BASES PER L'ACORD DE
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2015- 2019

1. Rescatar les persones

El nou Consell de Mallorca ha de comprometrer-se amb la resolució de les
problemàtqiues socials. El nou executiu ha d’efectuar una nova política basada
en les valors progressistes: la igualtat, la solidaritat i la justicia social.
La nostra terra sols progressarà si les diferències estructurals es redueixen. Per
això es prioritari desenvolupar polítiques de redistribució de la riquesa, a fi de
crear una societat més justa, més integrada i més cohesionada socialment.

Línies d’acció
• Aprovar en el termini de tres mesos un pla contra la pobresa ,
especialment l’infantil, amb el suport dels ajuntaments i les entitats de
tercer sector. En aquest pla es contemplarà el compromís d’aplicar
clàusules socials en tots els contractes de serveis del Consell i dels
ajuntaments, per tal d’afavorir la inserció laboral de les persones amb
dificultats especials.
• Garantir que cap família en situació de pobresa es vegi sense
subministrament dels serveis energètics bàsics (aigua, llum o gas) per
no poder pagar les factures.
• Crear un Servei d’Urgències Socials de Mallorca, 24 hores al dia tot
l’any, a través d’un conveni amb les entitats i ajuntaments, per a una
primera atenció a les persones en situació d’urgència per maltractes,
desnonament, o manca total de diners per fer pagaments urgents.
• Donar suport al Tercer Sector com a aliat natural i imprescindible de
l’Estat del Benestar, impulsant la seva participació als òrgans de
coordinació de l’administració com a veritable Agent Social: impulsant la
creació de places en serveis i centres, prioritzant aquelles que fomentin
l'autonomia de les persones i la integració social i laboral perquè puguin
tenir una vida digna. Pactarem un pla d’inversions plurianual per crear
noves places.
• Aprovar la cartera de serveis socials imprescindibles que ha de prestar
el Consell, així com els beneficis que les persones més vulnerables
tendran en els altres serveis, com la ITV, cultura, patrimoni, artesania,
esports, bombers, caça i pesca, etc.
• Crear nous projectes d’envelliment actiu i d’aprenentatge al llarg de
tota la vida, perquè les persones grans tenguin més oportunitats per
mantenir la seva autonomia. Entre d’altres accions, s’ha de reforçar el
Servei d'Ajuda a Domicili.

• Efectuar plans de reforma i inversió de les residències públiques per
enfortir el Sistema Públic de Serveis Socials i per millorar la qualitat
assistencial.
• Reforçar la xarxa actual de serveis que atenen a les persones en el carrer
i en risc d’exclusió, impulsant els lloguers socials per convenis amb
entitats bancàries, entitats sense ànim de lucre i propietaris.
• Donar suport als projectes d’empreses d’inserció social per la formació i
inclusió social de les persones amb greus dificultats d’ocupabilitat.
• Recuperar la Direcció Insular d’Igualtat i els plans d’Igualtat.
• Impulsar l’acolliment familiar i altres mesures alternatives a la
institucionalització.
• Promoure la creació del Consell de la Infància, amb la participació de
tots els ajuntaments.

2. Radicalitat democràtica i reformes institucionals
El nou govern del Consell de Mallorca ha d’efectuar un canvi de cultura i model
a Mallorca que permeti a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la
gestió dels assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a la
ciutadania, al govern amb la ciutadania.
El Consell de Mallorca ha de ser el govern dels mallorquins i les mallorquines,
una institució de referència per a tots els ciutadans i ciutadanes perquè és la
que gestiona competències cabdals com són els serveis socials, les
infraestructures viàries, la cultura, l’esport o les polítiques per a la joventut.
Aquest govern insular només podrà donar resposta a les demandes del nostre
temps si és transparent en tota la seva gestió, i connectat permanentment amb
la ciutadania a través de la creació d’eines i espais de participació ciutadana.

Línies d’acció
• Exercir el traspàs de recursos de les competències que preveu l’Estatut
d’Autonomia pels Consells insulars.
• Recuperar les competències i funcions que les lleis aprovades aquesta
legislatura pel PP han sostret als Consells Insulars (Llei turística, llei
agrària, llei del sòl, o la llei de capitalitat de Palma, entre d’altres). És
imprescindible garantir l’autonomia de cada institució i això passa pel

respecte a les seves competències.
• Modificar la Llei de Finançament de Consells Insulars, ja que les seves
previsions actuals són del tot insuficients per finançar les competències
que ha d'exercir el Consell.
• El Consell de Mallorca ha d'exigir al Govern de les Illes Balears el
cobrament dels 125 milions de les bestretes a compte del sistema de
finançament.
• Les millores de finançament autonòmic procedent de l’Estat han de
repercutir damunt el finançament dels consells insulars. Així, el Consell
de Mallorca s'implicarà en les negociacions que es duguin a terme amb
l’Estat per un nou sistema de finançament autonòmic i per la recuperació
dels fons perduts en inversions estatutàries de la passada legislatura.
• Desenvolupar un nou Codi Ètic, per tal que sigui l’eina efectiva que
permeti posar a disposició de la ciutadania les dades en un format obert,
accessible i utilitzable, tot respectant la protecció de dades.
• Crear l’Assemblea o Consell de la Ciutadania de Mallorca com a fòrum
de participació ciutadana referent de la institució. Aquest òrgan comptarà
amb representants del sector privat, associacions sense ànim de lucre i
representants del món veïnal.
• Establir de manera senzilla i ràpida, mecanismes que ens permetin
millorar la nostra democràcia, fomentant la participació de la gent tant
el disseny de les polítiques públiques com en la seva gestió, com en el
seu seguiment.
• Modernitzar el Consell, implantant nous sistemes d’administració
electrònica, que agilitzin la tasca de la institució.
• Efectuar un concurs de trasllats dels funcionaris de la institució.
•

Promoure els examens d’idoneïtat de tots els alts càrrecs de
l’administració.

•

Manifestar el ferm compromís de lluita contra la corrupció. Tolerància
zero amb la corrupció.

• Modificació del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca per tal de dur
a terme tots els canvis que es proposen.

3. Per un model econòmic sostenible

La principal preocupació del futur govern del Consell de Mallorca ha de ser
lluitar contra la desigualtat social que dia a dia creix a la nostra societat. Per
tant, es tracta de donar solucions a les dificultats de les famílies, de les
empreses, dels emprenedors, dels comerciants, dels aturats, dels joves, dels
nins i nines, i de totes aquelles persones que des de 2008 pateixen una de les
pitjors crisis econòmiques que ha afectat la nostra terra i la resta del món
globalitzat en que vivim.
El nostre objectiu, i la nostra prioritat, és convertir el Consell de Mallorca en
l’impulsor de les bases que han de diversificar el nostre model productiu,
convertint-lo en un model sostenible, sempre tenint en compte les seves
competències.

Línies d’acció
Ordenació territorial, paisatge i urbanisme
• Aprovar un Pla Estratègic del Paisatge de Mallorca. Prenent com a
referent el document sobre “bases de paisatge de Mallorca” que vàrem
aprovar el 2008. Ha de tenir les comarques com a base per a treballar, i
ha de combinar les eines de catalogació, protecció i gestió proactiva del
paisatge, amb la participació ciutadana i la promoció econòmica de les
comarques com a objectiu essencial.
• Aturar el creixement urbanístic, hem d’apostar per la intervenció en
espais ja consolidats front a nous desenvolupaments consumidors de
sòl, recuperant així les ciutats i pobles com a espais pels ciutadans,
ciutats i pobles accessibles, amb l’objectiu de permetre el reciclatge i la
reutilització dels espais públics i privats.
• Treure del calaix el pla de gestió de la Serra de Tramuntana, seguint el
document que es va elaborar durant la candidatura i que va esser
consensuat amb la ciutadania. S'han de prioritzar les línies de treball
que, a la vegada que ajuden a mantenir el paisatge de la Serra,
contribueixen a generar llocs de treball i crear noves oportunitats
econòmiques.
• Establir un major control públic sobre el sòl i el procés d’urbanització,
de manera que s’eviti caure de nou en l’ús de l’urbanisme com a eina
purament especulativa, i no destinada al que hauria de ser, com és
planificar la ciutat i el territori de forma participada, amb la prevalença
dels interessos col·lectius enfront dels individuals.
• Reconvertir l’estoc d’habitatges, apostant pel reciclatge i reconversió de
tot l’estoc existent, oferint alhora solucions per a garantir l’accés a

l’habitatge per als ciutadans.
• Redimensionar les infraestructures, i aprofitar la baixada de la pressió
sobre la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport
privat cap al transport públic.
• Protecció del camins públics mitjançant la iniciativa legislativa del
Consell per a l’aprovació d’una llei de Camins.
• Efectuar un major control urbanístic a través de l’Agència de Disciplina
Urbanística de Mallorca i, alhora, una millor planificació i planejament
dels usos del nostre territori.
• Revisar i modificar el Pla Territorial de Mallorca.
• Revisar el PDS de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat.
Desenvolupar aquests dos instruments de forma coordinada per evitar
generar més trànsit, i impulsar millor el transport públic interurbà.
• Efectuar una reconversió del departament de carreteres en un
departament d’infraestructures i mobilitat sostenible.

Nou model econòmic i ocupació
• Protecció i foment del petit comerç i tradicional front a les grans
superfícies, juntament amb la redacció d’un Pla director sectorial
d’equipaments comercials per regular la implantació de més grans
superfícies.
• Revitalitzar la Fundació Mallorca Turisme per a lluitar contra
l’estacionalitat, amb amplia participació pública i privada i recursos
econòmics específics.
• Incidir en la contractació de qualitat, amb salaris dignes i inclusiva,
mitjançant l’exercici de la contractació socialment responsables.
• Impuls del producte local, mitjançant les competències pròpies de la
institució, com les d’artesania.

Residus
• Revocar les autoritzacions de les operacions d’importació de fems

que ha autoritzat el Consell de Mallorca (Irlanda, Colari a Roma i Tufino
a Nàpols), i modificar el contracte amb la Concessionària TIRME SA, per
tal de treure del seu àmbit d’aplicació el tractament i incineració de fems
estrangers.
• Redactar un nou Pla director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca, aprofitant l’oportunitat, però d’una manera ambiciosa, adaptarlo tant a la Directiva marc europea de residus com a la nova legislació
estatal.
• Revisar i modificar els contractes amb TIRME i MAC insular.

4. Cooperació i democràcia local
El desenvolupament d’una societat democràtica i igualitària passa per enfortir
les administracions públiques que són més properes a la ciutadania: per una
banda, els Ajuntaments, com a vertebradors de la cohesió social, però també el
Consell Insular en la seva vesant mes municipalista, de suport i cohesió de les
polítiques locals.
Dins d’aquest marc i a l’ampar de l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007, els i
les socialistes creiem en unes institucions insulars amb major capacitat de
decisió, amb major capacitat de gestió i amb la força que li dona d’autogovern,
institucions que s’han de regir per un únic objectiu, acostar les decisions els
més a prop possible de la ciutadania, oferint i gestionant els serveis públics de
la manera més eficient i eficaç.
Línies d’acció
• Executar la cooperació local de manera transversal, des de tots els
departaments del Consell. S’han de reforçar els equips de professionals
a disposició dels municipis: experts en comptabilitat i finances, en
urbanisme i ordenació, secretaris i interventors assistents, per a posar
alguns exemples.
• Mantenir les competències socials dels ajuntaments, i evitar aplicar la
Reforma Local, així com també assegurarem i millorarem el finançament
que reben les corporacions locals dels pressuposts insulars per a la
prestació de serveis públics.
• Reactivar l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca, convertint-la
en el vertader fòrum de debat i de presa de decisions conjuntes que va
ser durant la legislatura 2007-2011.

5. Cultura, joventut i esport
El Consell de Mallorca, ha d’esdevenir impulsor de la cultura, com a garant
d’una societat amb pensament crític, que no només es centri en allò que ens
identifica, sinó també en les noves formes d’expressió artística que esdevenen
un nou llenguatge cultural.
La cultura ha de ser un dret, accessible a tothom i amb una vessant individual i
col·lectiva. Individual, per permetre els desenvolupament d’iniciatives i
inquietuds dels mallorquins/es a l’àmbit personal i familiar. Col·lectiu, perquè tot
partint de l’individu, aquest pren consciència que forma part d’un entorn amb
uns trets que el diferencien.
El Consell de Mallorca ha de ser un agent cultural actiu. Com a institució
competent ha d’estimular la creació de noves formes d’expressió i la promoció i
difusió de la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre patrimoni.
Línies d’acció

•

Crear el Consell de les Arts i Cultura de Mallorca, que suposarà la
millora en la coordinació, projecció i difusió de l’activitat cultural al
conjunt de l’illa de Mallorca.

•

Digitalitzar els fons bibliogràfics i dotar la Xarxa de Biblioteques
Públiques de recursos adients per tal d’obrir-les més a la ciutadania, tot
incrementant l'oferta de llibres disponibles.

•

Convertir el Teatre Principal de Palma en l’estrella d’una Xarxa de
Teatres i Auditoris Públics.

• Crear un Pla d’ocupació juvenil per tal d’afavorir la contractació dels
joves d’aquesta illa i establir noves polítiques d’emprenedoria juvenil.
• Impulsar la creació dels Consells de la joventut.
• Fomentar projectes relacionats amb esports i gènere, esport solidari i
esport educatiu, juntament amb entitats socials, escoles, clubs i
federacions.

