PROPOSTES PER UN PACTE PER ENFORTIR EL CONSELL DE
MALLORCA

En motiu de la celebració el 12 de setembre de la Diada de Mallorca, el Grup
Socialista al Consell de Mallorca presenta un conjunt de 5 plans i 35 mesures
concretes per ajudar a millorar l’economia de Mallorca i perquè els mallorquins
valorin el Consell de Mallorca. Aquestes iniciatives les presentarem a l’equip de
Govern per tal d’establir conversacions per arribar a un pacte pels dos anys que
queden de legislatura.

AMB MOTIU DE LA DIADA DE L’11 DE SETEMBRE DEL 2013

Grup Socialista al Consell de Mallorca.
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Propostes per un pacte per enfortir el Consell de Mallorca
En motiu de la celebració el 12 de setembre de la Diada de Mallorca, presentem un
conjunt de 5 plans i 35 mesures concretes per ajudar a millorar l’economia de
Mallorca i perquè els mallorquins valorin el Consell de Mallorca. Aquestes iniciatives
les presentarem a l’equip de Govern, pera tal d’establir conversacions per arribar a un
pacte pels dos anys que queden de legislatura.
També les presentarem a les entitats i empreses mallorquines perquè puguin fer
propostes de millora. Aquestes iniciatives també les proposarem amb més detall a un
Ple Extraordinari que esperem fer el mes de setembre
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1.-Pla de Reconeixement Institucional del Consell de Mallorca
El Consell de Mallorca, així com s’estableix a l’Estatut, és el govern dels mallorquins
i mallorquines. Com a tal, ha de tenir la voluntat de lluitar pels interessos dels
ciutadans de Mallorca, enfront els interessos d’altres llocs, institucions i empreses.
Donades les circumstàncies i el mal ús que, en temps passat, alguns han fet del
Consell de Mallorca, i les repercussions de la crisis econòmica sobre el crèdit de la
política, aquesta institució està ara més desprestigiada que mai. Cal donar-li un ús
correcte, fer-la útil per sortir de la crisis i ajudar a les famílies mes necessitades. Per
reforçar la institució proposem les següents iniciatives.
1.-1.-Pagament del deute del Govern
•

Pactar amb el Govern Balear el pagament del deute en els propers 2 anys.
Això suposaria augmentar la liquidat del Consell, rebaixar els crèdits
bancaris i tenir major capacitat inversora de cara a les altres propostes
d’aquest Pla.

1.-2-.-Nova Llei de finançament dels Consells i major control de la liquiditat
i transparència econòmica
•

El Consell de Mallorca necessita tenir un finançament just pels serveis que
presta i una major independència econòmica. Per tant, necessita una
actualització de les seves relacions econòmiques amb el Govern Balear,
cosa que s’ha de fer a traves d’una nova Llei de Finançament que aprovi el
Parlament de les Illes Balears i que reconegui el pes propi de Mallorca
respecte a les altres illes. Amb una nova Llei de Finançament el Consell
augmentaria els seus ingressos.

1.-3.-Recuperar IPC
•

Aplicar les regles de revisió de les quantitats previstes a la Llei 2/2002,
de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars, a
través de les lleis d’atribució o de delegació de competències, o dels
decrets de traspassos de funcions i de serveis als Consells Insulars (revisió
per IPC de les quantitats a rebre) que, des del 2011 se varen suspendre, de
manera que els Consells recuperin la pèrdua de poder adquisitiu que es va
produir des de llavors.

1.-4.-Pla de transferències
•

El Consell ha de complir amb el que marca l’Estatut. Ha de fer un pla
viable de transferències de les competències pròpies en els propers 2 anys.
Ha de començar per transferir la resta de serveis socials que encara estan al
Govern, especialment tots els que fan referència a la Llei de Dependència i
la transferència de l’Ordenació Turística i la Promoció Turística, com
tenen ja els altres Consells.
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1.-5.-Eliminació duplicitats
•

S’han d’eliminar totes les duplicitats i clarificar les concurrències dels
serveis del Consell amb els Ajuntaments i el Govern, especialment les que
afecten als serveis socials, a la cooperació local, al turisme, als serveis de
bombers i a la gestió del territori. Aquesta reconversió reduirà la despesa i
clarificarà als ciutadans sobre on han d’anar i reclamar per rebre els serveis
que li pertoquen.

1.-6.-Suport Municipal, POS i Assemblea de Batles
•

Hem de constituir un Consell que tingui actuacions clares i prioritàries
pels ajuntaments petits de menys de 20.000 habitants. Els ajuntaments de
més de 20.000 habitants han de pagar els seus serveis. En concret, han de
pagar els serveis de bombers els ajuntaments de més de 20.000 habitants.

•

L’Assemblea de Batles ha d’establir les prioritats i les fórmules més
adients per fer del Consell de Mallorca una institució més útil per a tots els
ajuntaments, especialment pels més petits.

1.-7.-Renovar els Plans d’Obres i Serveis pels ajuntaments
•

Hem de establir nous POS per inversions locals que promoguin l’economia
local i el sector professional de la construcció, especialment pels
ajuntaments de menys de 10.000 habitants.

1.-8.-Aplicar Codi ètic
•

El Codi Ètic es un instrument de millora del comportament dels polítics i
de transparència de la institució, un instrument al servei dels ciutadans que
hem pactat tots els grups polítics del Consell. Cal fer-ho pràctic i donar-ho
a conèixer a totes les institucions i entitats de la societat civil perquè
l’utilitzin per millorar la seva institució.

Estimació del pressupost d’aquesta part
Pla de Reconeixement Institucional del Consell de Mallorca
1. Pagament del deute del Govern
2.-Recuperar ipc
3. Nova Llei de finançament dels Consells
4. Pla de transferències
5. Eliminació duplicitats
6. Suport Municipal i Assemblea de Batlles
7.-Renovar els Plans d’Obres i Serveis pels ajuntaments.
8. Aplicar Codi ètic

Ingressos extres
Despeses extres
Resultat per el Consell
10.000.000
0
10.000.000
4.000.000
4.000.000
10.000.000
0
10.000.000
0
0
0
0
0
0
7.000.000
0
0
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2.-Pla d'Impuls Econòmic de Mallorca
Dins les limitacions que té el Consell per impulsar l’economia de Mallorca, pensem
que encara hi ha un marge per actuacions focalitzades que generin més activitat
econòmica en col·lectius greument afectats per la crisis.
2.1-Impuls del sector audiovisual
El sector audiovisual de Mallorca era un sector emergent. Ha estat molt castigat per la
eliminació de la RTV de Mallorca però encara té grans possibilitats. Hem de fer un
esforç per donar-li un impuls i tornar a crear llocs de feina per un conjunt de
professionals que s’han quedat a l’atur. Per tant, el Consell de Mallorca reprendrà
amb força el projecte de Mallorca Film Comission per tal d’impulsar el sector
audiovisual a Mallorca.
2.2.-Lloguer d’allotjaments per a turistes
Hi ha molts turistes que desitgen un allotjament alternatiu a l’hoteler i molts
mallorquins que lloguen els seus habitatges a aquests turistes a través de determinades
pàgines web, un fet que es dóna a tots els països del mon. El Consell de Mallorca té la
competència en matèria d’ordenació turística. Per tant, podria fer un reglament que
ordenés aquesta modalitat turística, deixant regulada el que ara és una activitat sense
cobertura legal clara. Per això, cal que el Parlament Balear modifiqui la Llei Turística.
2.3.-Modificar pagaments del peatge del Túnel de Sóller dels residents de Sóller i
altres municipis afectats
La fórmula actual de subvenció al pagament es modificaria per una subvenció del
Govern al Consell, que és el qui té la competència de la concessió a l’empresa que
gestiona el Túnel.
2.4.-Pla de suport laboral juvenil
L’atur juvenil ha arribat a un nivell escandalós. Els universitaris que han fet una
carrera no saben ni poden iniciar una feina, ja que no n’hi ha. Per reduir aquest
problema, el Consell de Mallorca oferiria durant els propers dos anys 250 llocs en
pràctiques en els seus serveis durant sis mesos, amb una ajuda de 400 euros al mes.
2.5.-Garantir les pagues dobles del personal
El personal del Consell ha patit durant aquests anys dues privacions de les pagues
extraordinàries, el que provoca una reducció del consum i, per tant, un agreujament
de la crisi. Es tracta de pactar que les pagues dobles es mantindran durant aquests
propers quatre anys.

5

2.6.-Pla de Qualitat dels serveis del Consell
La gestió dels serveis del Consell pot millorar encara molt respecte de la situació
actual. Es tracta de reduir la despesa innecessària per ineficient i millorar l’atenció al
ciutadà en termes de temps d’espera, claredat en la prestació dels serveis i prestigi
social de la institució.
2.7.-Programari lliure a tota la institució
El Consell de Mallorca es gasta una quantitat de diners considerable en el pagament
de llicències de programes informàtics. Es tracta de fer un canvi cap a programari
lliure i així estalviar aquesta despesa.

Estimació del pressupost d’aquesta part

Pla d'Impuls Econòmic de la Illa.
1. Impuls del sector audiovisual
2.Lloguer d’allotjaments per a turistes
3. Modificar pagaments Túnel
4. Pla de suport laboral juvenil
5. Garantir les pagues dobles del personal
6. Pla de Qualitat dels serveis del Consell
7. Programari lliure a tota la institució.
Total Pla 2

Ingressos extres

Despeses extres Resultat per el Consell
2.000.000
0
0
0
0
0
600.000
0
0
300.000
300.000
100.000
0
400.000
2.900.000
-2.500.000
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3.-Pla contra la pobresa de Mallorca
És evident que la pobresa a Mallorca ha crescut molt durant aquests anys, afectant a
milers de famílies que tenen tots els seus membres aturats i posant en perill la seva
integració social i la seva cohesió familiar. Per tal de prevenir la seva marginació és
necessària posar en marxa un pla especial contra la pobresa, que impliqui a tots els
departaments del Consell i a altres institucions i entitats socials.
3.1.-Rescatar a entitats socials amb crisis econòmiques
Una de les mesures urgents que cal posar en marxa és el rescat d’entitats socials que
es dediquen a donar serveis als seus associats afectats per alguna dependència,
marginació o problema social. Es tracta de crear un fons econòmic per situacions
urgents en les que calgui rescatar l’entitat de la fallida, per tal de donar-nos un temps
per cercar la seva viabilitat o transformació.
3.2.-Protegir els nins i nines amb problemes de desnutrició
A Mallorca hi ha nins i nines que no tenen una alimentació mínima necessària per
gaudir d’una bona salut i seguir la seva escolarització amb normalitat. Aquests nins i
nines han estat detectats a molts de barris de Palma per l’Ajuntament i denunciats
també pel Defensor del Poble de l’Estat Espanyol. El Consell de Mallorca té
l’obligació legal de protegir aquests infants. Per això, és ineludible un pla especial que
garanteixi l’alimentació adequada i doni suport especial a les famílies, per tal que el
problema no vagi creixent i complicant la seva integritat física i psicològica.
3.3.-Suport a les persones dependents i rehabilitació de residències
La llista d’espera de persones dependents per a places residencials és de més de 800
persones. Persones que comporten un pes econòmic i de tota mena a moltes famílies
que no poden donar-los una assistència digna a casa seva. Per una altra part, el
Consell de Mallorca té més de 130 llits sense poder utilitzar, ja que les habitacions
són per persones vàlides que ara no els ocupen, fenomen que anirà creixent en el
temps. La proposta que fem és iniciar progressivament la rehabilitació d’aquestes
places fins a rehabilitar-les totes, la qual cosa es podria fer en tres anys, augmentant
així unes 300 places que farien baixar molt la llista d’espera. Per un altre costat,
s’hauria d’establir un procés d’urgent necessitat per a persones dependents que
necessiten residència i no tenen recursos econòmics per anar a una privada.
3.4.-Pla estratègic de serveis socials 2014-2015
Necessitem ja d’una vegada el Pla Estratègic de Serveis Socials pels propers dos anys
com a mínim. És una obligació legal i ha estat ja aprovat diverses vegades pel Plenari,
però encara no s’ha presentat i aprovat. La realització d’aquest Pla no té cost
econòmic, però sí exigeix un compromís de la institució en el manteniment i millora
dels serveis socials de la seva competència insular.
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3.5.-Pla estratègic d'Igualtat 2014-2015
Com en el cas anterior, el Pla Estratègic d’Igualtat està per aplicar-se i és més
necessari que mai, ja que hi ha moltes dones que pateixen especialment la crisis
econòmica i esperen alguna ajuda.
3.6.-Impuls de les clàusules socials
Les clàusules socials en els contractes per obres i serveis del Consell de Mallorca són
legals i ja han estat experimentades a l’IMAS, encara que d’una manera tímida. Es
tracta d’estendre aquesta fórmula a tots els contractes del Consell, la qual cosa
permetria integrar laboralment a moltes persones que ara mateix estan excloses del
mercat laboral a causa de qualque dificultat especial que tenen.
3.7.-Pressupost de personal de l’IMAS suficient
Per tal de quadrar el pressupost s’ha disminuït el pressupost de personal de l’IMAS
traient els costos de substitucions, disminuint partides necessàries i amagant els costos
reals. Es tracta de posar els doblers que toquen i fer-los arribar adequadament als
serveis que així ho necessiten.
3.8.-Invertir el 0,7 al Fons Mallorquí de Solidaritat
El Consell de Mallorca sempre havia liderat el Fons Mallorquí de Solidaritat davant
tots els ajuntaments de Mallorca, donant exemple d’esforç i compromís.
En aquests dos anys darrers s’ha reduït a la meitat l’aportació del Consell al Fons,
amb dures repercussions a moltes entitats i, especialment greus, pel que fa a la
reducció de les ajudes als projectes de col·lectius molt necessitats en altres països. Es
tracta de tornar a aportar la quantitat econòmica que sempre havia fet el Consell de
Mallorca.
Estimació del pressupost d’aquesta part

Pla contra la pobresa de Mallorca
1. Rescatar a entitats socials amb crisis econòmiques.
2. Protegir els nins i nines mal alimentats
3. Suport a les persones dependents i rehabilitació de residències
4. Pla estratègic de serveis socials 2014-2015
5. Pla estratègic d'Igualtat 2014-2015
6. Impuls de les clàusules socials
7. Pressupost de personal de l’Imas suficient
8. Invertir el 0,7 al Fons Mallorquí de Solidaritat
Total Pla 3

Ingressos extres

1.500.000
0
0
0

1.500.000

Despeses extres
Resultat per el Consell
500.000
250.000
3.000.000
0
1.000.000
0
3.000.000
600.000
8.350.000
-6.850.000
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4.-Pla de suport a la cultura mallorquina
El Consell de Mallorca és el govern dels mallorquins i ha de defensar en primer lloc
les institucions pròpies i la cultura pròpia. En aquests moments estan paralitzades
moltes accions i d’altres han estat molt minvades. Es tracta de tornar a donar un
impuls a activitats que tenen interès cultural, que també poden impulsar l’economia.
4.1.-Inversions estatutàries
El govern de l’Estat ha transferit uns diners al Govern Balear per realitzar inversions
públiques en edificis o indrets d’especial interès cultural i que han de servir per
potenciar el turisme cultural i el coneixement de Mallorca per part dels mallorquins.
El Consell de Mallorca executarà les inversions estatutàries de Can Weyler, Antoni
Catany, Santueri, Bellpuig, Raixa, Serra de Tramuntana i la rehabilitació de valors
paisatgístics com a projectes cabdals per a la illa de Mallorca, dinamitzant així la
nostra economia i millorant la nostra oferta turística.
4.2.-Suport a la producció teatral pròpia
El Teatre Principal ha estat motor durant molts d’anys de petites empreses teatrals que
es dediquen a fer produccions pròpies i en la nostra llengua. Des de fa dos anys
aquestes empreses no tenen recursos financers per impulsar la seva obra. Es tracta de
posar en marxa un altre cop un mecanisme econòmic que els hi permeti llançar, aquí i
fora d’aquí, les seves produccions.
4.3.-Suport a la llengua catalana de Mallorca
La nostra llengua té cada vegada més dificultats d’estendre en tots els àmbits de la
vida econòmica i social, degut en bona part als processos econòmics i culturals dels
darrers 20 anys. Per això, li cal un nou impuls. El Consell de Mallorca és la institució
més adient per facilitar l’ús de la nostra llengua dins tots els àmbits administratius
econòmics, comunicatius i socials. Per això, establirà un pla d’incentius a les
empreses i les institucions que més afavoreixin a la nostra llengua, establint uns
premis especials per tal motiu.
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4.4.-Suport xarxa teatres públics
Una de les activitats més arrelades dins els cercles culturals de la nostra Illa és el
teatre popular. Per ser un instrument dinamitzador de la nostra cultura, el Consell de
Mallorca fomentarà el circuit d’arts escèniques i la col·laboració amb la xarxa de
teatres públics.
4.5-Suport a la Simfònica
El projecte de la Simfònica de les Illes Balears està en un moment crític de tots
conegut. Una illa com Mallorca no es pot permetre enfonsar l’orquestra. Per tant, el
Consell de Mallorca ha de garantir la seva aportació pel manteniment de l’orquestra i
exigir a les altres institucions que facin el mateix..
Estimació del pressupost d’aquesta part

4.-Pla suport cultura mallorquina
1. Inversions estatutàries
2. Suport a la producció pròpia
3. Suport al català de Mallorca
4. Suport xarxa teatres públics
5. Suport a la Simfònica
Total Pla 4

Ingressos extres
Despeses extres
Resultat per el Consell
14.000.000
14.000.000
600.000
500.000
200.000
850.000
14.000.000
16.150.000
-2.150.000
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5.-Pla protecció mediambiental
La política mediambiental del Consell de Mallorca té alguns elements crítics, sobretot
pel que fa a la gestió de residus, ja que vol importar fems per incinerar-los i així, diu
el Govern, abaratir els costos de la tarifa pels mallorquins.
El medi ambient i el paisatge de Mallorca és el principal valor de la nostra economia
i, per tant, s’ha d’anar molt en compte del que es fa, ja que els seus efectes poden ser
irreversibles.
5.1.-Gestió de residus sense importar fems
Hem de ser capaços de cercar una alternativa a l’actual proposta d’importar fems per
reduir el cost de la tarifa de gestió de residus. La millora de la gestió actual per
l’empresa concessionària i altres mesures han de fer possible una alternativa a
l’actual.
5.2.-Pla especial per a la Serra de Tramuntana
La Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat, no pot estar abandonada a una
gestió mínima i invisible. L’incendi d’Andratx d’aquest estiu ens demostra una
feblesa i desprotecció insuportable per a la nostra Illa, pels nostres ciutadans i pels
que ens visiten. Cal fer un pla interinstitucional i multidimensional que protegeixi la
Serra dels riscos a la que està sotmesa.
5.3.-Protecció dels espais del territori amenaçats per un urbanisme a la carta
Amb les noves mesures legislatives del turisme, de la futura llei de mines i altres,
s’ha tornat a posar en perill molts indrets naturals, com ara és el cas de Sa Ràpita
amenaçada per la construcció d’un gran hotel.
Hem de prendre les mesures oportunes perquè això no passi i perquè el nostre territori
no es vegi una altra vegada sotmès a intervencions urbanístiques d’una mida
inadequada o en llocs naturals protegits.
5.4.-Impuls de l'Agència de Disciplina Urbanística
L’Agència de Disciplina Urbanística es va crear per consens de tots els grups polítics i
ajuntaments, però ara està paralitzada i té menys activitat que abans. Hem d’acabar
el procés d’incorporació de més ajuntaments el més aviat possible, per tal que es
configuri com un vertader instrument de control de les intervencions urbanístiques
il·legals en el medi rural.
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5.5.-Impuls del servei de bombers
El servei de bombers necessita una millor organització, un cap de servei com cal, uns
millors instruments i una millor articulació amb la resta de serveis similars de
Mallorca . També es necessita fer més feina preventiva durant l’hivern perquè no ens
passi el d’aquest estiu. Per un altre costat, els ajuntaments grans són competents en la
matèria i han de pagar al Consell el que lis toca, deixant al Consell fer-se càrrec del
finançament del servei dels petits ajuntaments.

5.6.-Impuls de l'ús turístic dels refugis de muntanya
Els refugis del Consell de Mallorca situats a la Serra de Tramuntana són uns
instruments magnífics per donar a conèixer el valor de la Serra, que ha estat declarada
Patrimoni de la Humanitat . Haurien de ser també una bona eina per millorar el
turisme de la natura. Cal donar-lis un impuls, que no sempre passa per la
externalització. La professionalització i la millora de les instal·lacions són necessàries
per tal d’acomplir el seu objectiu.

5.-Pla protecció mediambiental
1. Gestió de residus sense importar fems
2. Pla especial per a la Serra de Tramuntana
3. Protecció dels espais del territori amenaçats
4. Impuls de l'agència de protecció Urbanística
5. Impuls al servei de bombers .
6.-Impuls de l'us turístic dels refugis de muntanya.
Total Pla 5

Ingressos extres

Despeses extres
Resultat per el Consell
0
1.500.000
0
2.000.000
0
0
0
300.000
0
1.500.000
0
200.000
0
5.500.000
-5.500.000
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Resum del pressupost de totes les iniciatives.
Primera estimació del pressupost anual necessari per impulsar el Consell de Mallorca
Pla de Reconeixement Institucional del Consell de Mallorca
1. Pagament del deute del Govern
2.-Recuperar ipc
3. Nova Llei de finançament dels Consells
4. Pla de transferències
5. Eliminació duplicitats
6. Suport Municipal i Assemblea de Batlles
7.-Renovar els Plans d’Obres i Serveis pels ajuntaments.
8. Aplicar Codi ètic
Total Pla 1

Ingressos extres
Despeses extres
Resultat per el Consell
10.000.000
0
10.000.000
4.000.000
4.000.000
10.000.000
0
10.000.000
0
0
0
0
0
0
7.000.000
0
0
24.000.000
7.000.000
17.000.000

Pla d'Impuls Econòmic de la Illa.
1. Impuls del sector audiovisual
2.Lloguer d’allotjaments per a turistes
3. Modificar pagaments Túnel
4. Pla de suport laboral juvenil
5. Garantir les pagues dobles del personal
6. Pla de Qualitat dels serveis del Consell
7. Programari lliure a tota la institució.
Total Pla 2

Ingressos extres

Pla contra la pobresa de Mallorca
1. Rescatar a entitats socials amb crisis econòmiques.
2. Protegir els nins i nines mal alimentats
3. Suport a les persones dependents i rehabilitació de residències
4. Pla estratègic de serveis socials 2014-2015
5. Pla estratègic d'Igualtat 2014-2015
6. Impuls de les clàusules socials
7. Pressupost de personal de l’Imas suficient
8. Invertir el 0,7 al Fons Mallorquí de Solidaritat
Total Pla 3

Ingressos extres

4.-Pla suport cultura mallorquina
1. Inversions estatutàries
2. Suport a la producció pròpia
3. Suport al català de Mallorca
4. Suport xarxa teatres públics
5. Suport a la Simfònica
Total Pla 4

Ingressos extres
Despeses extres
Resultat per el Consell
14.000.000
14.000.000
600.000
500.000
200.000
850.000
14.000.000
16.150.000
-2.150.000

5.-Pla protecció mediambiental
1. Gestió de residus sense importar fems
2. Pla especial per a la Serra de Tramuntana
3. Protecció dels espais del territori amenaçats
4. Impuls de l'agència de protecció Urbanística
5. Impuls al servei de bombers .
6.-Impuls de l'us turístic dels refugis de muntanya.
Total Pla 5
TOTAL GENERAL

Ingressos extres

0
0
0
0
300.000
100.000
400.000

1.500.000
0
0
0

1.500.000

0
0
0
0
0
0
0
39.900.000

Despeses extres
Resultat per el Consell
2.000.000
0
0
600.000
0
300.000
0
2.900.000
-2.500.000
Despeses extres
Resultat per el Consell
500.000
250.000
3.000.000
0
1.000.000
0
3.000.000
600.000
8.350.000
-6.850.000

Despeses extres
Resultat per el Consell
1.500.000
2.000.000
0
300.000
1.500.000
200.000
5.500.000
-5.500.000
39.900.000
0
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