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Molt Honorable Presidenta,

Honorables Conselleres i Consellers,

Afrontam avui el primer debat d’aquesta nova etapa del Consell de Mallorca en 
la qual hem conformat un govern plural, format per formacions polítiques 
diferents, que ens presentàrem a les eleccions amb candidatures diferents i 
amb programes diferents, però que hem estat capaces d’arribar a acords i 
elaborar un únic programa de govern. 

Un Govern plural, però fort i cohesionat, amb capacitat de diàleg i d’arribar a 
acords per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes de 
Mallorca i també a les inquietuds d’una societat moderna i molt plural que ha 
d’avançar sense perdre identitat, ni renunciar a una bona qualitat de vida. Des 
del BLOC per Mallorca ens sentim orgullosos de formar part d’aquest Govern, 
que des del primer moment treballa fort per dur endavant el programa pactat.

Durant la campanya electoral des del Bloc per Mallorca, férem una especial 
incidència, entre altres temes, en:

– La consolidació del Consell a través del desenvolupament del nou Estatut.

– La necessitat d’un major i millor finançament. 

– De centrar  la  política  en les  persones  i  el  seu benestar.  No debades  el 
nostre programa electoral es titulava Les Persones primer. 

– La potenciació de la Cultura i la Identitat.

– La necessitat d’incrementar les ajudes i el suport als ajuntaments. 

– La protecció del territori i la modificació del Pla Territorial per fer realitat el 
tan necessari desenvolupament sostenible.
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Grans temes que es recolliren de manera satisfactòria en l’acord signat entre 
les diferents forces polítiques. Ho dúiem al programa electoral del BLOC, està 
dins l’acord que signàrem i ja s’hi ha fet molta de feina per part de l’equip de 
govern d’aquesta institució.

Molta de feina per millorar la qualitat de vida personal i social i el creixement 
socioeconòmic de Mallorca. Quan es vol fer compatible la millora de la qualitat 
de  vida  i  el  creixement  econòmic,  la  protecció  n’és  una  eina  fonamental, 
especialment quan com en el cas de Mallorca, el territori és, a més d’escàs, la 
carta de presentació de la principal indústria.

L’aprovació  de  la  Norma  Cautelar  per  aquest  Ple,  suposa  una  protecció 
temporal,  que  afegida  o  complementada  amb  el  decret  llei  de  mesures 
cautelars  aprovat  pel  Govern i  ratificat  pel  Parlament,  ens ha de permetre 
consensuar tranquil·lament les necessàries modificacions al Pla Territorial per 
evitar excessos urbanístics que en res beneficien el necessari desenvolupament 
econòmic, però que sí posarien en perill un paisatge que necessitam mantenir.

Preservar a més de Cala Blanca, Montport, Son Real, Regana, Muleta i tots els 
espais  que  protegeix  el  Decret  Llei  del  Govern,  preservar  Biniorella,  Cala 
Marçal, Es Pujols. L’Ullal, Sa Ràpita, Son Crever...

Intentar fer  possible que es Guix,  en plena Serra de Tramuntana es pugui 
reconduir cap a un llogaret enlloc d'una urbanització amb blocs de pisos, és 
una bona notícia.

És una bona notícia per la Mallorca actual i per la del futur. Una bona notícia de 
la qual tots ens hem de felicitar i especialment a l’equip del Departament de 
Territori que amb tant poc temps ho hagi duit a bon port.

És cert que hi podria haver més noms en el llistat d’espais a preservar. Però 
també és cert, i n’hem de ser ben conscients, que amb un altre Govern, amb 
una altra correlació de forces, serien menys o potser fins i tot cap. I no entraré 
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en valoracions del passat recent que tots i totes tenim ben presents.

La  primera  passa  cap  a  la  modificació  del  Pla  Territorial  que  volíem i  que 
pactàrem està  feta.  Ara  vendrà  la  reforma  del  PTM,  que  s’ha  de  fer  amb 
celeritat,  per  evitar  inseguretats  jurídiques  possibles  i  per  facilitar  als 
ajuntaments l’adaptació de les seves normes, però s’ha de fer bé i estudiar-ho 
en profunditat i des del consens. La tasca ja està, però, iniciada.

Com  també  s’ha  iniciat  l’increment  de  les  ajudes  i  el  suport  cap  als 
Ajuntaments. El Govern de Mallorca, l’Ajuntament dels Ajuntaments, ha donat 
un nou impuls a la relació amb els ajuntaments de manera molt positiva. La 
creació  de  l’Assemblea  de  Batles  i  batlesses:  un  instrument  que  neix  per 
fomentar el municipalisme, és també motiu de satisfacció. En mig any ja s’han 
duit a terme dues assemblees i constituïdes tres comissions sectorials i que té 
com a gran assignatura ajudar al finançament municipal.

Però en municipalisme s’ha fet molt més. Pràcticament tots els departaments 
s’hi esforcen en facilitar la tasca als pobles i oferir ajudes. Hem de destacar, 
però, les ajudes des dels Departaments de Territori i de Cooperació Local per 
facilitar l’adaptació de les normes al Pla Territorial. Ajudes a les que s’hi afegirà 
les de Patrimoni per a l’elaboració dels catàlegs municipals. 

Des de Cooperació Local hem de remarcar també l’esforç en la modernització 
de tots els instruments d’ajuda als ajuntaments: amb més personal i amb més 
doblers. Ajuts en cooperació tècnica per elaboració gratuïta de projectes per 
ajuntaments de menys de 6000 habitants i a un cost de l’1% per a la resta.

L’equip  de  Cooperació  ha  fet  un  treball  d’enginyeria  i  recerca.  A  més  de 
preparar una nova proposta de reglament pel  Pla d’Obres i  Serveis  que es 
debatrà  a  l’Assemblea  de  Batles,  ha  aconseguint  un  15%  d’increment. 
Increment que s’hauria de consolidar i créixer en futurs exercicis. I aquí tenim 
un repte: aconseguir que l’Estat n'incrementi la seva part que fa temps que 
està pràcticament congelada. 
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El  departament  d’Interior  també està  abocat  amb els  municipis,  a  més de 
l’excel·lent  tasca  dels  bombers,  ja  ha  culminat,  la  primera  fase  del  Pla 
Territorial d’Emergències de Mallorca que afecta a més de 30 municipis. 

Des de Cultura i  Patrimoni,  a més de donar continuïtat  i  impuls a línies ja 
existents, també s’obriran convocatòries per a actuacions de promoció cultural, 
per adaptació a la llei de museus, per restauració de patrimoni... I s’ha encetat 
una línia,  encara que modesta,  significativa,  en matèria de col·laboració en 
Política Lingüística. 

I som conscients que des de tots els departaments es col·labora, es treballa 
pel  municipalisme.  El  balanç  d’aquest  mig  any  en  aquest  camp  és  també 
positiu, molt positiu. 

Com ho  és,  segurament  el  que  més,  perquè  afecta  a  les  necessitats  més 
bàsiques de les persones, la tasca en serveis socials. No m’hi estendré perquè 
ja ho heu fet vós. Però no podia deixar d’esmentar que s’han racionalitzat els 
serveis socials.  Tenim un conseller dins l’equip de Govern i  s’ha millorat  la 
gestió i el finançament. En aquest cas hem complit amb la promesa de tenir un 
responsable de polítiques socials dins el Govern i amb la urgent necessitat de 
dotar de més recursos aquesta àrea. Recursos per respondre a les necessitats 
dels ciutadans i al deute que deixà l’anterior responsable posant en perill els 
serveis més bàsics.  

Hem complit, posant per damunt de tot els serveis als més necessitats. Però 
de moment ho hem fet a costa de les altres àrees, dels altres departaments, 
dificultant l’execució d’altres programes no tan vitals, però també necessaris 
per a una societat moderna i equilibrada. 

Una  societat  com la  nostra  necessita  unes  polítiques  socials  potents.  Però 
també  unes  polítiques  culturals  fortes  que  fomentin  el  desenvolupament 
personal, la creativitat individual i col·lectiva, i facilitin la cohesió social i la 
integració  dels  nouvinguts.  Com també  necessita  unes  polítiques  fortes  en 
joventut, esports, igualtat, 3a edat... I això ens du a parlar de finançament. 
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En aquesta legislatura s’ha de fer realitat un nou finançament pel Consell i no 
hauríem  d’esperar  a  final  de  legislatura,  perquè  potser  serà  tard.  Les 
expectatives creades tant als ajuntaments com dins els diferents col·lectius ens 
obliguen a fer esforços en tots els nivells per no defraudar la societat. 

Comptam amb un nou Estatut, que no votàrem els representants del BLOC, 
perquè el trobàrem esquifit en aspectes fonamentals com són el tema de la 
llengua i  del  finançament,  però que acatam, acceptam i  que volem que es 
desenvolupi el més prest possible. 

Un dels aspectes que valoram positivament d’aquest nou Estatut és el caràcter 
insularista, amb la consolidació definitiva de la màxima institució de cada illa 
dotant-la de noves competències. Noves competències que s’han d’anar fent 
efectives. Ja s’ha creat la comissió mixta de transferències. Ara s’ha de fer 
feina, la feina ben feta, i evitar qualsevol traspàs mal dotat.  

Però això no ha de suposar la renúncia per part del Consell a assumir allò que 
estatutàriament li pertoca. Només fa mig any que hem començat aquesta nova 
etapa,  però,  des  del  consens  i  el  seny,  hem d’evitar  eternitzar  el  traspàs 
definitiu. Sabeu que teniu el nostre suport, per al traspàs de competències, per 
a  un  nou  finançament  i  per  a  la  participació  del  Consell  en  les  inversions 
estatals. 

Tenim el compromís d’un major finançament en carreteres i en serveis socials. 
Però no ens podem aturar aquí i s’ha d’accelerar la nova llei de finançament 
dels consells. Els consells, el Consell de Mallorca ho necessita per garantir la 
qualitat de vida. 

Ens teniu al vostre costat per aprofitar la coordinació i el consens institucional 
per a desenvolupar els drets socials, per a la gestió eficaç dels serveis, per per 
dur a terme les actuacions, petites i grosses, que millorin el benestar social i 
individual, però també la qualitat de vida en tots els àmbits. Aquest mig any 
s’ha fet molta de feina i s’ha començat a donar compliment a molts dels acords 
i promeses. 
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A  més  de  tots  els  esmentats  també  hem iniciat  la  modificació  Reglament 
Orgànic  del  Consell  de  Mallorca;  la  publicació  de  les  subvencions,  o  les 
comissions de serveis... La modificació del ROC també ha de servir per millorar 
la participació ciutadana a través d'instruments com els Consells Sectorials que 
heu  anunciat  avui,  participació  que  també  es  fomenta  des  dels  diferents 
departaments amb el diàleg amb les entitats. 

En mig any hem fet molt, però ens queda molt per fer a tots els departaments 
per  donar  compliment  als  acords  i  a  les  necessitats  i  inquietuds  de  la 
ciutadania. Des del BLOC esteim convençuts que aquesta institució té un bon 
equip, divers és cert, però capacitat per dur endavant els reptes plantejats i els 
acords signats. 

Moltes gràcies.

Palma, 23 de gener de 2008


