conèixer-ne
les realitats, s’està millorant la coordinació, s’han conveniat 338.000 € per als
ajuntaments de tot Mallorca que desitgin suport psicosocial, hem iniciat els tràmits per
poder comptar amb un Observatori Social i hem incorporat 6 educadors de carrer durant
6 mesos per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
L’àrea de Menors ha estat de les més conflictives, s’ha de reconèixer per mirar de
millorar.
Tanmateix, a les errades que hem d’assumir com a pròpies se li ha de sumar una molt
mala situació de partida, a més de com de delicat és sempre aquest tema:
El Servei es trobava en una situació crítica, ja que no hi havia cap de Servei, i la
directora de Llars anterior va haver de deixar el seu lloc per assumptes familiars. Això
suposava greus deficiències, ja que el Servei funcionava sense cap tipus de direcció.
El tema més greu era la política de Recursos Humans: s’havien fomentat les
contractacions per 6 mesos en tots els llocs, el que suposava canvis continus de
referents.
Els més afectats eren els menors i les seves famílies, tant pels canvis esmentats, com per
les dificultats que això comporta amb el Pla de Cas i amb el Pla Educatiu del menor.
És impossible que funcioni una àrea amb aquestes característiques amb personal que
canvia cada 6 mesos, i per això estam intentant evitar aquest pràctica, creant equips de
treball itinerants i modificant l’estructura de l’àrea per adequar-la a la realitat.
Un altre problema important són els espais; hi ha greus mancances d’espais per poder
atendre de manera adequada els menors i les seves famílies.
Per tal de millorar l’atenció i atendre nous usuaris hem creat centres de dia per a
famílies amb fills amb declaració de risc, hem millorat els programes de mediació i
integració familiar estam revisant la xarxa d’acolliment residencial per especialitzar-la.
Per cobrir les necessitats no cobertes hem creat una xarxa pels menors amb discapacitat,
hem concertat places d’urgència per a menors amb discapacitat i trastorn de conducta i
hem integrat l’equip de la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil com a servei propi
de l’IMAS.
Per mirar d’impulsar la participació hem donat força al Consell de la Infància i
Adolescència i hem creat el Consell de Famílies Acollidores, a més d’incorporar les
famílies biològiques en els processos. Hem impulsat el projecte Per una Mallorca
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Inclusiva a l’àrea de Menors i Família, i el projecte de web com a guia de recursos de
Menors i Família a Mallorca.
Hem donat la importància que cal a l’entorn, potenciant programes de prevenció
comunitària.
Pel que fa a infraestructures hem reformat la 3a planta del Puig dels Bous pel grup de
majors (els d’onze a tretze anys). També hem comprat i reformat el centre de primera
acollida per adolescents, històricament de lloguer, i hem projectat un nou edifici per a
menors. Un altre repte ha estat dignificar els espais de la 1a planta de l’IMAS per fer-la
adient pels menors, i ara estam fent el projecte de concertació de places residencials per
a gener de 2018.
Estam preparant un Congrés juntament amb l’oficina del Defensor del Menor i la
Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears sobre l’estat actual
de la protecció al menor.
Si parlam d’atenció a la dependència, el nostre objectiu principal és la implementació
d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones majors amb necessitats d’atenció i
suport, garantint una atenció integral individual, afavorint la seva participació i la de les
seves famílies, procurant el major grau d’autonomia personal i fomentant els serveis de
proximitat.
Per fer front al repte de l’envelliment progressiu de la població i l’augment de la
cronicitat hem de treballar en establir serveis especialitzats adequats a les necessitats de
les persones mitjançant la coordinació entre les diferents administracions que tenen
responsabilitats en la cura del col·lectiu de persones grans dependents, però també hem
de treballar en potenciar l’atenció comunitària de la gent gran ja que cada vegada més
les persones que formen part d’aquest col·lectiu exigeixen ser cuidats en el seu entorn
més immediat, amb les seves famílies, amics i veïns.
Per aconseguir aquests objectius treballem en dues línies principals que es desenvolupen
en diferents serveis i projectes:
1) Estam creant una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones, amb
serveis sociosanitaris com els que posarem en marxa a l’abril a la nostra residència de
Felanitx (es tracta d’un projecte pioner a tot l’Estat espanyol), serveis residencials (amb
la reforma de l’edifici C de la Llar d’Ancians o la reforma integral de la setena planta de
la Bonanova), serveis a l’entorn (amb el projecte pilot d’atenció a domicili, en
coordinació amb el Govern Balear) i les noves competències, amb la incorporació de les
dues residències i la central de reserva de què ja he parlat.
2) També treballam per a millorar en la qualitat de l’atenció, amb un model centrat en la
persona; en aquest sentit, el primer instrument clau serà el Pla d’Atenció Integral
Digital, la formació dels treballadors i la introducció de plans terapèutics amb activitats
físiques, cognitives i d’oci mitjançant l’ús intensiu de noves tecnologies: estam
introduint la tecnologia PlayForHealth (teràpies rehabilitadores mitjançant l’ús del
controlador de joc Kinect de Xbox) en 5 dels nostres centres (Llar d’Ancians,
Bonanova, Felanitx, Huialfàs i Reina Sofia).
Quan treballam amb persones amb discapacitat, el nostre objectiu principal és la
implementació d’una xarxa de serveis flexibles per a les persones amb discapacitat amb
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necessitats d’atenció i de suport, garantint una atenció de qualitat, integral i inclusiva i
afavorint la seva integració social i laboral.
Citant Rosenqvist: ‘La igualtat d’oportunitats és, sens dubte, un principi compartit i una
aspiració generalitzada en les nostres societats. Per a les persones amb discapacitat,
aquest principi s’ha traduït en la lluita contra la discriminació i en la recerca de la
normalització en tots els àmbits de la seva vida. En els anys passats, es va produir una
important evolució en l’aplicació d’aquest principi en entorns com el sanitari o
l’escolar. En el moment actual, un àmbit clau per a la inclusió el constitueix l’entorn
laboral. La participació de les persones amb discapacitat en els processos econòmics i
productius, si bé troba encara molts obstacles, és, per tant, un àmbit prioritari de l’acció
encaminada a la recerca de la igualtat d’oportunitats’.
Per aconseguir aquests objectius treballam en dues línies principals de treball que es
desenvolupen en diferents serveis i projectes: les necessitats de les persones i la qualitat
de l’atenció.
Per tal d’establir una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones
incrementarem anualment la dotació de places i de serveis. Just enguany hem augmentat
255 places a la xarxa pública d’atenció a persones amb discapacitat, amb una inversió
anual de 2,7 milions d’euros.
Amb aquesta ampliació la xarxa pública se situa en 2.713 places concertades, i tenim la
intenció de signar un pacte sectorial amb el tercer sector per poder establir de manera
clara el nombre d’ampliacions anuals (entre el 7-10% anual) perquè les entitats puguin
planificar i gestionar de manera més eficient el creixement.
Hi ha una població estimada de 5.000 persones amb discapacitat física a Mallorca,
especialment discapacitat física sobrevinguda (lesions medul·lars, danys cerebrals o
d’altres). El juny de 2016 esperam treure el contracte Serveis de promoció de
l’autonomia i atenció en l’entorn per a persones amb discapacitat física, l’import del
qual es situarà entorn del 1.000.000 d’euros anuals.
Reclamarem la gestió de totes les competències que tinguin a veure amb persones amb
discapacitat (intel·lectual, física i salut mental) perquè els usuaris només hagin de
tractar amb una única administració i es puguin establir veritables itineraris vitals. Per
exemple, volem jugar un paper important en la formació laboral de les persones amb
discapacitat.
I també impulsarem les actuacions perquè Mallorca sigui més accessible a totes les
persones amb discapacitat. Actualment tenim diversos projectes d’accessibilitat i
turisme accessible tot esperant aconseguir el finançament adequat.
Pel que fa a la millora en la qualitat de l’atenció, enguany aprovarem el nou reglament
d’acreditació i de concertació que ens permetrà disposar d’uns serveis més àgils i
flexibles.
Gràcies a l’aprovació d’aquest reglament podrem desenvolupar un model d’atenció molt
més integral i inclusiu. El reglament s’ha consensuat amb totes les parts afectades,
especialment amb el tercer sector, per tant hem complert el nostre objectiu que
participin en la planificació dels serveis de forma conjunta.
També valorarem les persones en el seu entorn per a poder realitzar una valoració més
objectiva i completa, alhora que aproparem els serveis al ciutadà. Fins a la data, les
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valoracions es realitzen a la seu central de l’IMAS. Introduirem millores en la gestió
informàtica i en el seguiment també dels serveis concertats.
I quan defensam les persones ho feim en el seu sentit més ampli: d’aquí i d’allà, d’allà i
d’aquí.
Com saben, m’he implicat de forma molt personal i intensa en la problemàtica dels
refugiats sirians que arriben a les illes gregues. Haver-ho pogut tocar amb les mans com
a president i en representació d’aquesta institució –per cert, un viatge duríssim que
hagués preferit no haver hagut de fer mai– m’ha confirmat que tenim el deure humà
d’ajudar-los. Estic molt orgullós i agraït del Fons Mallorquí de Solidaritat i de
moltíssimes conciutadanes i conciutadans que s’han posat en contacte amb nosaltres i
ens demanen com se poden sumar al projecte.
Mallorca, que sap què és haver de fugir d’ella mateixa, mostra la part hermosa de la
humanitat: la solidaritat. La poetessa i escriptora nicaragüenca Gioconda Belli la va
encertar quan va afirmar que precisament ‘la solidaritat és la tendresa entre els pobles’.
Esper que els representants de les mallorquines i dels mallorquins estiguem a l’altura de
qui representam.
Parlant de defensar les persones, evidentment hem de parlar de les dones, secularment
maltractades i marginades. Aquest govern es proclama feminista i posarà totes les seves
energies a eradicar qualsevol forma de masclisme.
La Direcció Insular d’Igualtat va ser una de les reivindicacions més importants per part
de les associacions de dones a Mallorca, després de la seva desaparició la legislatura
passada. Va ser el nostre compromís complert tornar-la a posar en marxa.
La seva adscripció a la Conselleria de Presidència prova que nosaltres no consideram
que aquestes polítiques siguin un assumpte de serveis socials, sinó que es tracta d’una
matèria absolutament transversal i que ha d’implicar a totes i cada una de les polítiques
dutes a terme des d’aquesta institució.
Volem aquesta igualtat, normalitzada, tant dins el Consell de Mallorca com a tots els
àmbits de la nostra societat.
Hi ha molta feina per fer. I fins ara, sense disposar quasi de recursos propis (inexistents
en el pressuposts de l’any 2015).
S’ha iniciat, per primera vegada, la coordinació regular i periòdica entre la Direcció
Insular d’Igualtat, l’Institut Balear de la Dona i la Regidoria de l’Ajuntament de Palma,
per poder evitar duplicitats de serveis.
S’ha establert un Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Aquesta
xacra suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat de totes les dones. Sens
dubte, aquesta és una de les problemàtiques socials més greus a la qual s’enfronta la
nostra societat i la que més reptes planteja per a les polítiques públiques.
És important sumar tots els esforços i reconèixer també les aportacions que des de les
diferents institucions i la societat civil s’han fet, i es continuen fent, per assolir aquest
objectiu comú.
Consideram prioritari impulsar polítiques integrals per a l’abordatge de les violències
masclistes que aconsegueixin la sensibilització, la prevenció, la detecció, l’atenció i
l’eradicació de les situacions de violència sobre les dones.
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Aquesta estratègia de col·laboració del Consell de Mallorca amb la societat civil i les
dones i homes en el seu conjunt per fer front de forma més eficaç a aquesta xacra social,
la conformen qualsevol institució i entitat de la ciutadania de Mallorca –feminista, de
veïns, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, col·legi professional,
mitjans de comunicació– que hi vulgui participar.
Hem posat en marxa la campanya ‘Mallorca té nom de dona’.
Els carrers de Mallorca són plens de noms de grans homes, polítics, escriptors, guerrers,
sants... Sembla que només hi hagi homes que han fet grans coses. I no és cert, la realitat
és plena de dones que han de ser models positius per a les dones de l’illa i és positiu que
hi hagi referències femenines, tant per a nosaltres com per a les generacions futures.
En l’imaginari col·lectiu han de figurar totes aquestes dones que han fet aportacions a la
història de Mallorca i que han estat ocultes. Es tracta de donar a conèixer ciutadanes
rellevants als seus veïns més propers, però també a tots els habitants de Mallorca, i que
aquest record perduri més enllà d’una legislatura. Per això, és important triar
personatges transversals, per damunt de les diferents ideologies, i de diferents èpoques
per donar-ne a conèixer les aportacions, així tothom s’hi podrà identificar.
Així les coses, ens proposam recuperar un esplet d’aquestes dones, de manera
individual o formant part de col·lectius, que completaran la història dels nostres pobles,
interessants per a la gent que es passegi pels nostres carrers, tenguin l’edat que tenguin.
També hem impulsat un programa per a les dones del Centre Penitenciari de Palma,
perquè aquest col·lectiu, socialment vulnerable, s’apoderi.
Aquest projecte es fonamenta en deu tallers. Tallers que, mitjançant la creativitat, la
salut, i les habilitats socials i de comunicació, cerquen una millora substancial del
benestar personal i col·lectiu d’aquestes dones.
Estam creant ‘Genèrica: Escola per a la Igualtat’, un espai per a la igualtat i per
transformar els rols i esquemes que han desvaloritzat sistemàticament el principi femení
i tot el que té a veure amb les dones i els seus cossos (el seu cos, el seu pensament, la
seva manera de fer...).
En Promoció Sociocultural, hem organitzat activitats als centres d’Inca i de Manacor;
hem fet que les ajudes siguin més efectives per a les associacions; i hem organitzat dues
trobades de corals, a la Part Forana i a Palma.
Entre les principals mesures que posarem en marxa hi ha la creació d’una targeta per a
gent gran, amb la qual puguin obtenir descomptes en diversos establiments comercials;
modificar el Consell de Persones Majors per fer-lo més plural i divers; recuperarem el
projecte Gran Escena i organitzarem jornades d’Arts Escèniques. A més, també traurem
una línia de subvencions per a la resta d’associacions que realitzin promoció
sociocultural.
Tanmateix, i tornant a un tema de funcionament intern, una prioritat hauria de ser la
modernització d’aquesta institució, ja que la seva dinàmica anquilosada ens refrena i fa
que sovint siguem incòmodes per a la ciutadania i també per als ajuntaments. També sé
que no som els primers en intentar-ho, però a base de no cansar-se s’aconsegueixen les
coses.
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Una peça clau en la que estam fent feina és la de potenciar les intervencions delegades,
creant-ne de noves i reforçant igualment la intervenció general per tal d’incrementar
l’agilitat i eficiència de la fiscalització en els departaments.
Entre el paquet de millores que han de beneficiar la ciutadania hem de destacar la
integració del pagament telemàtic al programa de gestió tributària i recaptació actual,
que ens ha de permetre tenir major agilitat en la recaptació del Consell i donar majors
facilitats als ciutadans a l’hora de fer els pagaments.
Primer volem implantar el treball de qualitat i adaptat a les noves tecnologies. Aquest
objectiu està relacionat amb l’administració electrònica, perquè entenem que, sense
aquest sistema de treball, difícilment es pugui arribar a implantar una administració
electrònica àgil i eficient.
Actuacions que volem dur a terme:
- Elaborar els processos de factura electrònica. Es troben en un 80%.
- Elaborar els processos de subvencions. Es troben en fase d’anàlisi inicial.
- Elaborar els processos gestió de borses de treball i portal del candidat, en fase de
revisió dels processos.
Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sobretot en una administració com el
Consell: l’administració electrònica, un nou web, Funció Pública, agilització i
simplificació de tràmits.
Es treballarà en una nova pàgina web del Consell, que ha de ser més accessible, àgil,
dinàmica, intuïtiva, i des de la que se puguin realitzar tràmits administratius i
participatius. El juny de l’any passat es va incorporar la primera passa per a la seu
electrònica, a dia d’avui encara en fase embrionària.
Hem treballat amb quasi tots els ajuntaments per a la implantació de la finestreta única, i
també tenim en marxa el Projecte de pagament telemàtic de tributs i taxes, es troba en
fase de proves per a la seva implantació, previsiblement el mes d’abril. També hi volem
incloure algun servei, com l’avís amb un missatge quan es pugui recollir una cèdula
d’habitabilitat.
Pel que fa a la modernització, vull destacar el projecte presentat a Red.es Smart Islands
per al concurs convocat de fons europeus, que pot suposar la inversió de prop de 9
milions d’euros en millorar serveis de la nostra illa, utilitzant la tecnologia. Aquestes
millores, que repercutiran directament en els ciutadans i en els ajuntaments, està
pendent de resolució per part del Ministeri de Foment, Indústria i Turisme.
En grans traços, el projecte consisteix a donar informació del trànsit en temps real, dotar
d’enllumenat intel·ligent els túnels, millorar els sistemes d’informació dels serveis
d’emergència, crear una aplicació de turisme, informar telemàticament de les places
disponibles en els aparcaments al final de les carreteres sense sortida de la serra,
coordinar les oficines de turisme, dotar d’una xarxa wifi els municipis i un llarg
etcètera.
Volem vindicar el Consell com un dels agents de dinamització econòmica de Mallorca.
L’Estatut ens atorga competències en àrees tan cabdals com el Turisme, l’Artesania o
l’Agricultura. A l’espera de les competències en Ordenació i Promoció, ja tenim les
d’Informació Turística, que no entenem simplement com mantenir obertes algunes
20

oficines de turisme pròpies. Volem fer una feina de coordinació de tota la informació
turística que es genera i s’ofereix des d’altres administracions públiques, particularment
els ajuntaments, amb els que hem començat a cooperar en el si de l’Assemblea de Batles
i Batlesses de Mallorca.
I en aquest camp hi tenim molt a dir i molt a fer. En l’era de les telecomunicacions i les
xarxes socials una informació turística de qualitat, accessible, atractiva és la millor
promoció de la nostra illa que es pot fer.
Per a preparar-nos per a la recepció de la competència de Promoció Turística, ja hem
reactivat la Fundació Mallorca Turisme.
Volem intensificar la presència de Mallorca en els mercats emissors madurs, i incidir en
els emergents, participant dels esdeveniments internacionals i nacionals, a més de
treballar les noves formes de promoció.
El Turisme no queda circumscrit en un sol departament, i es treballa conjuntament amb
Cultura, Esports, Patrimoni o amb el Consorci de la Serra de Tramuntana, creant unes
marques de producte Cultural, Esportiu i també Natural, els tres eixos en que centrarem
la nostra feina en l’impuls de producte. També es tendrà especial coordinació amb el
projecte Smart Island que es duu a terme des de Modernització.
Apostarem per una promoció basada en els interessos i motivacions dels visitants, en els
valors que aporta Mallorca com a destinació, i farem seguiment qualitatiu del grau de
satisfacció de la gent que ens visita.
També per la promoció volem coordinar els esforços que fan els ajuntaments, treballant
per assolir que les distintes marques locals esdevenguin complementàries d’una oferta
global de la nostra illa que té molt per oferir, i per a públics molt diversos.
Però el Departament d’Economia i Hisenda també té una altra competència cabdal:
Artesania. Aquesta àrea que s’ha de dotar de mitjans per donar un servei de qualitat als
artesans, però també, per poder començar a promoure un sector que segurament
necessita del nostre impuls.
El desenvolupament econòmic de Mallorca passa, també, per l’impuls de l’economia
local que fan els ajuntaments, per això també volem donar una mà a la promoció
econòmica, de les iniciatives econòmiques dels nostres municipis, sigui a través del
suport a les fires locals o treballant amb els emprenedors locals, donant-los les eines per
poder posar en marxa els seus projectes empresarials.
Una de les altres tasques que té encomanades Hisenda i Economia és coordinar les
inversions estatutàries, respecte a les quals no ens podem permetre el luxe de tornar-nos
adormir.
Tornant a la modernització, hem impulsat la coordinació i col·laboració amb el Govern
balear per homogeneïtzar procediments i fer ús d’eines tecnològiques que permetin
aquesta homogeneïtzació.
També volem col·laboració amb la UIB en matèria d’innovació. Ens han permès
comptar amb el seu suport en la presentació del projecte Smart Island Mallorca.
Està prevista la firma d’un conveni de col·laboració en matèria d’Innovació que permeti
intercanviar projectes i col·laborar en els diferents projectes que s’impulsin des de la
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UIB i des del Consell de Mallorca. Ben aviat podrem dur al Ple un acord global amb
aquesta institució.
Val a dir que hem aconseguit que el Consell esdevengui un dels motors polítics
principals de l’illa, després de 4 anys adormit. Així, estam capitanejant dos projectes
bàsics en els què hem implicat altres administracions: la recuperació dels molins del Pla
de Sant Jordi i el Museu Marítim.
Una altra de les nostres senyes d’identitat és la defensa del medi ambient.
La lluita contra el canvi climàtic és inajornable; per això, ja per aquest any 2016 s’han
pressupostat inversions en els edificis per millorar l’eficiència energètica; les licitacions
de nous contractes d’obres, manteniment d’edificis i instal·lacions inclouran nous
elements en relació a la eficiència energètica, així com clàusules socials i laborals.
En aquest sentit, es treballarà de forma específica en els refugis, on ja hi ha una
intervenció a punt: a son Amer és imminent la instal·lació d’una caldera de biomassa,
que servirà d’experiència pilot per a la resta de refugis.
A més, hem duit a terme la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la
Llar de la Infància i a la Llar de la Joventut.
Un altre tema cabdal és la gestió de residus. Ja hem duit a terme l’aturada d’importació
de fems de l’estranger, un dels principals compromisos electorals dels tres partits que
conformam a dia d’avui l’equip de govern, i esperam que de forma definitiva.
Evidentment no ens podem aturar aquí, ja que el tema és complex i ha de tractar-se en
tota la seva profunditat.
Per això, ja estam treballant en un nou Pla director de Residus, que s’està redactant de
forma participativa, amb debat i formació; esperam poder aprovar-lo inicialment la
primavera de 2017.
Estam estudiant la viabilitat del tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de Son
Reus; hem de reconduir la gestió de residus, reduint la crema i la creació i augmentant
el reciclatge i la reutilització.
Estam fent feina en un nou reglament de TIRME, pendent del 2008, i en l’actualització
del Pla de Vigilància Ambiental.
Una altra gran aposta és la del manteniment i potenciació de la xarxa de camins públics,
a més de la ruta de Pedra en Sec i de la ruta d’Artà a Lluc (amb la nova aprovació inicial
del Pla especial). Estam estudiant també la creació d’un itinerari Artà-Colònia de Sant
Jordi, al qual dedicarem dues de les persones contractades per mitjà del SOIB.
Estam fent estudis en el sentit de tancar un circuit perimetral al voltant de Mallorca,
amb la possibilitat d’incorporar alguns fars com a nous refugis de la xarxa; ja se fan
negociacions amb l’Autoritat Portuària en aquest sentit. L’obertura de la Coma d’en
Vidal se farà enguany.
I el més important en aquest sentit: els departaments de Medi Ambient i de Territori
estan treballant en la redacció d’una ambiciosa Llei de camins que permetrà connectar a
peu totes les viles i ciutats de Mallorca, reprenent així amb força l’elaboració dels
Catàlegs de Camins Públics per part dels ajuntaments.
Esment especial mereix sa Dragonera, que volem potenciar. A més, s’habilitarà l’espai
existent a l’illot per a dur a terme estudis científics.
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També estam fent feina amb el Govern per a la protecció de sa Dragonera en l’àmbit
marítim, i en els propers exercicis farem un nou Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc
Natural.
També hem treballat conjuntament amb el sector de la caça per promoure la seva
vessant responsable i ajudar-los en les seves activitats; també els hem plantejat la
possibilitat de modificar la llei de caça en alguns punts i la predisposició que han
mostrat és bona.
Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, cal regularitzar Son Pardo de forma urgent, així
com construir-hi una pista multifuncional i instaurar-hi un registre d’entrades i sortides
de cavalls. També s’han de dur a terme millores en els serveis de l’hipòdrom de
Manacor.
A part d’això, volem fer canvis profunds a l’IEH per assegurar-ne la viabilitat i
permetre reduir l’aportació que hi fa el Consell; per això és important elaborar un
reglament d’apostes que desenvolupi la Llei 8/2014 del joc de les Illes Balears que
garanteixi que no es permetran apostes hípiques a les illes que no incloguin les curses
que es fan a Mallorca.
Evidentment fa falta fer promoció del Trot, tant per l’aspecte econòmic intern com pel
seu valor cultural i la interrelació que té amb l’agricultura (que esperam gestionar a
finals de legislatura) i el territori.
També, des dels hipòdroms, es pretén dur a terme projectes de formació relatius a tot el
món del cavall, també dins un àmbit de col·laboració amb el SOIB del Govern de les
Illes Balears.
El nostre plantejament en Territori és clar: rebutjam considerar-lo un element amb què
especular i creim que mereix la màxima protecció pel seu valor paisatgístic, patrimonial
i d’identificació, a més dels naturals, òbviament.
Després de 10 anys de l’aprovació del Pla Territorial de Mallorca, toca revisar-lo; a
més, la normativa sobrevinguda també ho fa recomanable. La nostra intenció és fer-ne
una aprovació inicial el 2017 i el 2018 la definitiva.
Com que aquesta feina es farà en paral·lel amb la redacció de diversos plans directors
sectorials, podrem disposar de dades d’aquests sectors per a la revisió del PTM.
El primer serà el Pla director sectorial de Comerç, precedit per la Norma Territorial
Cautelar que limita la implantació de noves grans superfícies comercials. El Pla director
serà de caràcter regulador, ja que amb la normativa europea (la liberal Directiva
Bolkestein) és impossible establir mesures contra un determinat sector econòmic. Hi
apostarem pel comerç de proximitat, la mobilitat sostenible, la integració visual i
funcional del comerç dins les trames urbanes i evitar les zones monofuncionals. La
previsió és d’aprovació inicial el juny de 2017 i definitiva un any després.
El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics, que ha d’ordenar la implantació territorial de
les activitats turístiques, així com les infraestructures i equipaments necessaris per al seu
desenvolupament és un altre dels eixos a treballar.
Es pretén donar un nou impuls a les polítiques de paisatge perquè aquest es vagi
introduint de manera transversal dins totes les actuacions a l’illa. Preservació,
recuperació i intervenció. Actualment ja s’han iniciat els primers estudis per anar
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definint l’estratègia a seguir durant els propers anys, amb l’aprovació final de les
directrius del paisatge, però al mateix temps s’han d’aprofitar les eines que proporciona
el Pla territorial, la redacció dels Plans especials de desenvolupament de les Àrees
d’intervenció paisatgística, amb una sèrie d’accions concretes a Cala Millor-Sa Coma,
es Murterar i en el Torrent Gros de Palma.
Per últim, es crearà l’Oficina tècnica d’informació i suport territorial, com a oficina de
suport per a l’adaptació del planejament municipal als instruments d’ordenació
territorial, i d’assessorament també als municipis de l’Illa, tasca que es realitzarà de
manera conjunta amb la Direcció Insular d’Urbanisme. En aquest sentit, hi ha hagut
reunions amb la meitat dels municipis de l’illa per aconseguir la revisió i adaptació dels
planejaments.
Es preveu un augment dels expedients d’autorització d’activitats no permanents (proves
ciclistes, triatló, etc.) que han de passar per més d’un municipi. La intenció es donar
suport a aquesta activitat, que cada vegada més s’ha convertit en una activitat turística
desestacionalitzadora, per tant, es continua i es dóna un nou objectiu a la comissió de
seguretat viaria creada conjuntament amb el departament d’esports.
En aquest moments, es redacta un reglament de desenvolupament de la llei d’activitats
classificades en matèria de cooperació amb el ajuntaments de l’illa, en concret amb els
de menys de 15.000 habitants, i que regeixi de quina manera el Consell donarà suport
als ajuntaments en matèria d’activitats classificades.
Mentre es tramita aquest reglament es proposarà als ajuntament signar un conveni en
termes semblants al que més endavant serà l’articulat del reglament, és a dir, per tal que
el Consell exerceixi la competència en matèria d’activitats classificades, inclòs el pla
d’inspecció sobre les declaracions de responsables.
Pel que fa a carreteres, el primer canvi que s’ha fet, és precisament el nom de la direcció
insular: abans era Carreteres, ara és Infraestructures i Mobilitat, per tal de canviar la
perspectiva, és a dir, que la tasca del departament sigui la planificació de la mobilitat a
l’illa de Mallorca, no sols des del punt de vista de la carretera i del vehicle, sinó
introduint nous actors, com els vianants, els vehicles no motoritzats, la planificació, els
criteris mediambientals i la integració paisatgística com a eixos de les polítiques de
mobilitat.
Com ja he dit, durant aquesta legislatura es negociaran la transferència de Transport
Terrestre amb el Govern, i les reclamarem amb força: no té sentit que qui ha de planejar
el sistema viari no sigui qui planifica també el tren o ordena el transport col·lectiu rodat.
És de lògica que on ha d’arribar un tren no cal fer la mateixa carretera que on no hi
arribarà mai, i viceversa.
Dins la planificació de les infraestructures futures de l’illa de Mallorca, han de primar
les inversions en millorar la xarxa viària existent, adaptant-la a les noves necessitats de
la nostra illa, al transport públic i al nous usuaris. Per tant, en aquesta legislatura ha de
ser una realitat la modificació del Pla director de carreteres juntament amb la redacció
del Pla de mobilitat de l’illa de Mallorca.
Per a l’exercici 2016 s’han pressupostat 92’5M d’euros, el 50% destinat a inversions en
carreteres i un 33% a la conservació i al seu manteniment.
Entre l’obra nova, cal destacar:
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El ja esmentat desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, amb unes
característiques concretes front a la projectada en l’anterior legislatura, una reducció
dels terrenys ocupats de prop de 50.000 m2, reduint la mitjana de 6 a 3 metres, reduint
les vies de servei de 10 a 6 metres i executant-les dins de les zones d’expropiacions,
suprimint la rotonda elevada de Son Gabriela, que es substitueix per un enllaç inferior.
El nou projecte té noves característiques, com permeabilitat de la via, amb l’execució de
dos enllaços de les vies de serveis inferiors i la reurbanització de l’entrada del municipi
de Campos amb criteris paisatgístics.
De la via connectora, en aquest moments dels 4 primers trams, se n’han posat dos en
servei, un està en obres, i el primer i el darrer, que enllaça amb l’autopista de l’aeroport,
està pendent de trobar una solució pels problemes amb les obres i amb l’empresa
licitada.
Aquestes són les úniques grans obres que executarem. La resta seran intervencions per a
la millora de la seguretat a la xarxa viària existent.
‘Carreteres més segures’, aquest és el leitmotiv del nou govern, per la qual cosa també
es posaran en marxa de manera immediata tres actuacions estratègiques concretes: Pla
de consolidació de talussos i actuacions a la serra de Tramuntana, Pla d’actuacions
urgents en els punts de concentració d’accidents de les carreteres i Pla de vies
cicloturístiques, conjuntament amb la Direcció de Territori i Paisatge, i amb el
Departament de Cultura i Esports.
És hora d’incorporar als instruments territorials la planificació de la mobilitat sostenible
i en concret la mobilitat amb bicicleta i des d’una visió conjunta de tota l’illa definir un
pla de vies ciclistes.
Capítol a part es mereixen les tres grans concessions que es gestionen des de la Direcció
Insular d’Infraestructures i Mobilitat:
En el Servei d’ITV, aquest 2016 serà el moment d’estudiar les distintes alternatives de
gestió del servei d’ITV a Mallorca: privatització, internalització, nova concessió i
creació de noves línies.
La carretera de Manacor, ens ocuparà el control de la concessió i del peatge en ombra
que es paga trimestralment, juntament amb el control del trànsit i del seu manteniment.
Pel que fa al túnel de Sóller tenim un mandat clar, que és rescatar-lo. Estam estudiant
totes les fórmules i vies per dur-ho a terme. Tanmateix, i com ja va anunciar la
consellera Garrido, s’ha començat a estudiar jurídicament la modificació del contracte
per tal que el habitants de Sóller, de Fornalutx, de Bunyola i de Deià puguin passar de
manera gratuïta pel túnel, sense haver d’avançar l’abonament del peatge no després del
2016.
Pel que fa a l’Agència de Disciplina Urbanística, s’estan duent a terme una sèrie de
modificacions per a fer-la més àgil, efectiva i atractiva per als municipis, ja que la
nostra intenció és que acabi abastant tot el sòl rústic de Mallorca. De moment s’hi han
adherit Felanitx i Artà, i estan en procés molt avançat Mancor, Alaró i Sóller.
L’objectiu final de l’ADU és defensar i protegir el territori de l’illa, des d’un dels
vessants més importants d’aquesta defensa: les actuacions disciplinàries contra les
construccions i usos que vulneren la normativa de protecció territorial. Ho deim alt i
clar: s’ha acabat el campi qui pugui i el construir contra la normativa.
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La serra de Tramuntana és un orgull per a les mallorquines i els mallorquins, i per tant
gestionar el Consorci Serra de Tramuntana que ha de desenvolupar i seguir el pla de
gestió que es va presentar davant l’UNESCO una responsabilitat.
Organitzarem el I Congrés Internacional de la Serra de Tramuntana, que comptarà amb
la presència d’experts i especialistes en territoris patrimoni de la humanitat; també
elaborarem programes educatius que fomentin el coneixement de la serra entre els
escolars i potenciarem, conjuntament amb la Conselleria d’Educació del Govern balear,
programes educatius adreçats a centres de primària i instituts d’ensenyament secundari.
Una de les altres fites pel que fa a la serra és promoure-hi iniciatives vinculades al
desenvolupament de l’economia sostenible, vinculant-les especialment a la creació de
llocs de treball. La serra és com és perquè l’home hi era i interaccionava, i volem una
serra que segueixi essent viva.
El Consell, com ja se sap, és l’ajuntament dels ajuntaments. El municipalisme és una
senya d’identitat d’aquesta institució, i com a ex batle hi crec fervorosament. No hi ha
democràcia si no es practica als pobles i als barris, i no hi ha democràcia sense uns
ajuntaments capaços de respondre a les necessitats i les demandes dels seus veïnats.
I el Consell, des de totes les seves àrees –encara que capitanejats pel conseller Joan
Font–, està al servei dels ajuntaments.
La potenciació de l’Assemblea de Batles i Baltesses, amb tres reunions en només nou
mesos, n’és un clar exemple, de municipalisme i de participació.
El departament de Funció Pública i Modernització ha creat una comissió
interdepartamental amb el departament de Desenvolupament Local, tot cercant
optimitzar la prestació global de serveis, donant suport a la modernització de les seves
xarxes de comunicació mitjançant el Consorci d’Informàtica. Ja s’han realitzat reunions
específiques amb quinze ajuntaments, i abans d’acabar l’any ens haurem reunit amb tots
els consorciats.
Volem que el Consorci sigui un fòrum en el qual els ajuntaments puguin participar de
forma activa prenent decisions, aportant idees i col·laborant en la gestió.
De fet, hem començat a treballar en aquest línia. Així, el passat 30 d’octubre es va
presentar a tots els ens consorciats la cartera de serveis i se’ls va sol·licitar la seva
implicació, acordant-hi la reactivació dels grups de treball. Ja s’han reprès el
d’administració electrònica, i el de la web.
La modificació dels estatuts possibilitarà donar un major paper a la Junta General,
passant de reunir-se dos cops a l’any, a tenir un mínim de 4 reunions ordinàries, més
aquelles extraordinàries per tractar temes tan importants com l’elaboració dels
pressupostos del Consorci.
També s’estan revisant les quotes dels consorciats; estudiam els deutes pendents per
establir plans de pagament o contraprestacions de servei; per exemple, Calvià i Sa Pobla
ens han presentat propostes per condonació de deute, oferint-nos aules per a formació,
programes informàtics propis i altres serveis.
Precisament en col·laboració amb l’Ajuntament de Sa Pobla s’ha instal·lat i configurat
en un entorn de proves la factura electrònica; aquesta aplicació en permet la
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incorporació automàtica i la dació permanent d’informació del seu estat als proveïdors,
el que ens permetrà una gestió més eficient de les factures.
Hem realitzat el disseny, desenvolupament i maquetació de quatre webs municipals
(Vilafranca, Sant Llorenç, Porreres i Escorca). A més a més del manteniment i
actualització de les 48 web dels ens consorciats.
També tenim implantat un Portal de transparència en el 70% dels ens consorciats; i
Santa Margalida i Manacor ja compten amb Seu Electrònica.
S’han publicat els visors urbanístics d’Algaida, Binissalem, Llubí i Muro, i en aquests
moments estam treballant amb el visor d’Alaró. Aquests visors ofereixen una àmplia
informació sobre les característiques urbanístiques, i permeten que el ciutadà pugui
consultar aquesta informació i que els tècnics d’urbanisme puguin comptar amb una
eina de suport a la seva feina.
Des de la Direcció Insular d’Igualtat s’ha fet l’avaluació dels plans d’igualtat
municipals.
També s’han iniciat trobades d’associacions de dones de la part forana per tal de
fomentar-hi el teixit associatiu femení, facilitant una valoració de les seves necessitats i
propiciant l’intercanvi de bones pràctiques i suport mutu.
També hem creat un Espai de Dones conjuntament amb ajuntaments i en col·laboració
amb l’Institut Balear de la Dona, per coordinar els serveis d’atenció a les dones i
l’impuls a les polítiques de gènere als municipis de Mallorca, donant servei als
ajuntaments, a les associacions i a les persones usuàries de cada municipi.
Els primers Espais de Dones es crearan als municipis d’Inca i de Manacor a partir de
l’aportació que efectuaran les tres administracions diferents: IBDona, Ajuntaments i
Consell de Mallorca. Mitjançant convenis s’atribuiran els recursos que aportaran cada
una de les esmentades administracions.
Cal fomentar la vertebració dels serveis públics culturals a través de xarxes de treball
que permetin la col·laboració econòmica i funcional per optimitzar la prestació dels
serveis públics cap a la ciutadania. Un element clau en la vertebració i cohesió dels
serveis seran les infraestructures de referència com el Teatre Principal de Palma, els
terrenys de Sant Ferran, l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca de Can Sales o el
Museu de Mallorca.
Volem impulsar la cooperació local cultural per promoure programes de forma
equitativa a tots els municipis de Mallorca (activitats, biblioteques, arxius, museus,
teatres, patrimoni material i immaterial, cultura popular).
Amb la finalitat d’incrementar les relacions i oportunitats dels creadors culturals dels
diferents territoris de parla catalana, volem donar un impuls a la Xarxa de Municipis pel
Ramon Llull de les Illes Balears.
El Consell de Mallorca ha de garantir el suport a les biblioteques per a l’elaboració de la
part corresponent de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears, considerada com el
conjunt en suport digital del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i de les obres
d’investigació, divulgació i creació per al coneixement de la cultura de les Illes Balears.
Volem potenciar la xarxa de Bens d’Interès Culturals privats visitables amb línia
d’ajudes, així com la xarxa de teatres públics municipals. Activarem la Xarxa de
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Museus creada l’any 2002 com eina de coordinació i cooperació dels museus i
col·leccions de Mallorca.
Transformarem l’Arxiu del So i de la Imatge en un centre de referència en l’àmbit de la
recerca, la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual que esdevingui
una Filmoteca de Mallorca en xarxa.
Crearem tota una sèrie de camins de cultura: rutes de museus, biblioteques, cases
museu, fets històrics, personatges, teatres, patrimoni religiós, patrimoni
historicoindustrial, esglésies de Repoblament...
Crearem el servei insularitzat de gestió dels arxius històrics municipals. Una vegada
digitalitzats els fons, establirem un sistema de gestió centralitzat per posar a l’abast dels
investigadors i ciutadans en general els continguts dels diferents arxius municipals.
Des de Benestar Social, com ja he dit, es treballa contínuament amb els ajuntaments. La
mostra més clara és el Pla de lluita contra la pobresa.
La Direcció Insular de Cooperació Local va treure un Pla especial d’ajudes per a pobles
de menys de 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris, amb un total de
4.000.000 €. Enguany n’hem tret un per a tots els ajuntaments dotat amb 10.000.000 €.
També hem obert una partida per a l’adequació o instal·lació d’hidrants en pobles de
menys de 2.000 habitants, una per a despeses corrents per menors de 10.000 € i una
altra per a ajudes per esmenar les fuites d’aigua. A més, hem contractat 6 arquitectes del
SOIB per a assessorar en l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
Des del Consell hem coordinat la participació dels ajuntaments en el Pacte de Batles
contra el canvi climàtic, i els hem acompanyat en la participació en un projecte europeu
per a l’estalvi energètic i en el desenvolupament d’un pla pilot per a la implantació de la
mobilitat elèctrica a Mallorca.
També hem establert un programa per fer front a les conseqüències de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, la Llei Montoro, a més del
permanent servei d’assessoria jurídica.
Precisament la Llei Montoro ens dificulta la possibilitat de crear un consorci de
bombers que ens ajudaria a gestionar les diverses casuístiques que conviuen a Mallorca.
Trobarem una altra fórmula, però sens dubte els bombers són una de les peces clau
d’aquest Consell.
A més de la ja esmentada construcció d’un nou parc al Migjorn, de les inversions en
hidrants i de la voluntat d’incrementar la insuficient plantilla, estam realitzant o
realitzarem millores importants a la resta de parcs. Els bombers, que estan disposats a
arriscar la vida per tothom, mereixen un tracte exquisit per part d’aquest Consell.
Però no només estan fent tasques d’urgència, sinó també de prevenció: han realitzat
simulacres a centres escolars, i a través d’una col·laboració amb l’IMAS i amb
l’IBSALUT també en fan a llars de majors i a centres de salut.
Senyores i senyors, com veuen, Mallorca té grans reptes i grans oportunitats davant seu.
Reptes que podrem superar i oportunitats que podrem aprofitar si aconseguim bastir,
entre nosaltres i també amb el conjunt de la societat, grans temes d’acord.
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Les polítiques socials, la defensa del territori, el manteniment de la nostra llengua i
cultura, l’aposta per un Consell fort... haurien de ser temes que ens unissin. Jo hi confïi.
Malgrat que aquest format de debat doni poc marge al diàleg i a la confecció d’acords,
en tendrem temps. Tenen el meu compromís.
I tornant a Llull, permetin-me citar aquell vers esclarit ‘si no ens entenem pel
llenguatge, entenem-nos per l’amor’, en aquest cas a Mallorca.
Moltes gràcies!”

El Sr. Miralles, moderador del debat, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
general, estenc aquesta acta amb plecs de paper números de A Nº 13229 a A Nº
13257.
El secretari general
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El president

