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El  GRUP  SOCIALISTA  AL  CONSELL  DE  MALLORCA,  una  vegada
conclosa la sessió plenària del Debat sobre Política General del Consell
de Mallorca del 2013, presenta per a la seva aprovació al proper Ple del
Consell de Mallorca les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

PROPOSTES  DIRIGIDES  PER  TAL  D’  IMPULSAR   L’ACTIVITAT
ECONÒMICA, TURÍSTICA I CULTURAL  DE MALLORCA I PROTEGIR
EL MEDIAMBIENT 

1. El Consell de Mallorca es reafirma com a la primera institució de
Govern  de  Mallorca  i,  per  tant,  tots  els  seus  Consellers  i
Conselleres,  òrgans  de  govern  i  càrrecs  directius,  faran  les
accions oportunes per  complir amb aquesta missió. 

2. La Presidenta del Consell votarà a favor en el Parlament de les
Illes Balears les iniciatives  que hagin estat  votades i aprovades
en el Ple del Consell.

3. El  Consell  de  Mallorca exercirà  les  competències que  li  obliga
l’Estatut  d’Autonomia  i,  com  a  mínim,  al  final  d’aquesta
legislatura,  exercirà el mateix nivell de competències que tenen
els altres Consells Insulars. 

4. El  Consell  de  Mallorca  tornarà  a  prestar  els  serveis  que  ha
eliminat  i  que  no  han  estat  assumits  per  una  altra  institució.
Conseqüentment  no suprimirà cap altre servei dels que presta la
institució  amb  l’excusa  d’eliminar  duplicitats  si  aquests  no
s’assumeixen per una altra institució. Si eliminam serveis portam
més gent a l’atur.

5. El  Consell  de  Mallorca  es  compromet  a  exigir  al  Govern  la
recuperació de la bestreta de 37,5 milions d’euros del pressupost
del 2011, els 12,5 milions del 2012 i els 12,5 milions del 2013, així
com l’import corresponent a l’IPC dels darrers tres anys. Aquesta
recuperació significarà més serveis i,  per tant,  més feina per a
molts de mallorquins.

6. El  Consell  de  Mallorca  exigirà  al  Govern  Balear  un  pla  de
pagament del deute al llarg d’aquesta legislatura per acabar amb
deute  zero.  L'equip  de  govern  del  Consell  de  Mallorca  donarà
compte  mensual de les actuacions fetes i els resultats obtinguts
per tal de cobrar el deute pendent de la Comunitat Autònoma. El
cobrament  del  deute  augmenta  la  capacitat  del  Consell  per
impulsar  l’economia de Mallorca.
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7. El Consell de Mallorca aprovarà i farà públic, en el termini de dos
mesos,   un  pla  de  disposició  de  fons,  tal  i  com  preveuen  el
articles 187 del RDL 2/2004 i 65 del RD 500/1990, així com la base
27 de les  d’execució  del  pressupost  2013 per  tal  d'establir  les
prioritats en els pagaments a realitzar.

8. El Consell de Mallorca insta el Govern Balear a que, en el moment
que  elabori  la  nova  llei  de  finançament  aquest  any  2013,  no
introdueixi el coeficient de deseconomia d’escala que perjudica a
Mallorca.

9. El  Consell  de  Mallorca  avançarà  la  realització  del  Pla  de
Carreteres  de  manera  que  en  el  2013  estiguin  fetes  totes  les
inversions  que  marca  el  conveni  per  aquesta  data.  Aquest
avançament  de les  obres crearia  més de mil  llocs  de treball  a
Mallorca pel 2013.

10.El Consell de Mallorca  presentarà, en el termini de 3 mesos, el pla
d’actuacions 2013-2014 de les activitats del Consorci de la Serra
de  Tramuntana  dirigides  a  mantenir  el  paisatge  cultural,  molt
especialment  les  accions  encaminades  a  la  defensa  de  les
activitats agrícoles de la Serra. 

11.El  Consell  de  Mallorca  executarà  el  pla  de  rehabilitació
paisatgístic de Son Reus.

12.El  Consell  de  Mallorca  prohibirà  la  importació de residus  Codi
LER 90.12.10 i  90.12.12, que tan impacte negatiu esta creant a
l’economia de Mallorca. 

13.El  Consell  de Mallorca executarà les inversions estatutàries de
Can Weyler,  Antoni  Catany,  Santueri,  Bellpuig,  Raixa,  Serra  de
Tramuntana i 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. 

14.El  Consell  de  Mallorca  reprendrà  el  projecte  de  Mallorca  Film
Comission per tal d’impulsar el sector audiovisual a Mallorca.

15.  El Consell de Mallorca fomentarà el circuit d’arts escèniques i la
col·laboració amb la xarxa de teatres públics.

16.El Consell de Mallorca impulsarà espais públics que puguin ser
utilitzats com a locals d’assaig per als músics locals.
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17.El Consell de Mallorca es compromet, en el termini de dos mesos,
a eliminar totes les irregularitats laborals que es donen al Teatre
Principal.

18.El Consell de Mallorca  obrirà de manera immediata la finca de
Raixa a tots els mallorquins i mallorquines.

PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA GESTIÒ I DEL GOVERN DE
LA INSTITUCIÓ I PER A RETORNAR LA CONFIANÇA A CIUTADANS I
AJUNTAMENTS 

19.La presidenta del Consell es compromet a pactar tots els actes
institucionals amb l’oposició. 

20.El  Consell  de  Mallorca  es  compromet  a  donar  passes  per
aprofundir  en  la  laicitat  de  la  institució,  separant  les  activitats
institucionals dels actes religiosos. 

21.El Consell de Mallorca aprovarà, en el termini de dos  mesos, en
sessió plenària, el Codi Ètic de la institució i crearà una comissió
de seguiment per verificar el seu compliment.

22.El  Consell  de  Mallorca  estableix  les  reunions  de  la  Junta  de
Portaveus, presidida efectivament per la Presidenta,  com l’espai
institucional  idoni  per  consensuar  el  màxim  possible  les
polítiques institucionals que han d’afavorir la sortida de la crisi.

23.El Consell  de Mallorca modificarà el Reglament Orgànic per tal
d’establir  la  rèplica  a  les  preguntes  que  formulen  els  grups
polítics a l’equip de govern i el tancament de les mocions per part
del representant del grup proposant, tal com mana la legislació
vigent. 

24.El Consell de Mallorca elaborarà, en el termini de tres mesos, un
Pla  de  Qualitat  dels  serveis  i  de  la  gestió  dels  processos
administratius del Consell.

PROPOSTES  PER  TAL  DE  FER  MÉS  SERVEIS  SOCIALS  PER
ATENDRE A LES PERSONES MÉS AFECTADES PER LA CRISI.

25.El  Consell  de  Mallorca  presentarà  dins  el  primer  semestre
d’aquest any el Pla Estratègic de Serveis Socials 2013-2015.
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26.El  Consell  de  Mallorca  aplicarà  la  perspectiva  de  gènere a  les
seves polítiques públiques i impulsarà el Pla Estratègic d’Igualtat.

27.El Consell de Mallorca modificarà el pressupost per tal de garantir
que les despeses de personal  permetin una adequada substitució
de les baixes i vacances.

28.El Consell de Mallorca elaborarà i realitzarà un pla d’inversions a
les residències del  Consell  per  tal  de reconvertir  les places de
vàlids en places per persones dependents, i així donar resposta a
la llarga llista d’espera de places residencials a Mallorca.

29.El Consell de Mallorca farà un pla econòmic per tal d’augmentar
un 10%  les places concertades de menors, discapacitats i majors
de Mallorca en els propers dos anys.

30.El Consell de Mallorca convocarà a totes les entitats que fan feina
per a la infància de Mallorca per tal de realitzar un Pla contra la
pobresa Infantil. 

  
31.El Consell de Mallorca farà les modificacions pressupostàries que

corresponguin  per  tal  de  retornar  a  la  partida  inicial  del
pressupost de RMI ja  que,  des de la  seva aprovació,  se li  han
restat 500.000 euros per actuacions en desnonaments i 150.000
euros per inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

PROPOSTES  PER A MÉS SUPORT ALS AJUNTAMENTS 

32.El Consell de Mallorca convocarà l’Assemblea de Batles al manco
un cop per semestre, tal com indica el seu reglament i sempre
que sigui necessari. Que el seu ordre del dia sigui realment el que
necessiten els ajuntaments i no sols una simple comunicació dels
temes que interessi a l'equip de govern del Consell. Els temes que
es  proposaran  han  de  servir  per  debatre  i  escoltar  als
ajuntaments. 

33.El  Consell  de  Mallorca  convocarà  la  comissió   pertinent  de
l’Assemblea de Batles per tal d'estudiar i elaborar una proposta
per a la modificació del reglament del Pla d'Obres i Serveis. 

34.El Consell  de Mallorca es compromet a convocar un POS per a
l'any 2014.
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35.El Consell   de Mallorca es compromet a augmentar els serveis
d'assistència  tècnica  i  jurídica  del  departament  de  Cooperació
Local als ajuntaments. 

36.El Consell de Mallorca seguirà molt atentament les negociacions i
propostes de la FEMP referent a la proposta de llei  del govern
central de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i,
si cal, si no hi ha acord unànime amb la FEMP, instar el govern
central a que la retiri. 

A la seu del Consell de Mallorca, 25de març de 2013 

JAUME GARAU SALAS
El Portaveu 

-HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA
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