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PRIMERA PART: 

 
Presidenta del Consell, Conselleres i Consellers, digníssimes autoritats, amigues 
i amics. 
 
Previ al meu discurs  li he de  dir que estic avui en aquest debat  per respecte a 
aquesta institució, però no pel respecte democràtic que vostè m’inspira.  

 
No és democràtic convocar aquest ple amb tres dies d’antelació,  a sis  dies del 
Ple ordinari del mes de març,   i amb el vot en contra de l’oposició a la Junta de 
Portaveus que vostè va convocar dilluns i vàrem celebrar el dimarts.  Això no és 
democràtic Sra salom. 
 
En aquella junta li vàrem exposar els inconvenients d’haver triat aquesta data. 
La data  del dia del Debat General sempre s’ha pactat amb l’oposició,  i si no ho 
creu  miri totes les actes anteriors. Sra Salom aquestes no són  maneres 
democràtiques i no tenen precedents a aquesta institució 
 
Aquesta circumstància, que a vostè li pot parèixer una anècdota sense 
importància, per a nosaltres és una mostra del seu profund talant antidemocràtic 
que ara s’ha fet més visible, però ja l’havíem observat en altres ocasions.  

 
Per quina raó ha  fet això?. Encara no acabem d’entendre d’aquesta 
convocatòria feta aviat i a la correguda hi ha alguna causa que desconeixem i 
que no va a favor d’aquesta Institució. Esper que ens ho expliqui en la seva 
rèplica. Nosaltres prenem bona nota d’aquest comportament i actuarem , a partir 
d’ara, en conseqüència. 
 
Desprès d’aquesta prèvia pas a iniciar el meu discurs. 
 
Vull començar la meva intervenció en aquest debat de política general del 
Consell Insular de Mallorca, compartint amb tots vostès una reflexió inicial. 

 
Senyores i senyors, les institucions que ens hem donat al llarg dels darrers 30 
anys de democràcia són la columna vertebral d’un país. 

 
I el Consell de Mallorca és un signe de la nostra identitat, de l’autogovern del 
nostre poble, el mirall de la nostra història passada, present, però també futura. 

 
És la nostra columna vertebral, el distintiu de la nostra voluntat d’autogovern en 
el marc del conjunt de les illes que formen aquesta comunitat autònoma, quatre 
illes amb un destí comú, però amb quatre identitats tan riques com 
complementàries, i que s’expressen mitjançant cada un dels consells insulars. 
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Sense els Consells, la voluntat de cada illa no té vehicle d’expressió, no té un 
element vertebrador que la diferencia de les altres. 

 
Sense  els Consells, no hi ha autogovern, ni autonomia ni igualtat de cada una 
de les illes respecte al govern autonòmic. Per tant, negar els consells, negar el 
Consell de Mallorca i negar l’autogovern, és posar de genollons els interessos 
dels mallorquins i mallorquines, quedar subordinats a una situació de 
desigualtat que al final es tradueix en pitjors carreteres, pitjors serveis socials, 
pitjors centres culturals, pitjor gestió del medi ambient, pitjor progrés i cohesió 
social per a les persones, gairebé un milió que vivim a Mallorca. 

 
Si la Presidenta del Consell, la segona institució més important de Balears,   no 
reivindica i aconsegueix  el que és just pels mallorquins i el que ens pertoca  per 
fer projectes que  estimulin l’economia, atendre a les persones que ho 
necessiten, recuperar el nostre patrimoni o millorar la nostra xarxa viària, no 
podem esperar que millori la nostra qualitat de vida ni el nostre futur com a 
societat i com a poble. 

 
Sra Salom , aquest és el segon debat que celebrem des de que vostè governa el 
Consell.  La meva intenció és exposar  el nostre punt de vista de la seva gestió , 
evidentment crític però constructiu. Encara falten dos anys  per les properes 
eleccions i  no tot  està perdut.  Encara és a  temps de canviar  les polítiques 
equivocades que està fent  vostè en el Consell.  
 
Aviat  farà dos anys que governa i ja res li pot sorprendre, hauria d’haver 
comprovat  que l’únic que justifica la feina de tots i totes aquí, es fer que 
aquesta institució sigui  útil per  la sortida de la crisi a  Mallorca.  Ser capaç de 
contribuir a que millori la situació econòmica i social dels mallorquins.!!! 

 
És evident que la situació actual de Mallorca és pitjor que fa un any i molt pitjor 
que fa dos.  Des de que el PP governa a totes les principals institucions del país, 
les coses no fan més que empitjorar.  

 
Li donaré un exemple amb el que vostès varen fer una gran demagògia. El 
setembre del 2011, quan el Sr. Zapatero va convocar eleccions i la Sra. Soraya 
Saenz de Santamaria li deia que ell era la “prima de riesgo” , aquest indicador 
estava en 307 punts, ahir estava en 338.  
 
Vostè avui demati encara presumeix de la  política econòmica  de l’austeritat i 
el retall  indiscriminat que fan  vostès, seguint  les directrius de la dreta 
Europea. Això ha provocat  un milió mes d’aturats en aquest país i a Mallorca 
la situació també es pitjor que fa dos anys. Les dades d’atur que mos ha donat 
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amaga una trista realitat: que la gent s’enva d’aquesta terra perque no veu 
perspectives de futur. Per primera vegada en la historia d’Espanya s’ha passat la 
barrera dels 5 milions d’aturats registrats. 

 
Fins i tot  el Fons Monetari Internacional reconeix  que la política d’austeritat 
ha creat més problemes que solucions i que ells no havien sigut capaços de 
veure els efectes tan negatius que estan produint-se a tota Europa ,sobretot als 
països del Sud. Malgrat el que diu el Fons Monetari Internacional, vostès 
continuen la seva fuita cap endavant: més retalls, més atur, més deute, menys 
inversions, menys consum, més atur...En definitiva, una situació que a vostè li 
agrada molt: aturar màquines! 
 
 Quan vostès  es presentaren a les eleccions generals del 2011, no  varen 
prometre una travessia del desert,  sinó  una operació quirúrgica ràpida i 
contundent.  Prometeren a tots els ciutadans,   que això els hi reportaria  una 
ràpida recuperació de la confiança dels mercats. Però ha estat tot el contrari,  el 
que han obtingut amb la seva política  es un país  que ha entrat en coma. 
 
Sra Salom,  vostè i el seu partit  varen prometre una regeneració moral de la 
vida publica, un govern  amb responsabilitat, amb diàleg, un govern  per a  tots 
els espanyols, i el que han obtingut es un desastre nacional, tots els sector 
enfrontats amb el seu govern, una situació en el que molta  gent parla de la 
necessitat d’una segona transició. Avui el CIS ens diu que el segon problema 
percebut pels espanyols , desprès de l’atur,  és el de la Corrupció i evidentment 
el seu partit lidera tots els Rankings. 

 
A la crisis econòmica –de la que encara  tant els hi agrada fer-nos  culpables-  
l’han accentuada    i n’hi han afegit  una mes profunda:  la crisis dels valors 
democràtics. Crisi que vostès empenyen amb  gestos com la convocatòria 
d’aquest Ple. 
Com no ha d’estar desmoralitzada la gent quan veu  que el  seu president del 
Govern  Espanyol està  segrestat  pel seu ex-tresorer, el Sr. Bárcenas?. ...  

 
Com no ha d’estar desmoralitzada  la gent quan veu que el  President del 
Govern Balear  menteix en  la seva declaració al Parlament perquè no es 
descobreixi  la seva incompatibilitat?.  

 
En fi! Com no ha d’estar desmoralitzada  la ciutadania mallorquina quan veuen 
que la Sra. Salom, vota una cosa com a Presidenta del  al Consell  per 
unanimitat,  i desprès vota el contrari  com a Diputada  al Parlament.   

 
Sra Salom han entrat ja en una dinàmica  que quan més s’esforcen en fer creure 
que ara les coses comencen anar a millor,   els ciutadans  confien cada vegada  
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menys amb  vostès . Fins hi tot els seus electors,  un 62% segons dades del CIS 
del mes de febrer, pensen que la situació econòmica està pitjor que fa un any. 
 
Sra. Salom, que ha fet vostè   des de que governa el Consell per millorar la 
desesperada situació de molts   mallorquins /es?. Què ha fet per  les persones 
amb  mes necessitats,  per  les entitats socials,  per les  empreses , pels aturats, 
pels ajuntaments? 

 
 Jo li diré, no ha aconseguit res en positiu , i encara s’excusa en  donar la culpa 
a l’herència rebuda  o a la feina de l’oposició. Ha  seguit les passes dels seus 
caps:  promeses incomplides, fracàs econòmic   i mes desmoralització de la 
societat mallorquina. 

 
Vostè ha enfonsat el Consell . El Consell ha passat d’un pressupost el 2011  de 
436m€ a un pressupost de 325m€  en dos anys, i  per tan ha renunciat a ser el 
Govern de Mallorca. I encara té la barra de fer passar aquesta baixada de 
pressupost com a mèrit de racionalització de la despesa. El que sí baixa són els 
serveis, les prestacions i les inversions pels mallorquins. 
 
Vostè s’apunta com a mèrit que ha baixat un 30%  la despesa dels càrrecs...això 
no és cap mèrit si baixa l’equivalent en el pressupost. 

 
Què pinta dins el conjunt institucional un Govern de Mallorca que baixa el seu 
pressupost en un 30% en dos anys?.  Que pinta la seva Presidenta? 

 
D’entrada tenia  unes bones   condicions per afavorir aquesta Institució  ja que 
exerceix una doble funció política, com a Presidenta i com a Diputada.  Però en 
realitat , per tal de  conservar el seu lloc al Parlament, s’ha convertit en 
Delegada del Govern Bauça a Mallorca. Aquí,  fent de “Presidenta –Delegada”  
i allà  fent de diputada votant amb el Sr. Bauça en contra dels interessos de 
Mallorca.  

 
Vostè  i el Sr. Bauça, donen  mes importància  a la lleialtat  al seu partit  que a 
les institucions publiques on governen . Això és el que ha fet exactament el Sr. 
Bauça amb el Sr. Rajoy:  no defensar els interessos de Balears i el resultat és 
que tenim  la Comunitat amb menys inversions per càpita de l’Estat i el Consell 
més rebaixat que mai. S’entén que el Sr. Bauça li digui que no té doblers, vostè 
acoti el cap,  i humiliï a tots els mallorquines..  
 
Sra  Salom: Quin era el deute del Govern Balear amb els diferents sectors i 
proveïdors? Com és que el Govern paga primer a tothom abans que al Consell?. 
Sabem perfectament que el Govern del  Sr. Bauça ha  eixugat un deute de 83 m. 
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a principis d’any amb un sector determinat ...i a vostè... quan li 
deu?...300m?....quants li ha pagat?. 

 
Ara fa un any que el  seu grup va votar a favor de tres  propostes  que li vàrem 
fer desprès del debat : 
 
Exigir al Govern Balear  la recuperació de la inversió d l’exercici 2011 del 

Conveni de Carreteres  

Exigir  al Govern Balear un pla de pagament del deute  

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

any 2012. 

 
Tots pensàvem que aquests acords arribarien a bon port  ja que el seu partit 
governa a la Comunitat amb una majoria molt ample. Que ha aconseguit? Res, 
de res: un gran fracàs. Qualsevol president d’un Govern normal ja hauria 
dimitit, però vostè no ho farà perquè no es una persona     responsable.  

 
Sra Salom, supòs que vostè s’haurà demanat perquè el pressupost del Govern 
creix i el seu decreix?  Quina explicació li dona?. Només hi ha una : Que  li 
prenen el pel?. Amb l’excusa de que el Sr. Bauça ha d’eixugar el deute , vostè  i 
tots els mallorquins quedem estafats . Ell guanya i vostè perd. Ell queda bé 
davant Madrid rebaixant el dèficit i vostè queda com una covard. Pura 
polítiquilla  interna dels partits però els mallorquins hi perden. 

 
Sra Salom quan vostè va votar aquí a favor d’una moció que va presentar el 
nostre grup , en la que es deia que el Consell  exigia al Govern el pagament de 
l’IPC de les matèries transferides. Que va fer ? 

 
La Sra Roig ens va contestar que  “aquesta queixa li va transmetre directament 

al vice-president econòmic del Govern de les Illes Balears així com al director 

general de Pressuposts.” Una queixa ? Tan sols una queixa davant el principal 
problema econòmic mes  important  que te el Consell. Això es tot el que vostès 
fan, queixar-se i plorar el seu destí. 

 
 Amb la quantitat que això suposaria,  uns  9 m d’euros , ens   servirien  -per 
exemple-  per fer uns serveis socials adaptats a les necessitats reals o  per uns 
plans d’obres i serveis que crearien ocupació local.  
 
El Grup Socialista li ha demanat -i així es va aprovar per unanimitat en aquest 
Plenari,-  que el Govern pagui el que deu al Consell,  i les despeses dels crèdits  
que hem hagut de fer  pels impagaments del Sr.  Bauzá. 
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Ara , amb els pressupostos del 2013 que per cert encara no han aprovat,  ja 
sabem que no ho ha pogut aconseguir- Vostè es queda tan ample , perquè a 
vostè no li provoca cap problema de consciència votar aquí unes coses i en el 
Parlament aprovar els pressupostos del Govern que mes marginen a Mallorca de 
tots els darrers anys. 

 
Presidenta, amb el seu comportament envers el Govern Balear, vostè ha traït 
contínuament  als mallorquins i aquesta institució , votant en  el Parlament en   
contra de Mallorca , i  aquí en el Consell votant  habitualment en    contra 
l’oposició. Les poques vegades que ha votat a favor de les nostres propostes ha 
estat per fer-se forta  davant el Sr. Bauça i ni això li ha servit de res.  
 
Li vull recordar Sra. Salom que vostè  ha votat en el Parlament a favor de la 
Llei Turística , de la Llei de Residus,  a favor dels canvis de la Llei de 
Capitalitat, a favor d’eliminar el català com a requisit pels funcionaris, a favor 
del Tancament del Joan March i l’Hospital General, encara que desprès la 
pressió social els hi ha fet tornar enrera de tancar hospitals...Vostè ha votat a 
favor de  tantes coses que han perjudicat als Mallorquins !!! 

 
Com a Presidenta    protagonitza  una esquizofrènia política  mai vista en la 
història  de Mallorca . Perquè? . Per defensar els seus caps de Partit,   Sr Bauza i 
Sr. Rajoy en la lluita dels objectius de dèficit, deixa que aquesta institució 
s’enfonsi. O es que te una estratègia secreta que no vol contar? 

 
Sra. Salom  com s’entén que el pressupost del Govern creixi i el del Consell 
perdi 120m d’euros en dos anys?. Això va en contra de tota lògica i en contra de 
l’Estatut , que diu que el Consell es beneficiarà de les millores del pressupost 
del Govern. Ni així, Sra. Salom, ni amb la llei en sa ma. 

 
El primer pressupost nostre, el del  2008,  va ser d’uns 283m € i el darrer de 
465m. Tots els exercicis els vàrem tancar amb superàvit. Vostès varen 
començar amb 365 el 2012 .i ara ja estan en el seu segon pressupost en 345m. 
Acabaran pitjor de quan nosaltres vàrem començar . Aquesta serà la seva 
herència 

 
Per tot aquesta injustícia  econòmica, amb el seu pressupost en el límit màxim 
d’endeutament, amb un deute del Govern de 300m d’euros, amb crèdits que ens 
consten una burrada cada any i amb les necessitats socials desbordades, 
nosaltres li demanarem en el Ple de la setmana que ve que posi un contenciós  
administratiu  contra el Govern de les Illes Balears , perquè resolgui 

adequadament el finançament del Consell de Mallorca. Que farà? El 

recolzarà? Li tocaria fer-ho  si defensa aquesta institució. Que feria si 
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governes un socialista al Consulta? Actuaria amb aquesta discreció de la 

que tan farda  a la “telebauza”? 

 
Per acabar aquesta primera part, li diré  la conclusió de tota la seva gestió es que  
vostè  no defensa ni aquesta institució ni les necessitats dels mallorquins/es.  

 
Vostè Sra. Salom no  s’ha compromès  en defensar el Consell  davant  els  grans 
embolics que  varen crear l’anterior mandat PP/UM, a l’època del expresident 
Matas.  

 
Iniciatives com la de  Can Domenge, que vàrem decidir  aquí per unanimitat   
intentar recuperar el solar, hem sabut que  fa pocs mesos   ha acabat en mans 
d’un empresari per 7 m d’euros. Que ha fet vostè per impedir-ho? Res. 

 
Presidenta, tan sols no  ha defensat el que es legítim del Consell,  avançar en  
l’exercici de les seves competències i un finançament just, sinó que a mes a mes 
ha tolerat  que el Govern no ens doni lo que es just i que  ja havíem  aconseguit 
abans.  

 
Sra Salom, vostè no defensa davant   Madrid ni aquí al Parlament Balear ,  els 
interessos dels mallorquins. No els defensa davant la imposició dels certificats 
de viatge, del cobrament de la targeta sanitària, del copagament dels fàrmacs, 
del tancament de serveis sanitaris i socials, etc, etc. 
 
Sra Salom, pot-ser vostè no es dóna compte perquè no està ben informada, però 
no  defensa  amb la força necessària , les persones mes fràgils de la nostra 
societat, sinó que únicament es limita a fer  activitats socials per davall del  
nivell que  fèiem abans, quan les necessitats i els problemes son doblement 
greus. Per cert els usuaris de RMI no son 12.000 com va dir l’altre dia a IB3, 
sinó 4.700 si comptem tots els membres familiars. 
 
No defensa les entitats del tercer sector,  que viuen ofegades perquè vostè i el 
Sr. Bauça donen preferència a altres sector, com per exemple el de les 
farmàcies. 
 
En definitiva vostè es una Presidenta que no defensa aquesta institució i que si 
segueix així, acabarà per enfonsar-la del tot.  

 
Ara torn ara al principi del meu discurs:  fa 30 anys que s’aprova el primer 
Estatut de la nostra Comunitat i fa pocs que es va reformar amb majoria ampla 
en el Parlament de l’Estat on vostè va ser ponent per la seva defensa. Que s’ha 
fet d’aquella  política que creia amb l’estatut que tan be defensava? ...que li ha 
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passat els darrers anys?  Com ha pogut renunciar a les seves idees i caure 
políticament tan baix davant la supèrbia del Sr. Bauça? 

 
Vostè Sra Salom no pot evitar  ja mes  prendre una determinació :   defensar el 
Consell o defensar el Sr. Bauçá,  ja que les dues coses son incompatibles. 
 
SEGONA PART  

En aquesta segona part vull repassar alguns dels temes mes crítics de la seva 
gestió el darrer any. 
 
Sra Salom  me vol dir que espera  per millorar la gestió i  la democràcia   

d’aquesta entitat? 

 

La nostra societat viu un temps de revolta. Espera que des de la  política fem 
d’una vegada per totes un canvi de comportament. La ciutadania vol mes 
honestedat i mes transparència en la gestió dels assumptes públics.  

 
Les enquestes del CIS demostren aquesta inquietud de la ciutadania , s’ha 
intensificat  des de que governen a Madrid:  El 2011 amb el Sr.  Zapatero 
encara com a President de Govern, la confiança política era de 40 persones cada 
100,  ara es de 29  persones damunt 100. 

 
Vostè Sra. Salom ha evitat el diàleg amb l’oposició. El diàleg  ha estat 
inexistent per la seva part, la idea que nosaltres representem a mes de 80.000  
mallorquins/es?.   això no li sembla rellevant.?  

 
Quin diàleg ha tingut amb l’oposició durant aquests dos anys?. Cap, exceptuant 
una breu reunió de 15 minuts, on me va dir que li anava be fer feina conjunta 
per l’eliminació de duplicitats...Que per cert encara  no n’han  eliminat cap.  
Sap quantes vegades es va reunir l’anterior Presidenta amb el seu cap de 
l’oposició , el Sr. Jaume Font ?. Jo li diré: dotzenes de vegades. 

 
Sra Salom suposo que encara recordarà que ja en el primer acte de la Diada de 
Mallorca que vostè va organitzar, va rompre la tradició pactada per tots i  va 
canviar pel seu compte , el protocol a favor de centrar l’acte institucional a la 
Seu . Per això  no assistirem i si no torna enrere, el proper mes de Setembre ja li 
anuncií que tampoc hi assistirem.  

 
Quin diàleg fa amb les entitats socials i les empreses per fer feina conjunta i 
col·laborar per sortir de la crisi?. Quins pactes o acords ha fet amb el teixit 
empresarial o associatiu de Mallorca.? Ja ens ho contarà perquè nosaltres no en 
sabem de cap.  
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Avui que celebrem el dia internacional de la Dona i vostès convoquen actes 
públics quasi a la mateixa hora del Ple...una altra marca de bona gestió. Que  
espera per convocar el Consell de la Dona...? No hauria estat molt mes apropiat 
convocar  avui el Consell de la Dona  i  aquest Ple per d’aquí 15 dies? 

 
Vostè Sra. Salom ha ningunejat moltes propostes de l’oposició, però algunes , 
poques els hi ha donat suport, com es la de crear un  codi ètic al Consell de 
Mallorca,  per “combatre la corrupció amb més transparència i més qualitat 
democràtica”.   
 
Si les coses van com aquesta setmana veig que   acabarà com el rosari de 
l’aurora , si vostè no fa un canvi radical de transparència i democràcia.  De 
moment  no ha començat molt bé amb les maneres de convocar aquest ple. Ni 
tampoc en amagar  informació de la pagina web de l’IMAS, ni en contestar 
molt tard a les preguntes per escrit que li fem 

 
Per un altre costat vostè ha volgut fer una revolució en la gestió d’aquesta casa. 
Recordarà que va dir l’any passat que quan va entrar al Consell  va trobar una 
situació que li  va fer prendre la decisió  d’“aturar màquines”. El problema es 
que ara no sap com posar-les en marxa un altre cop. Encara les te aturades...bé 
no del tot,  hi ha una excepció : la  gestió de residus.  

 
Aquesta es la única àrea on  vostès han fet feina  a tota pastilla. per tota Europa, 
fent  feina de  valent, recorreguent tots els municipis de Mallorca, tots els 
d’Itàlia i de molts altres llocs que no sabem. Perquè? Quins han estat els 
resultats? Que ha constata tots aquest despilfarro d’energies i gestions?  Sra 
Salom estic segur que en el seu interior, vostè que es tan moderada i prudent,  
reconeix que aquesta gestió ha estat la més esperpèntica, oculta i il·legal que ha 
fet vostè. Avui ha dit que la seva màxima era “poc a poc i bona lletra”... en 
aquest cas ha estat tot el contrari. 

 
La única iniciativa activa i rellevant   que s’ha fet en aquesta casa aquest  el 
darrer any,  ha estat plena d’il·legalitats, improvisacions, ridícul públic i ha 
creat la  pitjor imatge  internacional  de Mallorca. Amb la seva proposta 
increïble,  ha fet que la idea dels Fems quedés associada a Mallorca  
 
Sra Salom, vostè va dir que feria un Consell més ben gestionat, més eficient, 
més a l’altura de les circumstàncies, més participatiu i  donant confiança als 
treballadors d’aquesta casa.  
 
Vostè creu que es donar confiança als treballadors del Consell quan  aproven  
una RLLT amb el vot en contra de tots els sindicats i amb el  requisit del català 
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a tots els llocs de feina?. Vostè creu que es serio dir que d’aquí uns mesos ho 
tornaran a canviar. Això li diu bona gestió?.  

 
Sra Salom vostè ja no té més excuses, aquesta institució li  ve gran,  i cerca 
desesperadament passar lo més aviat i discretament possible per aquest  calvari. 
Si no pot més,  ho deixi, tiri la tovallola! 
 
Sra Salom que ha fet per incentivar les  empreses i crear llocs de feina? 
 
Vostè va prometre llocs de feina, va dir que crear feina seria l’objectiu nº 1. 
Però varen optar per el camí equivocat: el retall front el estímul i  la inversió  

 
Quan de llocs de feina ha creat directa o indirectament? Quants  n’han eliminat 
aquí en el  Consell?. Jo li diré : més de tres-cents llocs de feina han desaparegut 
per la seva acció u omissió. 
 
També va votar a favor nostre quan es va aprovar que  “El Consell de Mallorca 

impulsarà les petites empreses que estan vinculades al producte mallorquí.” Al 
cap d’un mes ens va contestar que això no era competència del Consell. Ah! 
clar el Consell s’ha de reduir!, s’ha de fer mes petit, mes casolà! Per això no ha 
elaborat el pla director dels equipaments comercials que tan necessita el petit 
comerç?. No te recursos o no els vol cercar.. 

 
Sra Presidenta, una de les accions que  havia  d’impulsar  l’economia  
mallorquina era tot el referent al  món  del cinema.  

 
Fa uns dies han tornat fer el ridícul davant els medis locals i internacionals per 
no pagar el que varen prometre  a diferents produccions cinematogràfiques. 
S’ha fet una foto amb els actors de Hol·lywood i després no els hi paga el 
promès. Això es molt patètic Sra. Salom. Si té ganes de fer-se fotos, primer les 
pagui.   

 
Vostè estàs molt orgullosa del tancament de RTVM, sempre ho mostra com el 
seu apreciat trofeu polític d’aquesta legislatura. Mentrestant    el Govern 
segueix amb “telebauzà” , amb un pressupost de  més de 30 milions d’euros.  

 
Va menysprear la proposta que li férem de fusionar  les dues televisions. Però 
un dia arribarà que haurà de fer un balanç dels resultats d’aquesta operació 
ideològica.  Un dia  suposo que ens farà un balanç d’aquest tancament ...  
podrem dir que ha estat una bona gestió, responsable i eficient?. Quin serà el 
resultat  final? 
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Vostè ha dit que aquest any les contractacions de carreteres crearan molts llocs 
de feina. Encara que arriben tard, benvinguts siguin, però haurà de reconèixer 
que ho fan gràcies a la nostra herència, a l’herència d’un conveni de més de 
600m€,  d’un gran conveni de carreteres que  Madrid   ara els hi ha  retallat. 
Després n’hi parlaré amb més detall. 

 
Per un altre costat han menyspreat les  inversions estatuàries, que servien per 
crear producte turístic desestacionalitzador i per crear llocs de feina. Més de 14 
milions  estan morts de pena en els pressupostos del Govern Balear i s’hauran 
de tornar a Madrid...clar, no hi pensava, el Consell ha de ser petit, reduït! 

 
Per cert! Que s’ha fet de Raixà, un projecte que ja tenine a punt d’obrir al públic 
el passat estiu...la deixaran tancada tota la legislatura? Quedarà com el Palau de 
Congressos? Aplicaran l’austeritat radical! 

 
Malgrat  tot, avui té l’oportunitat   de dir quina activitat ha impulsat vostè- que 
no fos iniciada per nosaltres-  que estigui generant llocs de feina!!!...La 
importació de fems????... En digui una.... 

 
Sra Salom,  que està fent  per donar resposta a les demandes   de moltes 

persones mallorquines  amb greus  necessitats socials?  
 
Vostè treu  pit al dir que els serveis socials són la seva prioritat  i que el 
pressupost de serveis socials ha crescut aquest any en  3,5 m d’euros, però 
amaguen que el Govern els hi ha donat 8 m d’euros més que l’any passat per 
RMI i PPB.  La veritat és que encara estan  a més de 7m€ del  pressupost que  
nosaltres destinàvem a Serveis Socials el 2011. 

 
Si vostè fes un compromís de veritat amb les persones amb dificultats de 
Mallorca,  el seu pressupost de Serveis Socials hauria de passar els 140m  
d’euros, ja que les necessitats són ara més grans que fa dos anys. Li donaré 
alguns exemples de la seva formidable gestió en Serveis Socials: 

 
Vostè ha pogut comprovar que a Mallorca   hi ha  45.000 menors de 16  anys 
que estan per davall del llindar  de la pobresa. Ho diu ahir el seu Observatori. 
Mentrestant vostè maltracta econòmicament a les entitats de menors que es 
deixen la pell per donar els serveis que vostès els hi encomanen. 
 
Que ha fet per millorar la solvència i pagar quan toca a les entitats socials?. 
Vostè que proposava un gran pacte amb les entitats!!! Fins i tot  va aprovar una 
moció del seu grup que passarien a pagar a 90 dies a les entitats socials...ara 
fins i tot passen de vegades els 120 dies. Nosaltres pagàvem a 40 dies!. 
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Sra. Salom , el nostre grup li  reclama que prengui mesures per lluitar contra la 
pobresa infantil. En el pressupost d’aquest any han tornat a baixar les ajudes a 
les famílies d’acolliment i els serveis a les famílies adoptives estan encara patint 
els seus canvis i li demanen que faci alguna cosa  abans de que els hi passi lo de 
Catalunya que hi ha renúncies de pares adoptius. 
 
Diu que la seva prioritat són  els serveis socials...però no de totes les persones 
que estan a Mallorca,....ja que els serveis  dirigits als immigrants no els 
interessen, per això va tancar el Centre  Anselm Turmeda i per això ha rebaixat 
un milió d’euros en el pressupost d’aquest any. Això pinta molt malament i no 
li diré el qualificatiu que toca per no crispar  el debat. Ah clar, és fruit de la 
teoria de l’eliminació de les duplicitats: on es feien coses a dues institucions ara 
no es fan!. Morta na Linda!. 

 
Sabem que hi han més de  500 persones discapacitades   necessitades d’una 
plaça d’un  servei que li faciliti dur una vida digna....quantes places han creat 
des de que governen? Jo li diré; 0 places. 

 
Sra salom, el seu partir ha paralitzat  la Llei de la Dependència i ha abandonat a 
les persones dependents. Tenen 139 llits buits i  800 persones  majors 
dependents que esperen una plaça de residència gent que espera i desespera de 
vostès. Quan diners  han invertit en la creació de noves places:  0!. Clar el 
Consell ha de ser petit, reduït!. 
 
No fa res per la residència de la Bonanova quan hi ha mes de 200  treballadors 
que firmen  un manifest  perquè canvien la manera de gestionar-la. Me diuen 
que a la Llar ,  els caps de setmana no hi ha cap responsable...es això veritat?. 
També me diuen que no paguen a les persones que  fan substitucions des del 
mes de Novembre passat? Es cert? No m’estranyaria amb la reducció del 
pressupost  per aquesta partida de l’any 2012. 

 
En el tema Social  la única proposta que es va aprovar  en el darrer  debat 
general va ser  la presentació del Pla Estratègic de Serveis Socials de la seva 
legislatura. Encara l’estem esperant...fins quan? 

 
El Consell de Mallorca que vostè presideix ha tancat totes les actuacions 
dirigides als joves i ha tancat el departament que feina molts d’anys que feia 
acció social envers els joves de Mallorca. La teoria de les duplicitats ha tornat a 
actuar en contra dels joves mallorquins. 

 
 
Hem estat nosaltres i la plataforma ciutadana,  que els hi ha fet reconsiderar el 
seu no inicial  a fer serveis per a les persones afectades per l’hipoteca.  
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Sra. Salom el seu programa estrella , els serveis socials,  fa aigua per tots els 
costats. Escolti a les entitats si té un minut per atendre-les i li explicaran. 
 
Sra Presidenta, avui commemoram el dia de les dones. No és una data per a la 
frivolitat sinó per a reflexionar què fem des de les institucions públiques per 
millorar la qualitat de vida de la meitat de la població de la nostra illa. Per 
reflexionar quines són les conseqüències de les polítiques que s'estan portant a 
terme sobre el dia a dia de milers de dones mallorquines.  
 
Si les seves polítiques són nocives en general, són devastadores per a les dones. 
Les retallades en serveis públics tenen una incidència directa sobre les esquenes 
de les dones. Amb el seu model, pretenen que siguin les famílies, és  a dir, les 
dones, qui assumeixin tot el que es deixa de prestar des de lo públic, perjudicant 
a les dones més vulnerables. 
 
Des de que vostès governen han empitjorat les condicions de vida de les dones: 
retalls en la llei de la dependència, en matèria sanitària (moltes dones no 
cotitzants, ni tan sols tenen targeta sanitària!), en matèria laboral, de conciliació, 
condemnant a les dones a conviure amb el seu agressor amb el “tasazo” 
judicial, i negant des de premisses ultraconservadores, el dret a decidir de les 
dones. 
 
Vostès s'han estimat més els tords que les dones, la caça a la igualtat i això és 
lamentable. 
 
Quina política medi ambiental esta duent a terme?. 

 

Com s’ha atrevit a dur fems de fora, de manera improvisada i il·legal?. Quins 
estudis econòmics tenia abans de començar aquesta aventura?. Quins estudis 
d’impacte damunt  el turisme ?...i damunt la salut de les persones?.  
 
 Sra Salom, s’ha  reunit vostè amb les associacions de veïns de l’entorn de Son 
Reus per saber que  pensen d’aquesta iniciativa? 

 
Vostè ha dit per TV que han aturat i estan estudiant  si el cost és rentable, ja que 
el Govern de Madrid l’ hi han modificat la quantitat de la  subvencions per 
generar energies renovables...Però si això ja ho sabien del mes d’abril del 2012 
i varen continuar la seva locura. Ara el mes de febrer la quantitat que s’ha 
baixat de les subvencions per renovables ha estat ridícula, un 0,6 euros  per 
tona. 
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Amb aquest tema de la importació de fems, vostè ha estat molt poc transparent i 
no ha tingut en compte als mallorquins. A més  desconeix el tema a fons o diu 
mentides,  ja que la tarifa de 131 euros no es cobra a les famílies, sinó es una 
tarifa per tona que es cobra als ajuntaments, no a les famílies com vostè va dir a 
la “telebauza”  mitjans dilluns passat..  

 
A més a més no és veritat que la raó de l’aturada  hagi  estat   econòmica , sinó 
que la principal es perquè  ho estaven fent de manera  il·legal. Ho  va fer tot el 
mes de gener.  

 
Ens agradaria que ens expliques quin ha estat el balanç econòmic de l’operació 
“experimental “ que ha fet. La veritat és que  no varen  fer un estudi econòmic  
abans de tirar-se a la piscina, i es varen refiar un altre cop de l’empresa 
concessionària. 

 
Nosaltres seguirem  proposant que el Consell necessita  una altre concessió, 
perquè aquesta contracta ens lliga les mans fins a l’any 42, amb molt perjudicis 
per la Institució. Un contracte i  una empresa que vostès varen aprovar el maig 
del 2007. Ens escolti , se segui a parlar-ne i anem a cerca una solució definitiva 
tots plegats. 
 
 
Sra Salom, quina política urbanística  està duent a terme? 

 

Crec que la resposta a aquesta pregunta és que no s’està fent política territorial 
des del Consell, únicament l’està fent el Govern de les Illes Balears, i molt en 
particular, el conseller de Turisme. Una altre vegada li passen per damunt. 
 
L’única acció remarcable que ha fet vostè  ha estat modificar, per la porta de 
darrera, el Pla Territorial Insular, fent-ho passar com una errada material, per tal 
d’accelerar la construcció d’un macro hotel a sa Ràpita. 
 
Vostè està desaprofitant tot el potencial que la Declaració de la Serra de 
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat podria aportar a la millora del territori i 
de l’economia de Mallorca. Des de la Declaració, que coincideix exactament 
amb la seva presa de possessió, fa ara gairebé 2 anys, no s’ha fet absolutament 
res, fins i tot el sector hoteler de la zona no s’expliquen el per què de la seva 
inactivitat. 
 
No han estat capaços de trobar els consensos necessaris i resoldre el 
nomenament del Director Gerent de l’Agencia de protecció de la legalitat 
urbanística, que funciona a mig gas. 
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-Vostè s’ha omplert la boca de dir que serien una palanca pels 
ajuntaments. 

 
Perquè serveix el Consell als Ajuntaments en aquests moments?. Els hi ha 
regalat el Serpreisal i eliminat el POS. Vaja quina política municipalista i de 
clarificació de competències i eliminació de duplicitats!. 
 
Vostè va aprovar l’any passat una  proposta del seu grup que deia que el 
Consell de Mallorca posarà en marxa un vertader programa de cooperació local, 
convocant el POS de manera real i no fictícia per aquest any, o resolent ja les 
peticions fetes pels ajuntaments en el darrer trimestre del 2011. Ja hem vist com 
ha acabat tot. 

 
Sra Salom , em digui que pensa de la reforma de l’administració local que el 
seu partit vol fer. Està d’acord en eliminar ajuntaments? En eliminar regidors, o 
sous dels Batles dels petit municipis?. Avui és un bon moment per saber que en 
pensa. 

 
Que ha fet pels treballadors d’aquesta  casa?. 

 

Vostè ha eliminat llocs de feina de persones que no li eren simpàtics, que els hi 
plantejaven opcions diferents, com en el Teatre Principal i a l’Institut Hípic. Per 
canvi han escollit a dit persones  properes al seu partit. Visca la nova manera de 
fer política!!! 
 
Per cert,  ens han arribat informacions de que hi ha mes de 20 persones que fan 
substitucions a les llars que  no han cobrat des del mes de novembre... és 
veritat?. 

 
Li he de recordar que va votar en contra d’una nostra  moció que solucionava en 
part la retirada de la paga extra de Nadal que va fer el seu govern?. Que aquí el 
seu grup ha parlat malament del Bombers d’aquest Consell?. 
 
Sra Salom: Perquè dona l’esquena a la diversitat cultural mallorquina i es 

decanta per la més conservadora, castellana i  i eclesiàstica ? 
 
La seva política cultural es provinciana. Al Teatre Principal, lluny de convertir-
se en l’estendard de la qualitat cultural de Mallorca, cada vegada s’assembla 
més a qualsevol “teatro”, com els hi agrada dir a vostès, de qualsevol província 
de la Península.  Els actors i actrius, els productors, els creadors artístics de 
Mallorca han deixat de ser protagonistes al Principal. 
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Sra Salom, vostè com a Presidenta d’aquesta Institució, prioritza la inversió en 
patrimoni del Bisbat, abans que amb el patrimoni propi del Consell: Can 
Weyler és un bon exemple. Permet que aquest Casal Gòtic estigui total i 
absolutament descuidat per mor de la seva despreocupació, però corr darrera al 
Bisbe a restaurar les pintures murals de Sant Antoniet. Tot és important, però 
marqui les prioritats. Lo demanem  que el Consell de Mallorca  “sigui tan 
sensible amb el patrimoni propi com ho és amb el patrimoni del Bisbat” 

 
El Grup Socialista va defensar que es fes tot el possible per  “no deixi morir 
l'Espai Mallorca”. Vostès el varen enfonsar. No varen ser capaços de trobar una 
sortida a un espai cultural i turístic de Mallorca a Barcelona. 
 
 Sra salom deixi de fer populisme amb la nostra cultura i faci que el Teatre 
Principal torni a ser una institució on la cultura mallorquina , actors, 
especialistes de tota mena, obres, autors i empreses  mallorquines siguin els 
protagonistes,  i no com ara que  la programació podria ser de qualsevol altre 
teatre d’Espanya.  
 
Sra Salom ens pot dir quina  es  la seva opció respecte del conveni de 

carreteres ?. 

 

Nosaltres vàrem aconseguir , amb un acord  directe amb el Govern de Madrid , 
un dels convenis mes  importants d’aquesta institució, dotat amb mes de 600 
milions d’euros que ara es  el que li permet salvar sa cara de les inversions i 
crear llocs de feina. Si no tinguessin conveni de carreteres que ferien ara? 

 
Un gran conveni  que vostès utilitzen sempre com exemple de mala gestió i fins 
i tot de insinuacions de  irregularitats. Entre altres coses ens han acusat de que 
no fèiem inversions i que ens ho gastàvem en altres coses.  

 
Amb el temps que es va aprovar el Pla de carreteres, desembre del 2009, 
nosaltres hem tingut un any i mig. No s’entera vostè?.  

 
Amb aquest any i mig vàrem contractar molt mes obra de la que   han contractat  
vostès amb un any i nou mesos. Amb el nostre any i mig es varen licitar entre 
d’altres: Sa variant de son Servera, sa de Llubí, sa de Portocristo, sa connexió 
del túnel del Baleares, el Pont de Son Espases, el tercer carril de la via de 
cintura ( obra acabada), sa remodelació de Inca-Caimari , accés en el port vell 
.,etc.   

 
I  li vàrem deixar els projectes fets i a punt de contractar del desdoblament de la 
via connectora en els quatre trams. 
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Vostè es la que ha gestionat malament el conveni de carreteres. El que és un 
absurd total fer un crèdits per valor de 70m2 i ens costen en els mallorquins 9 
milions cada any, quan tenia aquests doblers en un calaix guardats. 

 
Lo que hauria d’haver  fet era pagar amb els diners que tenia a caixa i fer un pla 
de cobrament serio amb el Govern Balear. Un dia espero que se li demanin 
responsabilitats per aquest 9 milions tirats en el fems. 

 
 Per una altre part, li reclami també al Sr. Bauça la quantitat que li toca per el 
manteniment de les carreteres de Mallorca.  
 
TERCERA PART  

 
Li  hem votat que si a bastantes iniciatives que ens han semblat be,  moltes de 
les quals n’ha parlat en la seva intervenció. Però ha evitat parlar i proposar lo 
mes important . Nosaltres li proposem fer feina amb lleialtat i esperit d’equip  
en quatre  dimensions: 

 
Una dimensió econòmica. Li propòs fer feina  intensament  per   millorar el 
nostre finançament  i  reactivar el Consell de Mallorca per ajudar als 
mallorquins que tenen més dificultats. Si no té temps de complir amb totes les 
seves obligacions , li  demanem que deixi el seu escó de Diputada en el Govern 
Balear i es dediqui únicament  a la seva feina de Presidenta del Consell. 

 
 Es imperiós que recuperar el deute del govern dins aquesta legislatura, ja que si 
no ho fa deixarà la pitjor herència d’aquesta institució als que vendrem desprès, 
que segur serem nosaltres. 

 
 Que a la nova llei de fiançament  que s’ha d’aprovar en el parlament aquest any 
2013, Mallorca no surti perjudicada respecte les altres illes.  

 
Una dimensió social: Que tregui diners d’allà on sigui per invertir en la 
reconversió  de places de les   residències del Consell per persones dependents i 
aturi la vergonya de tenir llits sense ocupar.  

 
 Que faci un pacte de legislatura per alliberar la càrrega econòmica de les 
entitats concertades amb el Consell perquè puguin crear mes places per a 
menors, majors i discapacitats. 

 
 Una dimensió de creació de feina. Invertir en obres de manteniment i noves 
vies de la xarxa de carreteres. 
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Invertir en  obres de rehabilitació a traves d’una nova fornada de  POS dins 
l’àmbit  municipal i coordinar  tot el suport municipal  que es dona de les 
diferents àrees del Consell  dependent de Presidència. 

 
Una dimensió institucional i democràtica. Fer d’aquesta institució la mes 
transparent i democràtica de Mallorca , donant exemple de bon govern i 
transparència a tots els ajuntaments . 

 
Establir unes noves formes de relació entre el govern i l’oposició, per tal de 
millorar e prestigi d’aquesta institució i consensuar els actes institucionals de 
cada any. 

 
 
 
 
 
 


