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Bloc 1
El Consell de Mallorca a l’abast dels ajuntaments
- Un govern fort per Mallorca: per lluitar contra la desigualtat.
- Radicalitat Democràtica: actuar amb exemplaritat.
- Sostenibilitat territorial per la sostenibilitat econòmica.
- Una economia sostenible per Mallorca.
- Treballar pel Benestar des de la proximitat.
- La Cultura, motor per a créixer com a poble.
- Un nou model de cooperació local.

BLOC 2
L’estratègia socialista des dels Ajuntaments
- Hisenda local.
- L’Urbanisme i el Medi Ambient com a eina conformadora de les nostres
ciutats i pobles.
- Govern municipal obert a la ciutadania.
- El Paper dels Ajuntaments en els serveis socials: per garantir uns serveis
socials bàsics i de qualitat.
- La cultura als nostres municipis.
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El document que teniu entre les vostres mans arriba tot just a un moment
cabdal pel futur de la societat mallorquina. Ens hi jugam massa el 24 de maig.
Conscients que els camins i processos són tan importants com el resultat final,
aquest document és fruit d'un procés de participació ciutadana sense
precedents, a través de les diferents Assemblees Obertes que els socialistes
de Mallorca hem fet arreu de tota Mallorca, i que ens ha permès contrastar
idees i sensacions amb més de mil persones, escoltar el que els ciutadans i
ciutadanes dels nostres municipis reclamen, als socialistes en particular i als
governants en general, percebre de manera directa les seves mancances i
necessitats per així recollir-les en aquest document de línies mestres, tant als
municipis de Mallorca com al Consell Insular.
El full de ruta socialista pels propers anys és clar: retornar a la societat els
espais democràtics, socials, laborals i econòmics que el Partit Popular li ha
furtat, i sobretot retornar-li els serveis públics, millorant la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes de Mallorca.
Reivindicam més que mai la política com a eina transformadora de la societat,
una política correctora de les desigualtats, a favor de la cohesió social i de la
igualtat d'oportunitats, una política compromesa amb les persones, amb els
homes i dones d'aquesta terra.
El PSIB-PSOE és un partit municipalista. El municipalisme és la base de la
democràcia. És el contacte més directe de la política amb la ciutadania. A més,
el poder local és la porta d'entrada a l'Estat del Benestar. Per tant, apostam per
ajuntaments forts, autònoms, amb competències i ben finançats per poder
garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes.
En els moments en què vivim, on les classes mitjanes i populars s'han enfonsat
pels retalls en drets i serveis, i amb l'empobriment provocat per la reforma
laboral, el Partit Popular ha impulsat, a més, la major reforma del món local,
amb la clara finalitat d'allunyar els serveis dels ciutadans, especialment les
polítiques socials. En aquest moment en què els mallorquins i mallorquines
més necessitaven d’unes institucions properes, la dreta ha volgut fer negoci
amb les seves necessitats més bàsiques.
Quan molts de nins i nines no estan fent cinc menjades diàries, quan molta
gent està essent desnonada de casa seva, quan milers de famílies, aquest
hivern, no han pogut ni encendre la calefacció, o quan els nostres majors han
vist reduïts els drets que els són propis a través de la Llei de la Dependència, o
que desgraciadament han mort sense poder haver-hi accedit, hem trobat un
Partit Popular insensible, allunyat dels més febles i que, amb cada nova decisió
política i econòmica, ha anat empitjorat molt més la situació, tant econòmica
com social.
Enfront això, els socialistes mantenim el compromís de derogar la reforma de la
Llei de Bases de Règim Local que el Partit Popular ha aprovat aquesta
legislatura, acompanyant-la de polítiques transformadores des dels governs
municipals i insulars; polítiques públiques que defensin el que és de tothom, el
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nostre patrimoni públic, massa vegades mal venut i externalitzat per encobrir
males gestions, afavorir determinades empreses o accedir a una liquiditat
ràpida, hipotecant el futur dels municipis.
El nostre compromís és el de garantir els drets bàsics dels ciutadans i
ciutadanes des de la gestió pública, entenent que aquesta és més eficient i
rendible. Per tal raó, en la mesura del possible i, després d’estudiar cas per
cas, apostam per la remunicipalització dels serveis públics essencials com, per
exemple, l'aigua.
Mallorca és una terra de gent honrada, treballadora, d'una ciutadania que ha
donat lliçons de compromís, una ciutadania que, juntament amb els moviments
socials que en aquesta legislatura han estat més presents i actius que mai, ha
estat sempre a l'avantguarda i exigeix una nova manera de fer política.
Conscients d'aquest imperatiu, impulsarem mesures per fer avançar unes
institucions públiques amb un clar senyal d’identitat, la transparència i rendició
de comptes, amb noves formes de participació ciutadana i radicalitat
democràtica, una democràcia que ha de ser necessàriament paritària, perquè
sense dones no hi ha democràcia.
El socialisme democràtic a Mallorca té la responsabilitat d’oferir un marc de
convivència i de cultura política d’acord amb els temps en què vivim, amb
propostes realistes, factibles i contrastades, que permetin a les persones i al
conjunt de la societat tenir un projecte de vida autònoma, de vida digna. Per
això necessitam institucions fortes, que mobilitzin recursos, que coordinin
polítiques locals i insulars. Serà vital donar més protagonisme al Consell de
Mallorca perquè sigui útil a la ciutadania, perquè resolgui els seus problemes, i
això sols passa per desenvolupar l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que,
en el 2007, va conformar un nou panorama institucional, amb Consells forts,
però també amb un Govern fort.
Volem una Mallorca sostenible socialment i mediambiental, que creixi
econòmicament redistribuint la riquesa, repartint millor i sense malbaratar el
territori. Una Mallorca amb més oportunitats, pels joves, pels aturats majors de
cinquanta anys, pels treballadors i treballadores de l'hoteleria, per les famílies
que tenen els seus membres a l'atur, pels joves que han hagut de cercar treball
fora de la nostra terra, descapitalitzant la nostra illa del talent necessari per
créixer de manera més intel·ligent; una Mallorca que creixi de la mà dels petits i
mitjans empresaris, dels petits comerços i la indústria, que creixi de la mà de
les grans empreses, però amb creació de llocs de treball que siguin estables i
de qualitat. En definitiva, volem un model de convivència de progrés.

Bloc 1
El Consell de Mallorca a l’abast dels ajuntaments
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Un govern fort per Mallorca per lluitar contra la desigualtat
Els i les socialistes entenem que el desenvolupament d’una societat
democràtica i igualitària passa per enfortir les administracions públiques que li
són més properes a la ciutadania, és a dir, els Ajuntaments, com a vertebradors
de la cohesió social, i el Consell Insular com Ajuntament d’Ajuntaments i òrgan
de govern de Mallorca, dels mallorquins i mallorquines.
Dins d’aquest marc i el de l’Estatut d’Autonomia, creiem en unes institucions
insulars amb major capacitat de decisió, de gestió i d’autogovern, amb un únic
objectiu: acostar les decisions el més a prop possible de la ciutadania, oferint
els serveis públics de la manera més eficient i eficaç.
El Consell de Mallorca s’ha de perfilar com a òrgan de govern insular, com a
òrgan de govern de Mallorca i dels mallorquins. En resposta a les veus que
aquesta legislatura s’han aixecat contra l’existència del Consell de Mallorca,
que no de la resta de Consells Insulars, per mor de l’actitud submisa del govern
de Maria Salom respecte al de José Ramón Bauzá, els i les socialistes de
Mallorca entenem que el Consell de Mallorca ha de potenciar cada dia més la
seva presència institucional i de govern dins la vida dels mallorquins i
mallorquines, convertint-se així en la institució de referència.
I sols s’aconseguirà aquest autogovern des de la gestió eficient i eficaç
d’aquelles competències que són més properes als nostres ciutadans i
ciutadanes, els serveis socials, les carreteres, urbanisme i territori, la cultura,
els esports, la gestió dels residus, competències que en aquests moments ja
exercim, però que hem de complementar amb l’ordenació i promoció turística,
el transport terrestre, l’agricultura, ramaderia i pesca, la igualtat i la joventut.
Aquests són els assumptes que ocupen i preocupen als mallorquins, i ha de ser
un Consell de Mallorca útil el qui lis ha de donar resposta.
Però també som conscients de que aquest objectiu d’autogovern ha de venir
acompanyat d’un redimensionament de l’administració, i les seves empreses i
organismes autònoms, d’una millor agilitat a l’administració, capaç de
simplificar els tràmits administratius, i amb l’assumpció de les competències de
l’article 70 de l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, evitar duplicitats amb la
resta d’administracions públiques.
Entenem que aquest objectiu és ambiciós, però al mateix temps també és
irrenunciable per part dels socialistes de Mallorca, i això passa per quatre
accions concretes :
1.- Homogeneïtzació del panorama competencial a les Illes Balears. És
imprescindible que les competències que exerceixen els Consells Insulars ho
siguin en condicions d’igualtat, i això només es produirà quan tots els Consells
exerceixin les mateixes competències. Per la qual cosa, en aquesta pròxima
legislatura s’han de transferir les funcions i serveis en agricultura, ordenació i
promoció turística, joventut i transport terrestre.
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Al mateix temps, recuperarem les competències i funcions que les lleis
aprovades en 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) sobretot les referides a l’urbanisme i ordenació territorial. És
imprescindible garantir l’autonomia pròpia de cada institució, essent inevitable,
per tant, el respecte a les seves competències.
També readequarem les actuals lleis de transferències al nou panorama
normatiu sorgit de l’EAIB, que preveu competències més completes que les
que en el seu moment varen ser objecte de llei de transferències, com pot ser
el cas dels serveis socials o l’atenció a persones dependents. Per la qual cosa,
s’hauran de revisar aquestes lleis de transferències, i les funcions i serveis que
encara exerceix el Govern Balear i que, en aplicació dels principis d’eficiència i
eficàcia, haurien de prestar els Consells Insulars.
2.- Aquesta ambiciosa assumpció competencial i d’autogovern no es pot
realitzar a qualsevol preu. La capacitat d’autogovern sols serà efectiva si el
Consell de Mallorca compta amb el finançament adequat i necessari. Per tant,
és imprescindible la modificació de la Llei de Finançament de Consells Insulars
que ha estat aprovada aquesta legislatura en solitari pel PP, ja que les seves
previsions actuals són del tot insuficients per finançar les competències que
exerceixen i han d’exercir els Consells Insulars. S’han d’augmentar també els
recursos traspassats de la Comunitat Autònoma als Consells, i retallats en el
marc de la crisi econòmica, per tal d'obtenir un finançament just i suficient per
les competències exercides, garantint un igual nivell de serveis públics per a
tots els ciutadans de les Balears, independentment de la seva illa de
residència.
És necessari que els Consells estiguin ben finançats en la seva vessant
d'institució autonòmica per poder desenvolupar correctament la seva tasca com
a administració local i “Ajuntament d'ajuntaments”. De no ser així, els recursos
rebuts de l'Estat com a administracions locals se destinen a cobrir la manca de
finançament de les competències autonòmiques que li son pròpies, i que tenen
transferides, però insuficientment dotades.
S’impulsarà i aprovarà una nova llei de Consells Insulars que ha de convertir-se
en una vertadera llei de règim jurídic dels Consells, permetent així agilitzar els
tràmits administratius i reduir l’excessiva burocràcia que, en aquests moments,
és senyal d’identitat del Consell de Mallorca, i modernitzant, d’aquesta manera,
la institució.
Se posarà en marxa un Pla de modernització dels processos i implantació de
l’administració digital, de manera que les persones administrades puguin
accedir als serveis del Consell de Mallorca i seguir les tramitacions
administratives, amb un sol clic i des de qualsevol part del món.
I un Consell fort també passa per un Consell que es posi al servei dels
Ajuntaments. El Consell ha de contribuir a la modernització de l’administració
de Mallorca i de cada un dels seus ajuntaments, una administració que
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asseguri el benestar, que doti a la ciutadania de serveis de qualitat i que sigui
oberta, receptiva, equilibrada, eficaç i eficient. Per això, proposem:


Introducció de la Carta de Serveis a tots els ajuntaments de Mallorca,
per tal que puguin donar resposta a les necessitats ciutadanes, entenent
aquestes cartes de serveis com un contracte entre la ciutadania, que
paga imposts, i l’administració que li ofereix un determinat nivell de
prestacions. Així, l’exigència del la ciutadania envers els seus
governants cobra carta de naturalesa.



Donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, entès aquest com un servei
integral d’assistència, com una col·laboració transversal, sobretot en la
promoció i facilitació d’eines de gestió. Així mateix, també serà un
objectiu bàsic la simplificació dels processos i gestions administratives.



Formació integral: la formació del funcionariat és cabdal per tal de donar
sortides a les noves demandes socials, i també per reduir els tràmits
administratius. En aquest sentit, cobra especial importància la formació
en la introducció de les clàusules socials a la contractació, com una de
les principals eines amb que compta l’administració per promoure la
inserció laboral dels col·lectius més febles o en risc d’exclusió social,
aturats de llarga durada o majors de 55 anys.



Impulsar la modernització administrativa dels ajuntaments, la innovació i
qualitat en la gestió, com objectius per aconseguir institucions sòlides i
adaptades a les necessitats que la nova societat del segle XXI reclama.



Millora del finançament local, per la qual cosa recuperarem i finalitzarem
la redacció i aprovació de l’Estatut d’Autonomia local, iniciat a la FELIB
la passada legislatura, coordinant i finançant les necessitats dels
municipis, mitjançant els serveis de les Mancomunitats.

Radicalitat Democràtica: actuar amb exemplaritat
Vivim temps de reivindicació de la política, d’una nova política, que s’apropi a la
ciutadania, que reformi les institucions per fer-les més accessibles, més
transparents, més participatives. Modernitzar la democràcia, impulsar un
govern obert a la ciutadania, és especialment necessari en el cas del Consell
de Mallorca.
El Consell de Mallorca ha de ser el govern dels mallorquins i les mallorquines,
una institució de referència perquè és la que gestiona competències cabdals,
com són els serveis socials o les infrastructures viàries, la cultura, l’esport o les
polítiques de joventut. Aquest Govern insular només podrà donar resposta a les
demandes del nostre temps si és transparent en tota la seva gestió, i si està
connectat permanentment amb la ciutadania a través de la creació d’eines i
espais de participació ciutadana.
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El Consell de Mallorca ha d’assumir el compromís de que tota la seva gestió
estarà sotmesa a la supervisió permanent de la ciutadania, facilitant els canals
d’informació i creant els espais de participació adequats perquè, d’aquesta
manera, s’aconsegueixi una comunicació fluïda i permanent entre institució i
ciutadania.
Cal recuperar el lideratge de la política i dels polítics al front de les
transformacions socials i, per això, és imprescindible actuar amb exemplaritat.
Els i les socialistes de Mallorca ens marquem com objectiu guanyar les
eleccions i treure dels governs de les institucions al Partit Popular. La defensa
de la democràcia i l’aprofundiment en les reformes institucionals ens obliga a
comparèixer davant la ciutadania com un partit realment compromès amb la
transformació de la societat, en un sentit progressista i socialista, tal i com ho
feren els fundadors del nostre Partit.
Per això, manifestam clarament davant tots els ciutadans i ciutadanes que
qualsevol pacte amb els representants del PP és incompatible amb la defensa
dels valors que representam, ja que els seus governs han demostrat ben
abastament que són un instrument altament destructor de les conquestes
socials assolides durant els anys de governs progressistes.
Donarem una importància cabdal a la transparència informativa, tan econòmica
com programàtica, respecte a tot el que fa la xarxa pública de serveis, a través
de les noves tecnologies i de la participació quotidiana dels usuaris, familiars i
professionals en la millora del sistema.
Els i les socialistes ens reafirmam en el nostre compromís en defensa del
laïcisme, entès aquest com un exercici de neutralitat, igualtat i llibertat en les
relacions entre allò públic i el fet religiós, entre l’Estat i les diverses confessions,
i sempre sota el màxim respecte a l’exercici individual de cada ciutadà pel que
fa a la seva fe o a l’absència d’aquesta.
Des del Consell de Mallorca i els ajuntaments promourem totes les accions
necessàries perquè les institucions siguin completament laiques i, d'aquesta
manera, atenguin a la diversitat cultural i religiosa sense privilegis ni
discriminacions.
La igualtat, valor de progrés social
La crisis i les polítiques de dretes han copejat durament les condicions socials,
laborals i vitals de les dones, difuminant-se els avenços i lleis que havíem
aprovat des del Partit Socialista en matèria d’igualtat de gènere i que ens
situaren a la avantguarda d’aquestes polítiques. Tant des del Consell, com des
dels ajuntaments, cal tornar a posar les polítiques d’igualtat en l’agenda
política. Amb el convenciment de que progrés i feminisme van de la mà i que
les institucions necessiten un revulsiu transformador i democratitzador,
presentam aquesta bateria de propostes.
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El nostre primer compromís és el de formar llistes cremalleres i un govern
paritari al Consell de Mallorca. En el ajuntaments on governem hi haurà una
regidoria d’igualtat.
Correspon als Consells Insulars les polítiques de conciliació de la vida familiar,
laboral i personal, les polítiques de gènere, de dona i usos dels temps, tal i com
declara l'Estatut d'Autonomia. A tal efecte, establirem plans específics pels
ajuntaments i desenvoluparem els plans insulars d'igualtat.
Ens comprometem a que, en el primer any de legislatura, es delimitin les
responsabilitats de cada institució, i exigirem al Govern que transfereixi els
recursos, personal i infrastructures necessàries perquè els Consells puguin
exercir adequadament les competències en matèria d'igualtat.
Posarem en marxa una Direcció Insular d'Igualtat que coordini les polítiques
d'igualtat a nivell de Mallorca, assessorant i promovent la igualtat a nivell local.
La reforma de l’Administració Local ha declarat les competències en matèria
d'igualtat com a impròpies, tancant la porta a les polítiques de proximitat i
d'igualtat de gènere.
Recuperarem la participació ciutadana de les dones a través del Consell de la
Dona insular, la Veu de les Dones i l'Escola Genèrica, i també mitjançant
programes de prevenció i sensibilització de la igualtat, especialment entre el
jovent.
Apostam pels Consells de la Dona municipals per incorporar la perspectiva de
gènere i fer el seguiment ciutadà dels plans d’igualtat municipal. I apostam
també pels Agents d'Igualtat per tal de donar cobertura als Plans d'igualtat
Municipal i treballar des de la perspectiva de la transversalitat.
La prioritat socialista és una vida sense pobresa i violència. Promourem des
dels serveis socials plans específics contra la pobresa i l’exclusió dels
col·lectius de dones més vulnerables.
Sense llibertat individual el desenvolupament de la ciutadania serà merament
formal. En aquest sentit, el dret a una vida lliure de violència, a decidir sobre el
propi cos i a no ser considerada una mercaderia sexual és un dret inalienable
de la dona. La inviolabilitat del propi cos és un aspecte bàsic de les nostres
vides, sense la qual, la llibertat individual no es pot realitzar.
Desenvoluparem la Llei estatal de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere, que estableix ajudes econòmiques destinades a dones
víctimes de violència de gènere que estan mancades de recursos econòmics i
tenen especials dificultats per obtenir una ocupació.
Per prevenir la violència de gènere s’ha de socialitzar envers la igualtat, amb
institucions compromeses i coordinades a través de plans i protocols. Apostam
per un Consell fort perquè la societat recuperi la consciència que el masclisme
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mata i és un problema social a resoldre. Si les institucions no parlen, els mitjans
de comunicació callen i la societat s’adorm.
En els casos de conflictes de convivència originats per la prostitució al carrer,
apostam per ordenances progressistes que penalitzin els clients. Ens sumarem
als Plans contra l’explotació sexual i fomentarem l’educació i sensibilització dels
joves en els valors de la igualtat de gènere.
Inclourem en els plecs de contractació amb l'administració, com a mèrit a
valorar, el compromís empresarial de mantenir un mínim de mesures de
conciliació, sol·licitades per dones en termes percentuals.
Joventut. Polítiques pel present i pel futur
Els i les joves són uns dels sectors que més han patit l’actual situació de crisi
econòmica: l’eliminació de programes clau dins les polítiques de joventut, la
retallada de drets, la pèrdua de protagonisme en l’execució de noves polítiques,
i sobretot la irrellevància cap al teixit associatiu que ha practicat la dreta, i que
ha conduït al col·lectiu al menyspreu més absolut per part de les institucions.
Per això, apostarem per la creació d’un Pla d’ocupació juvenil per tal d’afavorir
la contractació juvenil i l’establiment de polítiques a favor dels emprenedors.
Posarem en marxa un servei d’informació i assessoria per a joves
emprenedors, i estudiarem fórmules per adaptar espais amb la finalitat de crear
vivers d’empreses.
El Consell de Mallorca hauria de vetllar perquè s’articulin les polítiques de
joventut necessàries que, des d’una visió inclusiva, participativa i constructiva,
esdevinguin claus per a l’activitat, estimulant hàbits de vida saludables pel
jovent.
En aquest sentit, els i les socialistes exigirem el traspàs immediat de
competències amb la dotació econòmica adient que, en matèria de joventut,
corresponen al Consell de Mallorca, donant així compliment a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
Per reconduir tota la política de joventut, redactarem un Pla director de joventut
de bell nou (2016-2020), que identifiqui les principals necessitats i marqui els
objectius a curt i llarg termini per tal d’articular respostes adients a l’actual
situació del jovent.
Recolzarem la creació d'un Consell Jove, que serà la plataforma que permet fer
arribar a l'administració i a la societat les demandes i opinions de les
associacions juvenils i de la gent jove. L'administració el reconeixerà com a
representant vàlid pel seu diàleg en totes aquelles polítiques de joventut. Amb
ell es desenvoluparà una vertadera participació activa, tant presencial com
virtual, per involucrar el màxim nombre de joves.
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El Consell de Mallorca ha d’articular mecanismes que permetin que la gent
pugui viure en plenitud la seva joventut, adaptant-se a un ritme molt canviant i
fent especial incidència en els aspectes relacionats amb l’ocupació i el treball,
la formació, l’habitatge, els equipaments, la participació i convivència, la pau i la
solidaritat, la cultura i la creació artística. Per això, obrirem els espais
municipals a les entitats juvenils i als grups de joves perquè puguin
autogestionar el seu temps d'oci.
Hem de garantir les polítiques encaminades al consum responsable i les
dirigides a la promoció dels hàbits de vida saludables, amb la realització de
campanyes de sensibilització i actuant amb dinàmiques a peu de carrer i als
centres educatius.
Treballarem en polítiques de prevenció del consum de drogues i de malalties
de transmissió sexual entre els joves. En aquest sentit, recuperarem les
iniciatives als instituts, un programa formatiu que oferia cursos i tallers a milers
de joves de Mallorca sobre temes lligats a la prevenció de la
drogodependència, la salut sexual, la igualtat entre dones i homes o els
trastorns alimentaris, entre d’altres.
Fomentarem l’associacionisme juvenil. amb la creació d’un servei de
dinamització municipal adreçat als grups de joves que necessitin un
professional per assolir els seus objectius.
El Consell de Mallorca disposarà de l’Edifici de Carreteres per a la creació jove,
i promourà acords amb els diferents ajuntaments perquè els joves creadors
puguin exposar les seves pròpies creacions.
Impulsarem de nou la Factoria de So, i cercarem fórmules de col·laboració amb
els ajuntaments per tal de trobar espais als diferents municipis on fer arribar
l’oferta educativa de Factoria.
Recuperarem el programa de foment de la música, amb subvencions per editar
maquetes a grups musicals o solistes novells, així com l'edició dels seus discs,
oferint la possibilitat de que formin part de les programacions festives dels
municipis.
Disposarem, en els propis edificis del Consell de Mallorca, i amb col·laboració
amb els ajuntaments, la reconversió de parets i espais públics degradats per a
la creació de graffitis.
Des del Consell fomentarem la mobilitat juvenil com a experiència
d'aprenentatge i col·laboració (intercanvis, voluntariat, camps de treball,
jornades, intercanvi d'idees, etc.) amb projectes de ciutadania europea, perquè
els nostres joves fomentin la participació i s'enriqueixin amb altres cultures i
projectes.
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Esports, eina d’integració
El Consell de Mallorca és competent en matèria d’esport base, una eina per
millorar la cohesió social, la igualtat i la qualitat de vida de la ciutadania.
Entenem la pràctica de l’esport com un hàbit saludable que, a més, educa en
els valors de l’esforç i la disciplina.
Les institucions són les que han de fomentar, facilitar i promocionar la pràctica
de l’esport per a tothom, a més d’executar també els programes d’esport
escolar.
L’esport té una funció social, que és necessari que els socialistes dibuixem des
de la política: l’aposta per la integració de les persones amb diversitat funcional
a la pràctica esportiva, facilitant l’accés de persones amb pocs recursos i la
participació en fundacions solidàries i projectes a països en vies de
desenvolupament, mitjançant el Fons Mallorquí.
L’educació esportiva ha de ser gestionada per personal qualificat, en constant
reciclatge formatiu. És necessari, en aquest sentit, apostar per la formació
professional relacionada amb l’esport i fomentar la formació ocupacional no
reglada vinculada a aquest àmbit. Crearem una Xarxa d'Ocupació Esportiva
amb monitors de temps lliure, formadors i entrenadors de les diferents
modalitats esportives.
Juntament amb entitats socials, escoles, clubs i federacions, el Consell hauria
de fomentar projectes relacionats amb esports i gènere, esport solidari i esport
educatiu, així com potenciar més accions que fomentin els valors de l'esport.
D’altra banda, són molts els infants i joves que, sota la tutela del Consell de
Mallorca, practiquen l’esport. Per això, cal tenir cura i és molt necessari que les
institucions vetllin per la salut, la seguretat en la pràctica de l’esport i els hàbits
saludables. Des del Departament d’Esports, impulsarem l’àrea de medicina
esportiva, augmentant les revisions mèdiques, apostant per la investigació i per
la formació, i fent tot el possible per agilitzar tots els tràmits.
Voluntariat i esport van de la mà, i estam d’acord amb la necessitat de regular
al màxim el personal que treballa dins l’àmbit de l’esport. No podem entendre
com a salari la recompensa que, per la feina voluntària, realitzen la majoria de
persones dins el món esportiu. Amb l’entrada en vigor de la Llei de
l’Emprenedor, que ha impulsat el Govern de l’Estat, des del Consell de
Mallorca, com a institució competent en matèria d’esport, reclamarem un règim
especial de la Seguretat Social pels clubs esportius sense ànim de lucre,
garantint així la tasca voluntària a l’àmbit de l’esport. Hem de promoure i donar
valor al voluntariat esportiu, com a forma de col·laboració de la ciutadania en
els esdeveniments esportius.
Mallorca és un indret amb un gran potencial per a la pràctica de l’esport. La
meteorologia i la seva situació geogràfica fan que, pràcticament durant tot l’any,
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es pugui practicar esport, i això és un altre atractiu que ens ajudaria a allargar
la temporada turística més enllà dels mesos d’estiu.
Crearem protocols clars pels organitzadors d'esdeveniments esportius de
Mallorca amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament i oferir seguretat
jurídica, fent incidència en els esdeveniments esportius d'especial interès
turístic.
Apostant per la transparència, el nostre compromís és publicar els criteris
tècnics amb els quals s'adjudiquen les subvencions nominatives a les
federacions esportives, i l'import d'aquestes.
El Consell de Mallorca disposa únicament d’una instal·lació esportiva, que
s’utilitzava ja fa uns anys per la pràctica de l’esport, molt abans que els
municipis de Mallorca tinguessin instal·lacions esportives pròpies: el
Poliesportiu de Sant Ferran. Actualment, aquesta instal·lació només té sentit
pels veïns de la barriada del Camp Redó i Es Fortí, que en són els potencials
usuaris. Per això, traspassarem a l’Ajuntament de Palma les instal·lacions
esportives de Sant Ferran.
A través dels municipis, es posaran en marxa programes socioeducatius
transversals sobre la base de l’esport, iniciatives que permetin desenvolupar
programes relacionats amb salut i prevenció de conductes de risc, persones
amb diversitat funcional, ciutadans i ciutadanes amb rendes baixes, persones
immigrades, adultes, majors, etc. Ens referim a programes elaborats amb els
educadors socials, treballadors socials, professionals de la salut i la pedagogia,
coordinats per professionals especialistes en l’esport. La xarxa d’instal·lacions
municipals de Mallorca ens permet tenir ambició i creativitat en aquest sentit.
Potenciarem la coordinació de les regidories d'esports dels Ajuntaments amb el
Departament d'Esports del Consell de Mallorca, per tal d'optimitzar recursos i,
alhora, facilitar una millor i major pràctica esportiva de base.
Es crearà un Pla director d'instal·lacions esportives municipals de Mallorca, per
tal de determinar si la construcció de nous equipaments, a diferents municipis o
comarques, correspon a necessitats reals i no es pot resoldre amb
l'optimització dels recursos existents.
Així mateix, s’han de reservar partides per mantenir la qualitat de les
instal·lacions esportives municipals i eliminar les barreres arquitectòniques per
facilitar el seu ús a persones amb diversitat funcional. S’ha d’obligar els
ajuntaments a passar les inspeccions tècniques de les instal·lacions esportives
periòdicament, amb la finalitat de que aquestes es renovin adequadament,
elaborant un Pla de Sostenibilitat Mediambiental per a les instal·lacions
esportives, que prioritzi les de major ús.
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Sostenibilitat territorial per a la sostenibilitat econòmica
La primera preocupació del socialistes de Mallorca, en aquests moments, i en
els pròxims anys, és lluitar contra la creixent desigualtat social que dia a dia
s’implanta a la nostra societat. Per tant, donar solucions a les dificultats de les
famílies, de les empreses i emprenedors, dels aturats, comerciants, joves, dels
nins i nines, de totes aquelles persones que, des del 2008, pateixen una de les
pitjors crisis econòmiques que ha patit la nostra terra i la resta del món
globalitzat en què vivim.
La crisi econòmica que es viu a Espanya, a les Illes Balears, i a Mallorca
concretament, en gran mesura va ser provocada per la bombolla immobiliària i
l’excessiu expansionisme territorial dels governs Matas i Aznar, expansionisme
que el Govern de José Ramón Bauzá i el conseller Company han fet seu de
nou com una fórmula de sortida de la crisi, fórmula que es presenta com irreal,
però que, alhora, dóna noves expectatives urbanístiques que, en molts de
casos, serà difícil després tornar enrere.
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, i sempre tenint en compte les seves
competències.
Territori i Medi Ambient
Els socialistes volem posar en pràctica polítiques públiques sostenibles
econòmicament, garantint així una major eficiència en l’ús dels recursos i
basada, socialment, en la igualtat i redistribució de rendes, i
mediambientalment, en la preservació de l’entorn natural per a les generacions
futures.
La incorporació de principis com l’ecologisme i la sostenibilitat han de ser
objectius de l’acció del sector públic, però no únicament en l’àmbit de les
polítiques de Medi Ambient o Territori, sinó que s’han d’incorporar i formar part
de totes i cada una de les polítiques que es duguin a terme. Per la qual cosa.
hem d’aprofitar l’actual crisi per plantejar un nou model amb nous reptes:
1.- 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 realment hauria de ser, és a dir, a la
planificació de la ciutat i el territori de forma participada, amb la prevalença dels
interessos col·lectius enfront dels individuals.
2.- Reconvertir l’estoc d’habitatges, apostant pel reciclatge i reconversió de tot
l’estoc existent, i oferint alhora solucions per a garantir l’accés a l’habitatge de
totes les persones. Hem de tenir en compte que molts d'aquests habitatges
estan en poder dels bancs, en un moment en què els desnonaments han posat
a moltes famílies a les portes de la pobresa, i en què una part de la nostra
població viu en habitatges de familiars o infrahabitatges. No podem permetre
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que els bancs atresorin un estoc a l’espera de posar-lo a la venda en unes
determinades circumstàncies. En aquest sentit, des del Consell de Mallorca
impulsarem l’aprovació d’una Llei de l’Habitatge de les Illes Balears, així com
les mesures reglamentàries necessàries per tal que es permeti als Ajuntaments
sancionar els habitatges que es trobin buits sense cap justificació, emprenent
mesures, tant a nivell autonòmic, com insular i municipal, que afavoreixin la
implementació de fórmules socials, sota la premissa que els propietaris puguin
posar a l’abast de qui ho necessita els habitatges corresponents, convertint-se
així l’administració en una espècie de garantia de la conservació de l’habitatge i
del cobrament de la renda.
3.- Redimensionar les infrastructures, i aprofitar la baixada de la pressió sobre
la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport privat cap al
transport públic. Hem d’apostar per evitar noves i grans infrastructures viàries,
com ara la Via Connectora, o d’altre tipus, com les noves inversions portuàries
del Molinar, S’Arenal de Llucmajor o Sant Elm.
4.- Apostar definitivament per polítiques de lluita contra el canvi climàtic, la
conservació dels espais naturals, la gestió pública i eficient de l’aigua i una
gestió de residus que definitivament permeti impulsar el reciclatge, la
reutilització, tendint al desmantellament progressiu de la incineració de residus.
Un Pacte pel Territori
Els eixos d’aquesta nova política caldria fonamentar-los en un nou model.
Proposam un Pacte pel Territori, consistent en proposar a les forces polítiques i
socials un gran acord per garantir la pervivència i estabilitat de polítiques
consensuades sobre territori i paisatge, lluita contra el canvi climàtic, medi
ambient, gestió d’aigua i residus, i habitatge. Les bases d’aquest acord serien:
- 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 i ciutadanes, ciutats i pobles
accessibles, amb l’objectiu de permetre el reciclatge i la reutilització dels espais
públics i privats.
- Mallorca és un exemple d’urbanisme difús, expansiu, pel que hem de tenir
especial cura en la seva gestió, de manera que no s’escampi més, afavorint el
retorn a la ciutat dels equipaments, els comerços i, per tant, dels llocs de
treball. Promourem específicament la millora de les infrastructures a les
urbanitzacions, mitjançant la cooperació entre totes les administracions.
- Reconversió, de manera conjunta entre el sector públic i privat, dels espais
turístics amb majors necessitats, evitant així el seu creixement i garantint la
seva qualitat i connexió amb la resta del territori, fent que no siguin, d’aquesta
manera, espais únicament al servei dels hotelers.
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- El territori ha d’estar al servei i afavorir el desenvolupament dels sectors
econòmics emergents, ubicant-los a l’interior dels teixits urbans, evitant així els
polígons de monocultiu.
- Ajuda al petit comerç amb la redacció del Pla Director d’Equipaments
Comercials, per tal d’ordenar l’oferta comercial arreu de Mallorca.
- Eficiència ambiental amb l’ús d’energies renovables a les instal·lacions
públiques i habitatges, i així tendir cap a les emissions 0 de CO2 i cap a
l’autosuficiència energètica de cada poble i ciutat.
- Garantir la conservació dels sòls agraris i les zones rurals, evitant que es
continuïn convertint en zones urbanes de baixa densitat i afavorint-hi la
recuperació de l’activitat agrícola.
- Protecció dels espais naturals de rellevància ambiental, mantenint el seu rol
com a infrastructures verdes per a una millor qualitat de vida de les persones.
Per tant, es tracta de consolidar els espais naturals delimitats a les Lleis de
protecció autonòmiques i al Pla territorial, espais com Sa Ràpita, Es Guix o
Muleta, que s’han convertit aquesta legislatura en emblemes de l’acció
depredadora del PP i, al mateix temps, de la resposta social contra aquesta
depredació.
- Garantir la titularitat dels camins públics i la gestió adient de l’accés al medi
rural i natural per part dels ciutadans i ciutadanes, posant molta atenció a la
redacció del Pla especial de la Ruta de Pedra en Sec, juntament amb la gestió
de les finques públiques i la xarxa de refugis del Consell.
- Custòdia del Territori, com una nova eina per desenvolupar la cohesió entre el
sector públic i els propietaris de finques per a la conservació dels espais
naturals i el paisatge.
Recuperar les polítiques de paisatge
El territori a Mallorca és un recurs a protegir, perquè és limitat. El paisatge és el
nostre senyal d’identitat. Per això, és fonamental reprendre les polítiques de
defensa del paisatge i del territori que ens han caracteritzat quan hem governat.
El paisatge de Mallorca és ric i divers. És un recurs econòmic de primer ordre, i
també un valor ambiental fonamental. Conèixer, preservar i gestionar
adequadament la diversitat dels nostres paisatges és també mantenir uns bons
fonaments per a la nostra economia.
El que vàrem fer amb la Serra és un bon exemple de com, a la vegada que
protegim, generam oportunitats de futur. D’aquesta manera, podem fer amb la
resta dels paisatges el mateix que férem amb la Serra: posar-los en valor,
donar-los a conèixer i ajudar a mantenir-los. Cada comarca de Mallorca
presenta elements característics que ens donen un referent històric i cultural i
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que, a la vegada, hem de saber cuidar i aprofitar amb la saviesa que ho feren
els nostres padrins i padrines.
Aquesta política de territori i paisatge es pot desplegar a través dels
instruments que el Consell té a l’abast: territori, urbanisme, promoció
econòmica, turisme, agricultura i patrimoni. Són moltes les iniciatives que es
poden dur a terme mitjançant aquestes eines. La capacitat del Consell, en
estreta col·laboració amb els ajuntaments, pot ajudar molt a dinamitzar
l’economia a través del paisatge i el territori. I també pot donar lloc a moltes
propostes de tallers ocupacionals i programes de reinserció laboral, tan
necessaris en aquests moments.
Proposam un Pla Estratègic del Paisatge de Mallorca. Prenent com a referent
el document sobre “Bases del Paisatge de Mallorca”, que vàrem aprovar el
2008, podem dur a terme un Pla del Paisatge de Mallorca, fonamentat en el
Conveni Europeu i seguint la proposta d’aprovació d’una Llei de Paisatge a les
Illes Balears. Aquest Pla es pot desenvolupar a través de les eines d’urbanisme
i territori, mobilitat, patrimoni i promoció econòmica. 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.
Aquest Pla pot incorporar també altres aspectes, com la creació de noves rutes
senderistes i la millora de les actuals -com la Ruta de la Pedra en Sec- així com
programes de rehabilitació de patrimoni, recuperació d’espais degradats i
creació d’una anella verda al voltant de Palma com a espai de naturalesa per a
usos recreatius i de lleure, i que limita amb l’àrea metropolitana de Ciutat.
Recuperar el projecte de gestió de la Serra Patrimoni Mundial
Tornarem a posar en marxa 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. A més de recuperar-lo, prioritzarem 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,
sobretot per als joves, i en sectors clau com la cultura, la gastronomia, i la I+D.
Com a passa prèvia dotarem el Consorci per a la gestió de la Serra de
Tramuntana de personal i mitjans per a efectuar la seva tasca de la millor
manera possible. Tal i com estava previst, crearem l’oficina del Consorci a
Raixa i assignarem un equip tècnic adequat, que pot esser dotat a través de la
reassignació d’efectius des d’altres Departaments (Presidència, Territori, Medi
Ambient, etc.). Posarem en marxa els òrgans de participació ciutadana (Consell
de Participació) i assessorament (Consell d’Experts i Expertes) previstos.
En els programes de gestió previstos al mateix Pla proposam desenvolupar
prioritàriament les actuacions següents:
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Programa de comunicació i difusió
Elaborarem un Pla per a crear una xarxa de centres d’interpretació a diferents
llocs de la Serra, aprofitant edificis públics ja existents, i dissenyant-los perquè
funcionin com a vertaders punts d’informació a visitants, com a llocs per a
realitzar cursos i jornades, i com a espais de relació directa amb les persones
residents als municipis, de manera que hi hagi un espai on trobar informació,
sol·licitar ajudes, participar en els plans de gestió o proposar suggeriments i
millores. Aquesta xarxa es desenvoluparà de forma coordinada amb el Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana, de manera que es pugui posar a disposició
d’ambdós ens de gestió tota la infrastructura pública existent a la Serra.
Programa de desenvolupament econòmic
Crearem un Pla estratègic de desenvolupament econòmic per a les activitats
vinculades al paisatge que estarà fonamentat en els elements següents:


Creació d’una marca específica per a productes agraris i artesans de la
Serra, fomentant la comercialització i distribució a través de nous canals.



Desenvolupament d’eines de promoció turística de productes que ajudin
a conservar el paisatge de la Serra. Treballarem en un Pla a escala local
per a ajudar a promocionar aquells segments turístics que poden ajudar
a millorar la conservació del paisatge i fomentar l’economia als pobles de
la Serra. Ens basarem en el foment de projectes turístics innovadors
(turisme creatiu, turisme relacional, turisme de natura i cultura) i
treballant en la seva promoció a microescala i en mercats molt
especialitzats.



Localització, al voltant de la Serra, d’espais per a la recerca i la
innovació, i la potenciació de projectes emprenedors vinculats al territori i
al paisatge. L’atracció que genera el paisatge de la Serra permet fer
atractiva la ubicació de petits espais per a projectes de recerca i
innovació empresarial. La ubicació de l’IMEDEA a Esporles n’és un molt
bon exemple. Per això, proposarem reconvertir edificis existents en
espais que puguin acollir centres d’innovació, en cooperació amb el
Govern, la Universitat i les institucions de recerca a nivell estatal.
Aquests espais de generació de projectes innovadors permetran donar
feina als joves més preparats i atreure talent, i així aprofitar per
diversificar l’economia de la Serra i crear també projectes innovadors en
agricultura, gastronomia, nous productes turístics, creació d’eines
tecnològiques per al turisme o al paisatge (apps, Living Labs, eines
fonamentades en les xarxes socials), etc.

Programa de restauració de patrimoni
Per recuperar el paisatge de la Serra proposarem la creació d’acords de
custòdia del territori que permetin ajudar a les finques privades a restaurar i
conservar el seu paisatge. Enlloc de crear només línies de subvenció,
treballarem per crear nous llocs de feina relacionats amb la gestió de les
finques que es puguin posar a disposició dels propietaris com a brigades de
treball per a recuperar paisatge. Per a això proposarem:
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En col·laboració amb el SOIB, crear programes específics de tallers
ocupacionals a la Serra vinculats amb les tasques agràries tradicionals
(escola de pagesos de la Serra). Aquests projectes es poden dur a
terme a les finques públiques com Raixa, Tossals Verds o Planícia.



Desenvolupar convenis de col·laboració amb els propietaris privats a
través dels quals, a canvi de comprometre’s a cuidar i mantenir el
paisatge, posar-lis a la seva disposició brigades de treball que els ajudin
a conservar la finca, proveïdes a través del personal ja format en els
tallers ocupacionals esmentats.



Crear un banc de terres per a finques de la Serra, de manera que es
puguin posar finques no cultivades a disposició dels joves pagesos que
les puguin recuperar i cultivar, mitjançant convenis entre els propietaris
privats i l’administració o una entitat de custòdia reconeguda. Des del
Consell, en col·laboració amb el Govern, es farà un seguiment i
supervisió dels contractes d’explotació vinculats al banc de terres per
donar garanties als propietaris, i també per ajudar a donar viabilitat
econòmica a les finques que s’hi incloguin.



Promoure la creació d’eines de catalogació i avaluació de l’estat del
paisatge, com un Observatori del Paisatge de la Serra, de manera que
tenguem eines d’anàlisi i informació que ens permetin prioritzar les
actuacions a realitzar a les zones on els valors del paisatge estiguin en
pitjor estat o més amenaçats.

Programa de gestió de visitants
En col·laboració amb el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana
proposarem un Pla de gestió dels visitants que inclogui mesures puntuals
destinades a reduir la massificació i pressió de visitants en punts concrets de la
Serra. Aquest Pla inclourà:
- Acabar tota la Ruta de Pedra en sec, tancant l’itinerari i creant els refugis que
falten, essent aquests un element fonamental a l’hora de fer el recorregut de
tota la Serra.
- Fer un Pla específic de mobilitat que permeti reduir l’impacte dels cotxes
privats als pobles i carreteres de la Serra. Aquest Pla pot incloure mesures de
promoció dels transports no contaminants (elèctrics i no motoritzats), i revisar la
xarxa de transport públic perquè sigui realment útil per a fer excursions i visites
als pobles. Proposar limitacions a les zones d’aparcament que arriben a saturar
determinats punts de la Serra.
- Dissenyar un Pla de senyalització integral per a tota la Serra, que permeti
seguir els itineraris, tant a nivell d’activitat senderista com a d’altres nivells
(ciclistes, persones amb mobilitat reduïda ...) i que no només serveixi per a la
Ruta de la Pedra en Sec, sinó també per itineraris més senzills al voltant dels
pobles.
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- Proposar un pla de miradors i zones de descans/espais recreatius que
permeti reduir la pressió que es produeix a determinades àrees recreatives, així
com donar més informació sobre els elements i valors del paisatge de la Serra.
Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
La lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per un nou model energètic passa per
desenvolupar una política de mobilitat encaminada a reduir l’impacte del
transport en el medi ambient. El Pla de Carreteres ha d’anar de la mà d’un nou
Pla Director de Mobilitat que permeti combinar les solucions als problemes de
mobilitat, tant des de la xarxa viària com des del transport públic, revisant
determinades actuacions que resulten excessives pel nostre territori. Reduir la
dependència dels combustibles fòssils ha de ser un dels objectius. Per a fer-ho,
el Consell pot ajudar a impulsar, en coordinació amb els ajuntaments, la
implantació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible per assolir els objectius
marcats a Europa per a l’any 2020. Així mateix, el Consell pot desenvolupar la
xarxa de vials no motoritzats a Mallorca, com a eines de descoberta del territori
a través de vies ciclistes i senderistes que fomentin l’ús de modes de transport
no motoritzats.
En matèria de renovables, podem fer molta de feina amb iniciatives com les de
contractar l’electricitat només amb certificació 100% renovable, coordinant amb
els ajuntaments i el Govern les actuacions en matèria d’implantació de nous
parcs solars o eòlics, i impulsant aquestes actuacions des del lideratge públic.
Incorporar els criteris de l’anomenat Pacte de Batles, tant al Consell com als
ajuntaments, pot esser un bon revulsiu per a reduir la dependència energètica
de les energies fòssils.
Per la qual cosa, proposam la revisió del PDS de Carreteres i, assumint les
competències en matèria de mobilitat, desenvolupar aquests dos instruments
de forma coordinada per evitar generar més trànsit, impulsant de la millor
manera possible el transport públic interurbà, promocionant el transport públic i
planificant de forma adequada el territori, per tal que s’afavoreixi la proximitat i
s’eviti la generació de desplaçaments; treballant més en la intermodalitat i la
connectivitat de tots els modes de transport; i afavorint també el
desenvolupament d’un sistema de transport públic eficient i competitiu envers el
vehicle privat.
Aigua i residus
En aquesta legislatura el PP, de manera tramposa, ha aprovat un Pla
Hidrològic que sols afavoreix la sobreexplotació dels aqüífers i que no s’adapta
a la directiva Marc Europea. Per això, des del Consell de Mallorca, haurem
d’impulsar la nova redacció d’un Pla Hidrològic, amb la conca hidrogràfica com
unitat d’anàlisi i amb un Pla propi per Mallorca, que s’adapti a la Directiva
Europea Marc de l’Aigua, i que no estigui al servei dels productors agraris
extensius ni dels interessos urbanístics. Es garantirà així la conservació dels
aqüífers i, per tant, el subministrament d’aigua potable, però tenint en compte
també les aigües del litoral, en especial la seva qualitat.
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El Consell de Mallorca ha de garantir un tractament adequat dels residus que
tendeixi a la reducció progressiva de la incineració en favor de la reducció,
reutilització i reciclatge, amb un major control públic de la seva gestió. En
aquest sentit, redactarem un nou Pla director sectorial de residus no perillosos
de Mallorca, aprofitant l’oportunitat per tal que, d’una manera ambiciosa,
s’adapti, tant a la Directiva marc europea de residus com a la nova legislació
estatal, al contrari de la proposta que ha fet el PP en aquesta legislatura.
Aquest Pla es redactarà conjuntament amb la participació ciutadana i els
municipis, que són els que han d’implementar les seves mesures, i suposarà un
major control ambiental, mentre estigui en funcionament, de la incineradora de
Son Reus, a través de l’establiment d’un Programa de Vigilància, Prevenció i
Control en la Incineració, tenint en compte la salut pública humana i ambiental, i
millorant les eines d’anàlisi que actualment s’estan duent a terme.
En aquesta legislatura el PP ha perseguit un desgavell. Aquest ha estat la
importació de fems de l’estranger, convertint-se aquest en el veritable senyal
d’identitat del Govern de Maria Salom. Aquesta serà la primera de les mesures
que un govern progressista adoptarà en l’àmbit de la gestió de residus, la de
revocar les autoritzacions de les operacions d’importació de fems que, en
aquests moments, ha autoritzat el Consell de Mallorca (des d’Irlanda, Colari a
Roma i Tufino a Nàpols), modificant el contracte amb la Concessionària TIRME
SA, per tal de treure del seu àmbit d’aplicació el tractament i la incineració de
fems estrangers.
Un repte que també ens hem de marcar és el de donar una sortida a la situació
de les instal·lacions de Son Reus, clarament sobredimensionades tenint, a llarg
termini, l’objectiu d’anar descartant la incineració com a solució pels tractament
de residus. S’ha d’abordar una revisió de l’actual sistema per ajustar-lo a la
realitat i necessitat actual dels mallorquins i mallorquines.
Però els reptes no sols els trobem pel que fa al tractament dels residus urbans.
El Consell de Mallorca ha de donar una solució real i factible als residus de
construcció, demolició, pneumàtics fora d’ús i voluminosos; una solució que no
passi per la privatització d’aquest servei, avui insular, i que entenem que així ha
de continuar sent-ho, això si, amb grans adequacions i modificacions, tant de la
gestió com del contracte de concessió. Es tracta d’impedir els abocaments
incontrolats que arreu de la geografia mallorquina es poden observar, i que són
una greu amenaça pel nostre medi ambient, contribuint, a més, a la degradació
del nostre paisatge.
Una economia sostenible per Mallorca
L’objectiu dels socialistes de Mallorca és treballar des del Consell de Mallorca
en diversificar el model productiu de la nostra terra, amb el turisme com a
element clau, però donant suport també a nous sectors i activitats emergents,
com l’audiovisual o les noves tecnologies, les activitats lligades a l’agricultura i
la ramaderia, i alhora al paisatge, i als productes locals.
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Turisme, motor de la nostra economia
La matèria primera del turisme és el territori. Per això, els socialistes de
Mallorca apostam per un turisme que posi en valor l’entorn. Coordinadament
amb les polítiques territorials, hem de millorar i revaloritzar els espais naturals i
evitar un consum indiscriminat dels recursos naturals. El nostre objectiu és
aconseguir un turisme sostenible, competitiu, que generi llocs de treball de
qualitat i que redistribueixi l’enorme riquesa que genera.
Els socialistes de Mallorca reconeixem, valoram i propiciam la indústria turística
com a motor de desenvolupament i generadora d’ocupació i benestar a la
nostra illa. S’ha de desenvolupar, emperò, sota principis ètics. Tenim com
objectiu fer del turisme una indústria productiva per a tots, sostenible i
igualitària.
El turisme ha de millorar la competitivitat, factor clau en el mercat global,
aplicant la innovació i les noves tecnologies a tots els processos; ha d’esser
sostenible i tenir en compte els aspectes de l’economia social, que han de
permetre a les generacions futures seguir gaudint de la nostra illa. Només,
d’aquesta manera, el turisme podrà seguir essent la principal indústria.
El turisme ha de continuar impulsant el nostre creixement econòmic, però
aquest ha d’estar basat en allò que ens fa diferents. Mallorca té molt que oferir
encara, no sols és un destí de sol i platja.
Combatrem amb tots els mitjans disponibles l’estacionalitat de la nostra
economia turística, posant en marxa un Think-Tank contra l’estacionalitat, amb
àmplia participació pública i privada i recursos econòmics específics.
Cada Consell Insular ha de disposar dels recursos necessaris per a la creació i
manteniment de productes turístics, i poder realitzar els seus respectius Plans
de desestacionalització amb la participació d’agents privats, per tal d’estructurar
productes turístics complementaris al “sol i platja”, basats en els nostres fets
diferencials: la cultura, el patrimoni natural i històric, la història, el paisatge, o
l’excel·lent situació geogràfica i climàtica per a la pràctica d’esports com el
ciclisme. Clar exemple és la declaració de la Serra de Tramuntana com a
patrimoni de la Humanitat.
Posarem la qualitat integral dels productes com a eix de la reforma i
diversificació, donant suport al desenvolupament durant tot l’any de l’oferta
especialitzada.
Impulsarem l’eliminació de les polítiques que precaritzen i empobreixen
l’ocupació en el sector turístic, i lluitarem contra els excessius ritmes de treball.
Combatrem les situacions de frau laboral i social en el temps real treballat,
posant l’objectiu en incrementar el treball i cotització en el màxim de mesos
possibles a l’any.
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Actuarem d’immediat en la regeneració dels destins turístics madurs, sense
oblidar la necessària revitalització i revalorització de l’interior.
Aconseguirem fons públics i privats addicionals amb caràcter finalista per a
finançar actuacions d’ocupació, contra l’estacionalitat i per a la regeneració de
les zones turístiques.
Posarem l’adaptació i la lluita contra el canvi climàtic com a base de tota
reforma d’instal·lacions públiques i privades, cercant la màxima eficiència
energètica.
En aquest sentit, l’experiència de la Fundació Mallorca Turisme que es va dur a
terme la passada legislatura, i que el PP ha deixat desactivada en aquesta, ens
mostra el camí a seguir, per la qual cosa recuperarem la tasca que des de la
Fundació es va fer, amb l’objectiu de presentar Mallorca com un destí de
qualitat, amb oferta diversificada i desestacionalitzada.
També hem de tenir en compte que, a Mallorca, les distintes zones turístiques
necessiten desenvolupar la seva pròpia personalitat com a destí, donant
cabuda, amb la promoció del destí Mallorca que s’ha de lligar als visitants, a la
destinació concreta amb la redacció de Plans d’acció i promoció específics.
Per poder fer efectives totes aquestes polítiques, és necessari que el Govern
de les Illes Balears realitzi el traspàs de funcions i serveis al Consell de
Mallorca en matèria de promoció i ordenació turística, tal i com es reconeix a
l’article 70.3 de l’EAIB.
Sector primari
L’agricultura és un sector cabdal dins la nostra illa, tant per la seva capacitat
productiva com per la conservació del paisatge. Un sector que es troba en
declivi i que, per tant, necessita d’estímuls per al seu enfortiment.
Tal com estableix l’article 70.12 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
l’agricultura, la ramaderia i pesca, qualitat, traçabilitat i condicions dels

productes agrícoles i ramaders, i dels productes alimentaris que se’n
deriven, són competències pròpies dels Consells Insulars. Ja que a Menorca i
Eivissa s’han transferit els mitjans econòmics i tècnics per poder dur a terme
polítiques actives en aquestes matèries, els i les socialistes de Mallorca
reivindicarem la transferència efectiva d’agricultura, ramaderia i pesca.
Des de l’àmbit insular establirem les mesures per desenvolupar el Pla de
Custòdia del Territori/Paisatge, el qual permetrà l’obtenció d’ajudes als
propietaris per restaurar i conservar finques.
Proposam millorar el programa d’Agrorutes del Bon Gust, per tal de dinamitzar
la visita i la venda directa de les explotacions agràries de Mallorca. Aquestes
rutes es relacionaran amb Plans de desestacionalització turística.
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Potenciarem el model de producció agrari ecològic, i la diferenciació dels
productes elaborats a la nostra illa, amb models de producció lligats i
compromesos amb el territori. Recolzarem el patrimoni genètic animal i vegetal.
Emparats en marques de qualitat diferenciada que així ho demostrin, o en el
catàleg d’aliments tradicionals de Mallorca, declararem Mallorca lliure de
transgènics, i entrarem a formar part de la Xarxa de Regions Europees
Declarades Lliures de Transgènics.
En aplicació de la contractació socialment responsable, els governs socialistes
fomentarem la compra pública de productes locals, i incorporarem en la
contractació administrativa la utilització de productes locals.
Per una altra part, farem polítiques per mantenir unes aigües marítimes de
qualitat, no només pel fet de gaudir-les, sinó també per poder millorar la
producció de les nostres espècies marítimes. En aquesta línia, s’intentarà
mantenir uns productes del mar òptims i millorar la comercialització d’aquests
mitjançant les marques i distintius.
Mallorca, espai natural pel cinema
Els socialistes de Mallorca volem, i així ho lluitarem, que Mallorca sigui el major
plató natural d’Europa, i això sols serà possible amb un sector audiovisual fort.
La indústria audiovisual s’ha de convertir en una de les principals indústries de
les Illes Balears. Aquest va ser el camí que es va emprendre amb la Mallorca
Film Commission la passada legislatura, i aquest ha de ser el camí a seguir
quan els socialistes retornem al govern del Consell.
En aquest sentit, apostam per una “llles Balears Film Commission” forta, que
s’ha d’implantar a totes les illes, participada pel sector, dotada d’un pressupost
suficient i d’autonomia per a la seva gestió.
L’objectiu ha de ser posicionar les Illes Balears, i Mallorca concretament, com a
plató de cinema de referència a nivell internacional, i sols serà possible
posicionar Balears, i Mallorca, en aquest mercat, tal i com ens pertoca, des de
dues línies d’actuació:
-Des del Govern de les Illes Balears, amb una aposta ferma per incentius
públics i directes a les produccions.
-Des del Govern de l’Estat, amb incentius fiscals.
Comerç i Artesania
Quan es parla d’economia productiva s’ha de parlar del sector comercial que,
dins la nostra economia, representa més del 13% del valor afegit brut, la major
part del volum a través de les petites i mitjanes empreses.
Actualment, els resultats econòmics del petit i mitjà comerç s’han reduït
considerablement, com a conseqüència de la crisis i per la competència de les
grans empreses, situació que s’agreuja amb les polítiques liberalitzadores que
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han promogut els diferents governs del Partit Popular, mirant únicament pels
interessos de les grans empreses de distribució. Els i les socialistes de
Mallorca defensam un model comercial mediterrani, en el qual cada municipi
conservi la seva pròpia idiosincràsia.
Volem un comerç que es concentri a zones urbanes on s’hi troba la major part
de la demanda. L’oferta s’ha d’establir on hi ha la demanda, i així es
desenvoluparà un tipus de comerç harmònic amb el nostre entorn, i que
dinamitzarà barris, pobles i ciutats com a eixos de convivència.
Per això, des del Consell de Mallorca hem de desenvolupar el Pla
d’Equipaments Comercials de la nostra illa, ordenant així els espais per a les
grans superfícies; una ordenació dels equipaments comercials vinculada a la
planificació urbana i que no estigui relacionat amb l’especulació immobiliària.
Per tant, consideram que aquests s’han d’instal·lar dins la trama urbana
consolidada.
No ens hem d’oblidar de l’existència de petites indústries artesanals que
mantenen oficis en perill de desaparició. Són un tipus de producció d’un gran
valor afegit i que dinamitzen l’economia local. L’artesania, a més, és un reflex
del que som, de la nostra tradició, la nostra cultura i el nostre patrimoni, pel que
creiem fonamental la recuperació i posada en valor de la tasca dels nostres
artesans.
Des del Consell de Mallorca, promourem i recolzarem l’artesania com a activitat
econòmica diferenciadora de la nostra terra, i facilitarem la comercialització
dels productes artesans, estimulant la creativitat i l’originalitat dels artesans i
artesanes, establint línies d’ajudes per tal de fomentar el desenvolupament, la
capacitat i la competitivitat, obrint nous mercats i afavorint la introducció de
l’artesania pròpia en els comerços turístics.
Polítiques ocupacionals des de l’administració local
Malgrat les macro xifres econòmiques milloren lentament, no podem oblidar la
realitat que s’amaga darrera d’aquestes xifres: menys joves ocupats, més
aturats de llarga duració, més persones majors de 45 anys aturades i amb
dificultats de tenir alguna oportunitat de treballar. A aquesta situació, cal afegir
més desprotecció de les persones aturades.
La Reforma Laboral del Partit Popular ha afavorit la precarietat, la
temporalització i la parcialitat dels contractes, a més de reduir els subsidis o les
ajudes. Aquests fets provoquen més desprotecció i més pobresa.
Davant d’ aquesta situació, els i les socialistes de Mallorca proposam mesures
d’estímul des de les administracions més properes a la gent, és a dir, des de
l’administració local, com és un Pla de xoc d’ocupació local, amb l’objectiu de
posar mesures des dels ajuntaments per poder fer front a la xacra de l’atur.
Són mesures que, per elles mateixes, no poden resoldre el greu problema de la
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manca d’oportunitats per a joves, ni tampoc per a persones aturades de llarga
duració, però consideram que són necessàries per estimular i trobar
oportunitats a les persones que no tenen cap finestra oberta al món laboral.
Aquestes mesures necessiten d’una considerable partida pressupostària. Per
això, es demanarà el finançament necessari al Govern de les Illes Balears, ja
que és aquest el competent per a dur a terme polítiques d’ocupació activa.
A més, ja que és una feina personalitzada, les polítiques s’han de fer a escala
municipal, per poder donar així una resposta adaptada a cada persona que no
tengui feina.
Per poder aconseguir aquests objectius, proposam les següents accions:


Els municipis han de plantejar alguns projectes que puguin realitzar
persones aturades, especialment aturats de llarga duració. Aquest tipus
d’ocupació ha d’anar acompanyada de polítiques de formació específica
per a cada projecte.



Pactes locals de responsabilitat social corporativa entre els ajuntaments i
les empreses que treballen al municipi. Els ajuntaments han de fer
propostes a les empreses que treballen dins l’àmbit municipal, a través
d’una taula que plasmi l’oferta i la demanda laboral.

Per tal de fomentar l’ocupació i autoocupació mitjançant les administracions
locals, cal potenciar la figura dels Agents de Desenvolupament Local (ADL),
sobretot a aquells municipis que ho puguin assumir, així com des del Consell
de Mallorca, per tal de donar suport a l’activitat econòmica dels diferents
municipis.
També, des de l’administració local i insular, es pot actuar i incidir en la
contractació de qualitat, inclusiva i amb salaris dignes, mitjançant l’establiment
de clàusules socials a la contractació pública, no tan sols pel que fa a clàusules
que incloguin la contractació a les plantilles de persones en exclusió social, o
aturades de llarga durada, o majors de 45 anys, o joves, sinó tenint especial
cura en que les empreses adjudicatàries compleixin amb les seves obligacions
salarials i de drets laborals envers els seus empleats. S’ha de exercir un control
en el propi procés de contractació, però també en l’execució del contracte,
perquè les baixes en els preus de la contractació que realitzin les empreses no
recaiguin sobre les esquenes dels treballadors i treballadores, que són,
precisament, la baula més dèbil de la cadena.
Treballar pel Benestar des de la proximitat
El Paper del Consell de Mallorca
Farem una aplicació efectiva de l’Estatut d’Autonomia per fer possible la
transferència completa dels serveis socials als Consells Insulars, amb els
mitjans necessaris per fer efectiva la prestació de serveis, tal i com es recull al
mateix Estatut. Definirem els serveis que han de ser suprainsulars.
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El Consell Insular ha de ser protagonista dels serveis socials supramunicipals i
especialitzats, i el Govern serà una entitat legisladora, coordinadora i
integradora. Els ajuntaments han de ser els protagonistes dels serveis socials
bàsics i comunitaris, així com consta en la Llei de Serveis Socials de la nostra
Comunitat.
Mantindrem les competències socials dels ajuntaments, i evitarem aplicar la
Reforma Local, així com assegurarem i millorarem també el finançament que
reben les corporacions locals dels pressuposts insulars per a la prestació de
serveis socials, educació, salut i consum.
El Consell de Mallorca elaborarà Plans de Serveis Socials cada dos anys i
impulsarà els Plans Municipals de Serveis Socials. Per guanyar en eficiència
potenciarem les Mancomunitats de serveis socials i les prestacions comarcals.
Ens comprometem a establir mecanismes entre l’Ajuntament de Palma i el
Consell per a la col·laboració en la coordinació de les prestacions socials que
tenen ambdues institucions en matèria de persones majors, discapacitat i
menors, així com també ens comprometem a integrar la major xarxa possible
de serveis d’inclusió.
Aprovarem la cartera de serveis socials imprescindibles que ha de
desenvolupar el Consell, així com els beneficis que les persones més
vulnerables tendran a la resta de serveis, com la ITV, cultura, patrimoni,
artesania, esports, bombers, caça i pesca, etc.
El Consell de Mallorca aprovarà, en el termini de tres mesos, un Pla contra la
pobresa, especialment la infantil, amb el suport dels ajuntaments i les entitats
del 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’inserir laboralment a les persones amb dificultats
especials.
Des del Consell de Mallorca donarem suport al Tercer Sector com a aliat
natural i imprescindible de l’Estat del Benestar, impulsant la seva participació
en els òrgans de coordinació de l’administració com a veritable Agent Social,
fomentant la creació de places en centres, i concertant serveis i programes
dirigits a incentivar el fet de que les persones amb dificultats socials tenguin un
accés igualitari a tots els serveis.
Posarem en marxa pràctiques de qualitat i millores contínues, potenciant la
capacitat dels i les professionals dels centres municipals de serveis socials,
mitjançant la formació permanent i la incorporació de les noves tecnologies,
implicant-nos així en el procés de modernització.
Desenvoluparem una gestió administrativa de l’IMAS que asseguri els terminis
de presentació i resolució de convocatòries de subvenció, el període d’execució
dels projectes, així com el cobrament de serveis i subvencions.
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El sistema ha de garantir la igualtat d’accés a drets, recursos i prestacions
bàsiques en els diferents territoris sense cap tipus de discriminació. Per tal de
fer efectiu els drets de la ciutadania, crearem la figura del Defensor dels
Usuaris i Usuàries dels Serveis Socials.
Per a les persones majors
Impulsarem projectes socioeducatius d’envelliment actiu i aprenentatge al llarg
de tota la vida, perquè les persones grans, que arriben de cada vegada amb
més qualitat de vida i a edats més avançades, tenguin més oportunitats per
mantenir la seva autonomia.
Impulsarem la Llei de Dependència i altres polítiques per a les persones grans.
Realitzarem un Pla d’inversions a les residències, per tal de reconvertir les
places de vàlids en places per persones amb dependència, i així donar
resposta a la llista d’espera.
Crearem un sistema transparent de la gestió de la llista d’espera de les
persones que estan pendents de rebre un recurs assistencial, per tal de tenir
garantida l’equitat en l’accés a una plaça residencial.
Per a les persones amb discapacitat
Volem que el Consell de Mallorca tingui la competència en serveis per a
persones amb discapacitat, per tal de garantir el seu itinerari vital, des de
l’atenció primerenca fins al final del cicle de vida. Per això demanarem les
transferències dels serveis i prestacions que encara gestiona el govern i una
major coordinació amb el sistema de la dependència.
Adaptarem l’illa de Mallorca per incloure-la a la xarxa mundial de ciutats
amigables i accessibles, perquè totes les persones puguin gaudir de l'entorn
d'una manera igualitària, segura, còmoda i autònoma.
Ens comprometem a impulsar l’accessibilitat social, en totes les seves
dimensions, de les persones amb discapacitat sensorial, física o intel·lectual.
Impulsarem la realització d’una avaluació sobre el compliment de l’accessibilitat
en totes les administracions, així com la revisió de la legislació autonòmica
d’accessibilitat per adaptar-la a una resposta més integral en l’eliminació de
barreres de les persones amb discapacitat. Ens comprometem a crear un
departament d’accessibilitat integrat dins la Conselleria competent.
Elaborarem un Pla de seguiment i revisió sobre el grau de compliment de la Llei
a les empreses públiques i privades en la integració de treballadors i
treballadores amb discapacitat.
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Per a les famílies i menors amb dificultats socials.
Hem de recuperar els programes de caràcter preventiu i de promoció familiar
per evitar que se segueixin agreujant les situacions que condueixen a l'exclusió
de les famílies i menors més vulnerables.
El risc de pobresa afecta a un 30% de la població de les Illes i la pobresa
infantil és la més preocupant. Per afrontar aquest greu problema, impulsarem
un Pla de suport a l’alimentació infantil a través dels serveis socials municipals i
les escoles.
Reforçarem el pacte de la FELIB per tal de 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.
Potenciarem les figures dels educadors socials en els centres escolars, la xarxa
de recursos comunitaris en els serveis socials municipals, els programes
d’acolliment familiar, els centres residencials d’atenció especialitzada en joves
amb problemes conductuals, mares adolescents, violència filio-parental.
Potenciarem també l’acolliment familiar i altres mesures alternatives a la
institucionalització. Promourem el benestar dels menors institucionalitzats, tant
amb mesures de protecció com de reforma. Els i les menors ex tutelats que ja
han complit els 18 anys han de continuar estant protegits per l’administració.
No és acceptable el desemparament d’aquests joves quan compleixen la
majoria d’edat, ja que necessiten continuar amb la seva formació, per assolir la
autonomia que encara no tenen només pel simple fet d’haver complit anys.
Ens comprometem a impulsar òrgans de participació infantil, com el Consell de
la Infància, en tots els ajuntaments, per tal de facilitar la participació activa dels
menors en la societat, prenent ells mateixos part de les decisions que els
afecten.
Per a les persones sense llar i en risc d’exclusió.
Crearem de manera immediata 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.
Reforçarem la xarxa actual de serveis que atenen a les persones en el carrer i
en risc d’exclusió, impulsant els lloguers socials a través de convenis amb
entitats bancàries, entitats sense ànim de lucre i propietaris.
Impulsarem els projectes d’empreses d’inserció social per a la formació i
inclusió social de les persones amb greus dificultats d’ocupabilitat.
Impulsarem el Pla Insular de prevenció de les drogodependències, amb forta
implicació dels ajuntaments en tot tipus d’activitats socials i econòmiques.
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Cooperació i solidaritat internacional.
Els i les socialistes estam compromesos amb la solidaritat. Per això, hem de
lluitar contra l’eradicació de la pobresa en els països més vulnerables, seguint
la tradició municipalista dels Fons de les diferents Illes.
El Consell de Mallorca ha estat protagonista de la solidaritat amb els països
pobres, aplicant més del 0,7% dels seus recursos a projectes del Fons
Mallorquí de Solidaritat. En els propers anys tornarem a fer un esforç per
recuperar les inversions perdudes durant aquests quatre anys de govern del PP
en el Consell.
La Cultura, motor per a créixer com a poble
La cultura és un concepte molt ampli que aglutina en el seu si tot un conjunt de
disciplines que formen i conformen a l’ésser humà. La cultura, doncs, s’ha
d’entendre com a element d’aprenentatge de l’individu, com a font de
coneixement: els costums, les idees, les tradicions que ens fan singulars com
a poble, això és el que defineix la nostra cultura.
El Consell de Mallorca ha d’esdevenir impulsor de la cultura com a garantia
d’una societat amb pensament crític, una cultura que no només es centri en allò
que ens identifica, sinó també en les noves formes d’expressió artística que
estableixen un nou llenguatge cultural.
La cultura ha de ser un dret accessible a tothom i amb una vessant individual i
col·lectiva: individual, al permetre el desenvolupament d’iniciatives i inquietuds
dels mallorquins i mallorquines en l’àmbit personal i familiar; col·lectiva perquè,
tot i 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.
L’acció en matèria cultural ha de tenir molt present a les entitats que, al llarg
d’aquests darrers trenta anys de democràcia, han estimulat la memòria de les
nostres tradicions, han preservat el llegat cultural dels nostres avantpassats,
han contribuït a la difusió de les nostres costums, de la nostra història, essent
com són l’ànima viva de Mallorca.
L'actual crisi econòmica ha conduït a l'aparició de noves formes d'expressió
artística a les què el Consell de Mallorca hi ha de tenir cura i ha d'apostar,
posant a l'abast de la ciutadania nous espais d'acollida pels i les artistes.
Per això, adaptarem l'edifici de carreteres de Palma, perquè sigui un espai de
creació i expressió artística juvenil, autogestionat, i sota la tutela del Consell de
Mallorca.
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Preservar i crear ha de ser el binomi on s’assegui la política cultural de l’illa: la
preservació d’allò que tant ens ha costat recuperar i la creació d’allò que ens ha
de definir també, a partir d’ara, com a poble.
El Consell de les Arts i la Cultura, compromís amb el sector
La creació del Consell de les Arts i Cultura de Mallorca suposarà la millora en la
coordinació, projecció i difusió de l’activitat cultural al conjunt de l’illa de
Mallorca.
Aquest Consell esdevindrà un òrgan assessor de referència a Mallorca, actuarà
com a observatori de les polítiques culturals i servirà com a instrument impulsor
de les arts i la cultura en general.
El Consell de les Arts i la Cultura afavorirà el diàleg entre el món de la creació
dels sectors culturals i artístics i l’administració del Consell de Mallorca.
A més a més, aquest Consell crearà beques d’estudi destinades a l’alumnat
dels centres d’ensenyament artístics.
En aquest Consell participaran i estaran representats tots els àmbits culturals.
Concedirà, a més, el Premi Mallorca de Creació Literària, que anualment el
Consell de Mallorca lliurarà al millor treball literari en llengua catalana.
Crearem les condicions per assegurar el major i millor accés possible al llibre i
la lectura. Posarem en marxa un Pla de foment de la lectura i desenvolupament
de la comprensió lectora. Desenvoluparem iniciatives per fomentar l’edició,
producció i comercialització del llibre.
La majoria de municipis de Mallorca disposen de biblioteques. Aquestes
haurien de ser l’autèntic motor de la cultura: centres d’estudi, de debat,
d’aprenentatge, d’oci, espais on desenvolupar activitats de tota mena lligades a
la cultura del poble o de la barriada.
Contribuirem a la digitalització de fons bibliogràfics, i dotarem la Xarxa de
Biblioteques Públiques de recursos adients per tal d’obrir-les més a la
ciutadania, tot i incrementant l'oferta de llibres disponibles.
Promourem una millor atenció als arxius públics, fomentant els inventaris,
l'accessibilitat, la digitalització i la recuperació dels mal conservats.
Així mateix, el Consell de les Arts i la Cultura recuperarà l’Espai Mallorca a
Barcelona, que tenia com a finalitat la de donar a conèixer i fer difusió de la
cultura pròpia de l’illa, així com de les nostres singularitats.
Estructurarem un sistema d’Arts Visuals que ordeni i equilibri les relacions entre
museus, centres d’art, artistes, galeristes i crítics, amb una visió global del
sector que sigui capaç d’establir un marc de relació entre sector públic i privat.
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Fomentarem la Xarxa de Municipis adherits a l'Institut Ramon Llull i la dotarem
de funcions.
Els Teatres i Auditoris Públics a escena
El Teatre Principal de Palma serà l’estrella d’una Xarxa de Teatres i Auditoris
Públics que treballaran en col·laboració i es convertiran en el millor mostrador
de les arts escèniques, tant de les fetes a casa, com de les millors produccions
fetes a fora. Tot això amb una programació atractiva, singular i solvent, que
posi a l’abast de la ciutadania les diferents formes d’expressió artística, i
concretament en aquest cas, de les arts escèniques.
El Principal esdevindrà un Teatre obert a la creació dels i les artistes
mallorquines, amb producció pròpia i vertebrador d’una forma d’entendre la
cultura com a creadora també d’economia, com a formadora de pensament
crític, com a element de dinamització.
Ha d’esdevenir un espai idíl·lic on els nostres joves artistes de l'ESADIB, del
Conservatori de Música i de les Escoles de Música Municipals puguin accedirhi, podent veure en el Principal l'oportunitat de donar-se a conèixer i d’usar-lo
com a primera porta del seu possible futur èxit.
La lírica hi seguirà tenint un pes important, però el teatre ha de recuperar
terreny. Són moltes les companyies mallorquines que treballen i poques, o cap,
les que arriben a tenir l’escenari del Principal a la seva disposició.
Es farà també especial atenció per a produccions líriques que, en petit format,
sí podran utilitzar els escenaris de la resta de Teatres i Auditoris Públics de
Mallorca.
Establirem un sistema equitatiu i àgil d’ajuts a la iniciativa teatral, especialment
a les noves formes de fer teatre com el “microteatre” o el “teatre de barra”.
Incrementarem els ajuts a la CAEM (Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca).
Col·laborarem amb dues fites de gran interès pel teatre a Mallorca, la Fira de
Teatre de Manacor i la Fira de Teatre Infantil de Vilafranca, a més de fomentar
la promoció de la creació pròpia a fires d’important transcendència fora de
Mallorca, com és la Fira del Teatre de Tàrrega.
Crearem la “Nit del Teatre a Mallorca”.
La música també hi ha de tenir un paper rellevant. Per això, en col·laboració
amb els ajuntaments, coordinarem mitjançant la XAT (Xarxa d’Auditoris i
Teatres Públics de Mallorca), la creació i contractacions de produccions
musicals, per tal d’agilitzar les tramitacions i abaratir costos.
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La coordinació entre institucions, garantia d’èxit
La Misericòrdia s’ha de recuperar com a centre de referència de la cultura a
Mallorca, associant-la a espais museístics d’altres països europeus de primer
nivell.
La rehabilitació de la part que queda de La Misericòrdia permetrà disposar de
nous espais aprofitables per a exposicions. Això permetrà dotar de dinamisme
aquests espais, establint vincles amb galeries i prioritzant, sobretot, la creació
juvenil.
Dotarem de més recursos i farem difusió de l’Arxiu de la Imatge i el So de
Mallorca, que té la seva seu a la Misericòrdia.
La Misericòrdia ha de ser l’espai central des d’on es pot projectar cultura cap a
la resta de Mallorca. En aquest sentit, aquest espai serà la columna vertebral
de les polítiques culturals i de la coordinació amb els ajuntaments.
Crearem l’Agenda Cultural de Mallorca, que serà fruit de la coordinació entre
tots els protagonistes culturals de l’illa (actors i actrius, creadors, institucions,
galeristes, músics, etc.).
Reclamarem formalment que el Museu de Mallorca sigui titularitat del Consell
de Mallorca.
Dinamitzarem les Cases Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet
perquè esdevinguin la Fundació Mallorca Literària, i així es faciliti la difusió i
promoció del coneixement i estudi de l’obra i la personalitat literària dels tres
escriptors mallorquins.
Crearem la Xarxa d’Oferta Cultural al voltant dels pobles que conformen la
Serra de Tramuntana, i un Festival Internacional de Música Clàssica i
Contemporània a la Serra de Tramuntana.
Plantejarem també la creació d’una col·laboració amb Festivals de música
contemporània, per tal de poder crear una oferta al voltant de la música a l’illa
de Mallorca, millorant d’aquesta manera la nostra oferta cultural, lligada també
al turisme.
Crearem una línia d’ajuts pels intercanvis entre agrupacions musicals.
Desenvoluparem, amb l’ajuda dels ajuntaments, una Xarxa d’Escoles de
Música, amb la finalitat de regular, impulsar i propiciar l’excel·lència d’aquestes
Escoles, que ofereixen una formació musical al conjunt de la ciutadania de
Mallorca.
Així mateix, els ajuntaments que gestionin Escoles Municipals de Música
promouran la col·laboració entre aquestes i amb el Conservatori Professional i
Superior de Música contribuint, a través de la Conselleria d’Educació, a la
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creació d’una veritable Xarxa d’Ensenyament Musical Municipal, on l’oferta
educativa entre les diferents Escoles de Música pugui estar equiparada.
El Consell de Mallorca no vol ser un convidat de pedra de la Fundació Illes
Balears per a la Música, sinó un membre actiu. Per això, negociarem amb el
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma fórmules participades on
tots els Consells Insulars puguin disposar de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.
Revitalitzarem la cultura musical, realitzant certàmens, festivals temàtics de
rock i pop, música popular, jazz, etc., on participin artistes consolidats
juntament amb noves promeses i grups amateurs.
Ajudarem a promocionar la carrera ascendent dels dissenyadors i
dissenyadores de la indústria tèxtil de l’illa, tot i assumint que és tracta d’un
valor afegit per a la nostra economia.
Fomentarem projectes municipals que, des de la visió intercultural de la
convivència, apostin per la cultura com a via per al desenvolupament de vincles
comunitaris i d’integració entre persones nouvingudes i autòctones.
Potenciarem el català com a llengua vehicular de l’administració pública, i
assegurarem l’accés i aprenentatge del català, que és un factor d’importància
cabdal en el procés d’integració i de participació a la vida social.
El Patrimoni històric, llegat de Mallorca
Mallorca ha estat un espai habitat progressivament per civilitzacions que han
deixat la seva petjada en la fisonomia de l’illa: les restes arqueològiques, el
patrimoni etnogràfic, arqueològic, artístic, cultural, natural i el patrimoni
històrico-industrial.
Millorarem el servei de manteniment i de gestió dels jaciments que pertanyen al
Consell de Mallorca.
Promourem més excavacions en els jaciments i incentivarem l’estudi de la
cultura talaiòtica, desenvolupant una política arqueològica de caràcter integral i
intentant aconseguir una major rendibilitat social de les inversions.
Treballarem en l’inventariat dels jaciments subaquàtics.
Dissenyarem itineraris atractius pel públic i visitants en general, per tal de
convertir també el patrimoni en un reclam turístic.
Crearem material audiovisual per donar a conèixer, educar i sensibilitzar als
infants i joves de cara a la importància del patrimoni històric de Mallorca.
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Hem adquirit un gran compromís amb les Inversions Estatutàries que, en
l’àmbit del patrimoni, posin en valor especial espais com el Centre Internacional
de Fotografia Toni Catany, el Casal de Can Weyler o el Monestir de Bellpuig.
Aquestes inversions són de cabdal importància, atesa també la greu situació
d'enorme degradació en la què es troba la majoria del nostre patrimoni, fruit de
la deixadesa i oblit del Partit Popular. La inversió necessària per la protecció
d'aquesta riquesa patrimonial suposa també un fort element d'impuls de la
inversió pública generant, d’aquesta manera, nous llocs de feina.
Mantenim el compromís de portar a terme aquestes inversions no executades i
reclamarem al Govern d’Espanya les què ens corresponen dels anys 2011,
2012, 2013 i 2014.
Un nou model de cooperació local
Els i les socialistes apostam per una nova forma de relació dels ajuntaments
amb el Consell de Mallorca, un nou model de cooperació local. La cooperació
entre institucions ha de començar amb la corresponsabilitat de les decisions,
partint d’una anàlisi compartida de les necessitats i dels recursos necessaris
per a fer-hi front. Pel que fa al Consell, cooperar amb els ajuntaments no pot
ser aprovar un pla d’inversions anual (com per exemple, el Pla d’Obres i
Serveis) i després rentar-se’n les mans. Es tracta d’orientar tota la institució a
resoldre les problemàtiques dels municipis, a les què sempre, siguin quines
siguin, hi han de fer front els consistoris, siguin competència seva o no.
La política de Cooperació Local ha de ser transversal. Això vol dir que s’ha
d’executar des de tots els departaments del Consell de Mallorca. La institució
insular és, per definició, l’ajuntament d’ajuntaments de Mallorca, i aquest
concepte ha de ser el fil conductor de la seva acció política. El Consell ha
d’actuar per fer més eficient la tasca dels consistoris que, a diari, tenen la
necessitat de resoldre problemàtiques que afecten directament la ciutadania,
moltes d’elles urgents.
La inversió pública és una part fonamental de la cooperació local, però no és
suficient, i molt manco amb el model actual. El paper de defensar els
ajuntaments recau en un conseller executiu, que pot tenir més o manco
influència en la presa de decisions de l’equip de govern.
El Consell ha d’assumir la seva responsabilitat i ha d’ajudar a executar els
projectes locals dels ajuntaments, dotant-los de recursos. Ha de subvencionar
projectes concrets en la seva totalitat, o pràctica totalitat -la capacitat
d’endeutament de molts dels ajuntaments és molt limitada- amb una tramitació
àgil i telemàtica -com es va fer, per exemple, en el cas dels plans E-, encara
que això no és suficient. El Consell ha d’analitzar, cas per cas, que és el que
necessita cada ajuntament, i posar a la seva disposició recursos o personal
propi. S’han de reforçar els equips de professionals a disposició dels municipis:
persones expertes en comptabilitat i finances, en urbanisme i ordenació,
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secretaris i secretàries, interventors o interventores assistents, per a posar així
alguns exemples.
El desenvolupament d’una societat democràtica i igualitària passa per a enfortir
les institucions més properes a la ciutadania. Aconseguir dotar d’una major
autonomia els ajuntaments ha de ser un dels objectius principals dels i les
socialistes al govern del Consell. Les inversions de la institució han de ser
planificades a mig termini. No és admissible que alguns ajuntaments hagin de
retardar l’aprovació del seu pressupost, pendents de conèixer quins seran els
fons que els arribaran de les institucions supramunicipals. Tampoc es pot
consentir que els consistoris de la nostra illa no executin els projectes que
tenen dins els calaixos per no saber amb quines inversions comptaran a una
legislatura vista. Manca inversió, però sobretot manca planificació.
D’altra banda, apostam perquè el Consell de Mallorca torni a donar suport al
projecte europeu Leader, gestionat per l’associació Mallorca Rural. A l’actualitat
s’estan invertint més de 7,5 milions d’euros en projectes, dels quals 3,6 vénen
d’inversió privada. El Govern Balear aporta prop de 700.000 euros. La resta
provenen de fons europeus.
Aquesta inversió ha suposat el manteniment i/o consolidació de 230 llocs de
feina, i la creació de 173 places laborals més. Els ajuntaments de Mallorca han
estat beneficiaris de 36 projectes Leader. El Consell, durant aquesta legislatura,
no ha fet absolutament res, i això és inadmissible.
Una altra manera de gestionar les emergències
S’ha de replantejar el model de gestió d’emergències. Els bombers de Mallorca
treballen amb unes condicions que disten molt de ser les idònies: parcs
obsolets, maquinària antiga i pocs efectius, per a resumir la qüestió. El que
hem plantejat, durant la present legislatura, és la necessitat d’iniciar els tràmits
per a unificar els cossos d’emergències, perquè responguin a nivell insular,
optimitzant així tots els recursos.
S’ha d’elaborar un Pla director pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament del Consell de Mallorca, que analitzi l’estat dels parcs, que reculli el
temps de resposta del cos de bombers a cada un dels municipis, que expliciti
quines són les zones on s’han de construir nous parcs i que revisi l’organització
i l’estructura del cos.
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BLOC 2
L’estratègia socialista des dels Ajuntaments
Els i les socialistes som municipalistes perquè pensam que és, des de la
proximitat, com es pot exercir la democràcia de forma més directa. Els
ajuntaments són l’espai on es pot exercir la democràcia amb més qualitat per a
la ciutadania, on la participació en les decisions que afecten a tots i a totes es
produeix d’una forma més directa i més propera.
La voluntat primera de qualsevol responsable públic ha de ser, per tant, millorar
la vida de la ciutadania; això implica potenciar els béns i els serveis públics com
un producte de qualitat, de màxima eficiència i, sobretot, de fàcil accés per a la
ciutadania. Parlar de la proximitat de la política és acostar les institucions a tots
i a totes, millorant els sistemes de gestió pública i garantint als agents socials
del municipi els espais de decisió. La gestió pública del segle XXI no té sentit si
no s’escolta l’opinió permanent de la gent. No es pot pretendre que les
ciutadanes i els ciutadans consumeixin allò que la institució produeix sense
comptar amb el seu punt de vista.
El paper dels ajuntaments ha de ser de cada vegada més rellevant, pel fet de
ser la institució que millor pot interpretar i orientar necessitats i desigs
col·lectius. Alhora, a un territori d'una grandària com el de Mallorca, cal garantir
la mateixa qualitat dels serveis arreu de l'illa. Això fa imprescindible l’existència
de mecanismes de coordinació.
Ens marcam un objectiu prioritari: millorar els serveis dels municipis, fent-los
més eficients i sostenibles. En aquest sentit, és imprescindible la coordinació
per part d'una institució supramunicipal. El paper del Consell de Mallorca és,
per tant, fonamental, com a element coordinador dels recursos municipals.
En els ajuntaments són cabdals les decisions que es prenen sobre àrees com
urbanisme, medi ambient, el foment de l’economia i el turisme local, l’ocupació
dels seus ciutadans i ciutadanes o la hisenda local. Cap de les propostes que
s’efectuïn en aquestes matèries poden ser homogènies, ja que cap municipi ho
és: uns són d’interior, altres costaners, altres són turístics, grans ciutats o petits
nuclis poblacionals, amb dispersió poblacional o amb una ciutat molt
compactada. El denominador comú, allò que s’aplicarà a cada municipi on
governem els i les socialistes és l’aposta per polítiques progressistes,
redistributives, no expansives i sostenibles.
Aquest document no pretén descriure un escenari únic per a tots els municipis,
però sí que vol ser un relat polític pels equips de govern progressistes. Aquí hi
recollim distintes propostes que la ciutadania ens ha fet arribar a les
Assemblees obertes que hem fet arreu de la geografia mallorquina, sense que
totes elles s’hagin d’aplicar imperativament a tots el municipis. Aquests tenen
suficient autonomia per aplicar-les depenent de les seves necessitats i les
seves característiques. Com annex al document s’acompanya un llistat de les
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propostes que, en més de tres ocasions, s’han repetit en aquestes
Assemblees.
Hisenda local
L'escenari econòmic dels ajuntaments dels propers anys és, sense cap dubte,
un escenari de moltes mancances. Al mal finançament dels ajuntaments, s'ha
sumat la pitjor crisi dels darrers 70 anys i l'esgotament d'un model econòmic
basat en la construcció i en la facilitat per aconseguir crèdit.
Les mesures dràstiques de reducció del dèficit públic, preses pel Govern de
Rajoy, ens deixen poc marge de maniobra quant a capacitat d'endeutament.
Des dels ajuntaments s'hauran de valorar les diferents fórmules progressives i
redistributives per tal de garantir la sostenibilitat de l'administració i dels serveis.
Des dels Ajuntaments, i com a mesures antidèficit, s'ha de tenir visió política
per planificar els recursos escassos per tal de satisfer les necessitats socials de
la població, partint del nostre compromís amb la igualtat i la solidaritat, sense
renunciar als nostres principis socialistes, i amb l’objectiu de contribuir a
garantir l'esquelet bàsic de les polítiques del nostre Estat del Benestar.
En aquest nou escenari, hem de treballar per la cohesió social, establint tota
una sèrie de prioritats a l’hora de gestionar els distints serveis. Per això, s'haurà
de pensar bé on s'invertirà, com podem contribuir a la competitivitat, a generar
llocs de treball i, sobretot, com mantenir la cohesió social i l’equitat.
Finançament local
Les polítiques municipals han de ser gestionades en òptimes condicions de
qualitat, d’eficiència i d’eficàcia, la qual cosa s’ha de fer, a més a més,
respectant els principis constitucionals d’autonomia i de suficiència de recursos.
Per assolir l'autonomia financera que els ens locals necessiten s'han de
potenciar clarament les dues grans fonts de finançament, com són els tributs
propis i la participació en els ingressos de l'Estat i de les Comunitats
Autònomes, millorant, al mateix temps, el sentit de la responsabilitat en la
gestió de la despesa pública i dels ingressos.
Pel que fa als tributs propis, cada municipi haurà de revisar la seva estructura
d’ingressos i adaptar-los a la realitat i les noves perspectives. Així, haurem de
ser conscients que no serà possible mantenir el pes sobre el total de tributs
propis de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la disminució
de l’activitat immobiliària i, en conseqüència, de les bases de l’impost sobre
béns immobles. És convenient revisar el càlcul de les taxes per evitar dèficits
quan no siguin necessaris en pro de l’equitat, i millorar els esforços de
recaptació.
El municipis han de pressionar i fer feina conjunta per tal d’aclarir el marc
competencial, sota l’òptica que les decisions que s’hagin d’adoptar i els serveis
que s’hagin de prestar ho siguin al nivell més pròxim a la ciutadania, evitant la
generació de malbarataments i duplicitats.
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Aquest marc competencial haurà d’anar acompanyat de la redacció urgent
d’una nova Llei de finançament local que contempli, no només la participació en
els ingressos de l’Estat i de les Comunitats Autònomes -considerant les
competències exercides supletòriament i que, fins ara, s’han desenvolupat
moltes vegades sense l’adequat finançament- sinó també l’ampliació de l’espai
fiscal propi, tributs, taxes i contribucions especials sobre els quals els governs
locals haurien de poder exercir la seva capacitat normativa. És urgent, per tant,
concloure el tan esperat nou sistema de finançament local, que ha de ser
transparent i dinàmic.
Però qualsevol finançament serà insuficient si la gestió dels ajuntaments no
revisa la seva actuació i no ordena les seves prioritats. Així, ha de ser prioritària
la cobertura dels serveis i despeses fonamentals, així com l’atenció a les
persones més desafavorides.
Els governs municipals hauran de perseguir la racionalització de la despesa de
funcionament, cercant economies d’escala i compartició de despeses en
serveis comuns amb altres ajuntaments, com pot ser assessoria jurídica,
intervenció, gestories, tècnics urbanístics, assistència social i, fins i tot, la
policia; compartint també instal·lacions amb altres municipis quan no resulti
possible assumir-les, mantenint una instal·lació concreta segons el número
d’habitants. És molt important fer feina per eliminar qualsevol malbaratament i
cercar l’equilibri d’aquelles despeses que, equitativament, siguin
imprescindibles.
L’heterogeneïtat dels diferents municipis, tant en població com en capacitat
fiscal, pot tenir conseqüències en la quantitat i la qualitat dels serveis que
ofereixen els ajuntaments, generant un factor de desigualtat entre els ciutadans
i ciutadanes. La realitat territorial de les nostres illes fa necessari crear
economies d'escala que permetin optimitzar la gestió dels serveis i la
sostenibilitat, essent garantia del principi d'igualtat entre els ciutadans i
ciutadanes.
L’Urbanisme i el Medi Ambient com a eina conformadora de les nostres
ciutats i pobles.
Les polítiques en matèria mediambiental i territorial, entenem que han de regirse per tres eixos:
1.- Canvi de l’actual model urbà cap a un model més sostenible, d’acord amb
els recursos i les necessitats de la ciutadania.
2.- Desenvolupament d’unes polítiques de mobilitat més sostenibles, basades
en una aposta clara i contundent pel transport públic.
3.- Dur a terme unes polítiques mediambientals encaminades a aconseguir una
major protecció del medi ambient, una lluita eficaç contra el canvi climàtic i una
utilització racional dels recursos disponibles, amb especial cura de les
polítiques relaciones amb els residus i l’aigua.
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Les polítiques que es desenvolupin en aquesta línia han de tenir un únic fil
conductor, el desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient,
per tal d’aconseguir una bona qualitat de vida per a la població, i garantir
aquesta qualitat de vida a les generacions futures.
Urbanisme
La política urbanística que el PP ha desenvolupat als municipis de Mallorca ha
tingut un denominador comú, l’urbanisme a la carta, l’urbanisme fet a mida de
qui ho demana i com a eina especuladora, contribuint així a formar la bombolla
immobiliària que ens va dur a l’actual crisi econòmica. Aquesta no ha de ser la
fórmula que apliquin els governs municipals progressistes, que han de defugir
de les pràctiques clarament especulatives.
La normativa urbanística municipal s’ha adaptat de manera molt desigual als
instruments supramunicipals, i aquesta ha de ser una de les principals tasques
que es marquin els nostres municipis. Sols des d’una planificació suprainsular
homogènia, els municipis podran accedir en condicions d’igualtat a les
oportunitats que se'ls ofereixen.
Pel que fa a la planificació municipal, hem d’evitar el creixement indiscriminat i
la dispersió d’usos, apostant per un desenvolupament urbà sostenible, i per
unes ciutats i pobles que:


Siguin compactes, és a dir, que no dispersin els usos arreu del territori,
perquè això genera la necessitat de transport en vehicle privat i afecta
greument el paisatge rural i natural.



Siguin complexes, és a dir, que fomentin la mescla d’usos i no la seva
concentració en zones diferents, de manera que s’eviti haver de generar
desplaçaments innecessaris i, sobretot, que impulsin la vida en els
centres de les ciutats i pobles.



Siguin cohesionades socialment, preveient estratègies de convivència
entre diferents estrats socials i culturals.

A la vegada, cada ciutat i cada poble ha de trobar un model de creixement propi
que respecti les seves característiques tradicionals: els nous creixements han
de ser la continuació assenyada de la ciutat que ja existeix, i els espais de
transició entre la zona urbana i els espais rurals s’han de tractar amb especial
esment, per evitar les entrades urbanes conformades per vies de ronda i
polígons de servei despersonalitzats.
Aquesta nova manera de fer urbanisme no es pot entendre sense la supressió
total de barreres arquitectòniques. No es pot fer una planificació urbana sense
tenir en compte que l’espai urbà ha de ser adequat i totalment accessible per a
les persones amb mobilitat reduïda, i també s’han d’emprendre mesures per fer
que els nostres pobles i ciutats siguin accessibles sensorialment.
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També cal recuperar els espais degradats, per la manca de manteniment, a les
ciutats i pobles, mitjançant la reutilització i el reciclatge, tant dels edificis i cases
(amb programes específics de suport i ajuda) com dels espais públics i edificis
municipals.
Medi Ambient
Sota aquest epígraf s’engloben moltes accions als nostres ajuntaments. És la
regidoria que normalment té cura de l’entorn, dels parcs i jardins, dels animals i,
concretament, de la canera municipal, de l’aigua, els espais naturals, la
formació i educació ambiental, els residus i la neteja viària, les polítiques
ambientals, etc.
Els i les socialistes de Mallorca volem que aquesta sigui una de les àrees
transversals dels nostres governs municipals, per la qual cosa les accions que
s’emprenguin s’han de planificar des d'aquest prisma: plans d’’ordenació
urbana, de mobilitat, d’energies sostenibles, de residus, de transport públic i
promoció de l’ús de la bicicleta, o de contaminació acústica.
Els i les socialistes estam en contra de la violència animal. Les polítiques sobre
benestar animal cada cop adquireixen un espai més rellevant a la nostra
societat. Per tant, els nostres municipis s’han d’adaptar a aquests nous temps.
Últimament, els municipis de Mallorca s’han pronunciat majoritàriament com a
municipis lliures de violència animal, i aquesta ha de ser la tendència.
Impulsarem la creació de programes municipals sobre benestar animal. En la
mesura de les possibilitats econòmiques de cada municipi, crearem parcs per a
cans amb totes les mesures de seguretat i de salubritat, on els cans puguin
anar per lliure i facin l'exercici necessari i la corresponent socialització per a la
seva bona salut. Es regularà la mala conducta dels propietaris de cans amb
una ordenança sancionadora, i es vetllarà pel seu compliment.
Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
Proposam adoptar el Pacte de Batles i Batlesses per a un nou model energètic,
i apostar per incloure clàusules ambientals en els contractes d’electricitat que
promoguin la contractació només de fonts renovables. Fomentarem la promoció
de vehicles elèctrics a les flotes municipals (cotxes oficials, vehicles de recollida
de residus i neteja, bicicletes elèctriques per als serveis de notificació, etc.)
Impulsarem iniciatives de creació de parcs de renovables a zones de baix
impacte paisatgístic i en espais públics adients, com espais degradats o zones
en recuperació paisatgística al voltant de la xarxa viària o les zones
periurbanes.
A escala local, implantarem Plans de Mobilitat Urbana que tendeixin a la
reducció dels viatges en transport privat i afavoreixin els modes col·lectius i no
motoritzats (a peu i en bicicleta), desenvolupant una xarxa de carrils bici que
connecti amb una xarxa de vials no motoritzats a escala insular.
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Fomentarem la progressiva implantació de vehicles elèctrics a través d’una
xarxa de punts de càrrega ben dissenyada, i la restricció dels cotxes privats als
centres urbans afavorint, concretament, la vianització dels carrers dels centres
històrics.
Potenciarem l’ús de les noves tecnologies per millorar la informació als
ciutadans, procurant que optin per mitjans de transport no contaminants,
organitzant una bona gestió del tràfic i de la mobilitat en el municipi, i prioritzant
la revitalització dels centres històrics i l’ús de les bicicletes.
El transport públic ha estat una de les grans demandes de les Assemblees
Ciutadanes, amb propostes molt concretes, entre les que destaca la de reforçar
els serveis de transports entre els municipis i els centres educatius de
referència, apostant per un transport públic que faciliti la connexió entre els
diferents nuclis urbans, fora vila i Ciutat.
Aigua i residus
La gestió eficient de l’aigua ha de ser un dels senyals d’identitat dels governs
progressistes municipals, que ha de tenir com a finalitat el subministrament
d’aigua potable i de qualitat als ciutadans i ciutadanes, entès aquest
subministrament com un dret subjectiu, al tractar-se del consum d’un bé tan
preuat com escàs. Per tant, els municipis gravaran fiscalment els consums
abusius, alhora que promouran mesures d’estalvi i eficiència, tant a la xarxa
pública com també a la xarxa privada i domiciliària.
La municipalització d’aquest servei públic, sempre amb les garanties jurídiques
i econòmiques suficients, ha de formar part dels plans d’acció municipal, per tal
de garantir el subministrament, i impedir que aquest no es converteixi en un bé
de consum, sinó en un dret efectiu de tot ciutadà.
La política de residus a nivell municipal ha d’apostar per la implantació de
sistemes de recollida porta a porta, per la gestió de la fracció orgànica per
generar compost de qualitat per a ús domèstic, i la implantació de Sistemes de
Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) que s’ha demostrat que funcionen, amb
experiències pilot com la que fa uns anys es va emprendre a Cadaqués. Per la
qual cosa, promourem les modificacions reglamentaries i legislatives que siguin
necessàries per tal que s’apliqui el principi de “qui contamina paga” i així, a la
inversa, qui menys contamina menys paga.
Impulsarem de nou campanyes de conscienciació i informació de cara a
incrementar el compromís de la ciutadania amb la separació i reciclatge, i
establirem mesures per eradicar definitivament l’ús de bosses de plàstic a
supermercats i comerços.
Els abocaments incontrolats, sobretot de residus voluminosos i enderrocs, tant
a les carreteres, com als camins rurals i molts d’indrets dels nostres municipis,
reclamen una acció concreta per part del Consell quant a noves formes de
gestionar des dels serveis públics aquests residus, però també demanda als
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nostres municipis el control i la disposició, si n’és el cas, de mesures
sancionadores i correctores, sempre amb la col·laboració del Consell i del
Govern Balear.
Govern municipal obert a la ciutadania
Els i les socialistes impulsarem la transparència i bon govern a tots els
ajuntaments, mitjançant un codi ètic municipal que garanteixi la participació
ciutadana, la prevenció de la corrupció i la relació respectuosa entre tots els
grups polítics.
Hem de respondre a les exigències de la ciutadania amb un programa que
asseguri l’avanç cap a una major qualitat democràtica. El nostre horitzó es situa
en el període 2015-2019, en el qual aspiram a incrementar la nostra
representació municipal i la nostra participació en els equips de govern locals, i
així poder implantar una altra manera de governar, més pròxima a la
ciutadania, més democràtica i més transparent.
Vivim en un escenari en el qual els assumptes públics precisen, cada vegada
més, de projectes innovadors compartits per la societat, que requereixen
formes de govern més àgils i més obertes. Necessitem una transformació real i
profunda, que suposi una obertura institucional, la qual exigeix més
transparència i impuls dels processos participatius.
No a les “ordenances cíviques”
Entenem per radicalitat democràtica la ferma defensa de les llibertats i drets
civils, un compromís dels i les socialistes a totes les institucions en una època
en la què la dreta està impulsant polítiques regressives, retallant també els
espais de llibertat i de participació ciutadana. El Consell de Mallorca i els
ajuntaments s’han de convertir en baluards de la defensa de les llibertats
ciutadanes, oposant-se a aquelles polítiques que pretenguin limitar la llibertat
d’expressió o de manifestació, i habilitant els canals de participació que
garanteixin que la ciutadania serà atesa. Aquest compromís, a les
Corporacions Locals, s’ha de concretar en la derogació de les ordenances
impulsades per la dreta que signifiquin retallar espais de llibertats ciutadanes,
com les denominades “ordenances cíviques” que, en nom de l’ordre i la
seguretat, representen una retallada de llibertats i drets civils. En tot cas, les
ordenances que hagin de regular la convivència s’hauran d’elaborar amb un
estricte respecte per la llibertat personal, essent sotmeses a l’opinió dels
col·lectius més representatius de cada municipi, si no és que existeixen ja
organismes de participació ciutadana que vehiculin aquesta opinió.
Sistemes de control de qualitat democràtica
Les majories democràtiques no es poden sustentar en la mentida.
L’incompliment sistemàtic, indiscriminat, de les promeses electorals ha de ser
motiu suficient per efectuar una acció correctora. Defensarem una modificació
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legislativa que permeti que si la ciutadania, insatisfeta amb el programa
desenvolupat pels equips de govern, aconsegueix reunir el mateix número de
signatures que varen ser necessàries per elegir el càrrec públic de màxima
representació, aquest haurà de presentar obligatòriament una qüestió de
confiança. De la mateixa manera, aplicarem aquesta mesura a les institucions
on governem amb caràcter immediat.
Donar més importància a la participació ciutadana
Entenem la participació ciutadana des de la cohesió social, l'equitat, l'atenció a
la diversitat, l'apoderament, la transversalitat i la corresponsabilitat de la
ciutadania en la construcció del seu propi benestar.
Si defensem la participació ciutadana com un element imprescindible de la
democràcia del segle XXI el nostre compromís primer ha de ser constituir
instruments, vies, canals de participació ciutadana en aquelles institucions on
encara no existeixen, començant per vehicular la participació de la societat,
organitzada en associacions i entitats ciutadanes a través de Consells o
Assemblees, impulsant mecanismes d’elaboració de pressuposts participatius,
noves fórmules de participació, i creant la figura del Defensor de la Ciutadania
o dels Veïns i Veïnes allà on sigui possible la seva existència.
És especialment important facilitar la cultura de la participació entre el jovent,
de manera que hem de reivindicar l’existència d’Assemblees o Consells Locals
de la Joventut, amb un format obert, permetent així no sols contribuir a que els i
les joves siguin escoltats, sinó també a promoure els valors de la democràcia,
de la participació, de l’activisme social i del voluntariat.
Introduirem les consultes populars, en els assumptes de competència pròpia
municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als
interessos dels veïns i veïnes.
Establirem un sistema de recollida d’iniciatives, queixes i suggeriments eficaç i
fàcil per contribuir al millor funcionament i a la millor qualitat i prestació dels
serveis municipals i de l’administració.
Crearem un portal ciutadà a la plana web de l’ajuntament, on es disposarà de
tota la informació d’interès pels veïns i veïnes. Hem d'estar connectats amb la
ciutadania i, per això, és necessari crear nous canals i emprar els que ja utilitza
la gent habitualment. Els nostres ajuntaments també estaran en contacte amb
les persones del municipi a través de les xarxes socials i les noves tecnologies.
Això ens permetrà tenir una major i millor comunicació, col·laboració i
participació activa envers els ciutadans del nostre municipi.
Portal de transparència
Es tracta de crear un espai web on la ciutadania pugui consultar tota la
informació municipal d’una manera ràpida i accessible, i no només publicar la
informació, sinó també facilitar-la. Al portal s’hi han d’especificar les retribucions
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de tots els membres de la corporació, les agendes públiques de cada regidor,
les seves declaracions d’ingressos i de patrimoni i el seu currículum. De la
mateixa manera, hi ha de constar la relació de càrrecs de confiança i les seves
retribucions, un inventari de béns i drets de l’ajuntament, la documentació
referent a les convocatòries públiques i resolucions, així com els contractes
amb les empreses.
Els ajuntaments han de ser un lloc accessible per a la ciutadania. Per això, es
crearà un catàleg de béns i immobles municipals, a través d’una ordenança que
en faciliti el seu ús a la ciutadania. Els espais municipals haurien d’estar alguns
capvespres a disposició dels ciutadans. Es convocaran els plenaris en horari de
capvespre per tal de fomentar l’assistència de la ciutadania, fent possible
també la seva retransmissió online o per la ràdio local.
El regidor +1
S’ha de garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions i en el
debat públic. Això implica, no només facilitar l’assistència de la ciutadania als
plenaris, sinó assegurar també que aquell ciutadà o aquella ciutadana que
vulgui participar de les discussions ho pugui fer. Alguns ajuntaments tenen
reglaments orgànics i de participació ciutadana molt inclusius; d’altres, no. En
qualsevol cas, els i les socialistes garantirem la participació als plenaris, evitant
burocràcia i determinades exigències com la necessària pertinença a una
associació per a poder intervenir, i establint la nova figura del regidor +1.
Es crearà un Consell ciutadà on estigui representada la societat civil del
municipi. Aquest Consell tindrà, entre d’altres funcions, la de proposar
actuacions municipals i fer el seguiment de la implementació de la
transparència del govern municipal, de forma que aquesta augmenti. Endemés
es podran crear consells o comissions sectorials: salut, pobresa, educació,
ocupació, cultura, dona ... per millorar la participació i tractar de trobar les
millors solucions.
Es millorarà el finançament local i, sobretot, la coordinació i el finançament de
les necessitats dels municipis a través dels serveis de les mancomunitats, tot i
inspirant un nou model de Mancomunitats.
El Paper dels Ajuntaments en els serveis socials per garantir uns serveis
bàsics i de qualitat
Mantindrem les actuals competències de serveis socials dels ajuntaments i
evitarem aplicar la Reforma Local, així com també exigirem la millora del
finançament que reben les corporacions locals dels pressuposts insulars per a
la prestació de serveis socials.
Evitarem realitzar els serveis socials de caràcter especialitzat i de competència
supramunicipal, exigint al Consell Insular i al Govern la seva implicació i el seu
suport.
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Rellançarem els Plans Municipals de Serveis Socials que impulsen la solidaritat
i participació de tot el municipi, en els quals els i les joves tinguin un
protagonisme especial. Impulsarem activitats intergeneracionals i la creació i
impulsió de grups de voluntariat social, així com la realització de firetes o
setmanes temàtiques de manera conjunta amb les entitats locals o grups de
veïnats no associats.
Garantirem la seguretat i la convivència entre tot tipus de col·lectius i ciutadans
del municipi, creant un programa de benvinguda, en diferents idiomes, als nous
empadronats amb tota la informació municipal de serveis, horaris, direccions de
contacte, comerços, entitats i cultura local.
Potenciarem els Bancs del Temps, establint relacions entre la gent del municipi,
on la unitat d'intercanvi no és econòmica sinó que es mesura en temps.
Fomentarem la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i establirem els
usos del temps.
Millorarem l’ús comunitari de les escoles, cedint les instal·lacions a la
ciutadania i entitats fora de l’horari escolar, per a la realització d’actuacions
educatives, d’oci, cultura i temps lliure.
Per a les famílies i els menors
Dotarem de suficients places l'escolarització de 0 a 3 anys, ja que suposa un
instrument essencial per a la igualtat d'oportunitats, així com per a les polítiques
educatives d'integració i socialització.
Incorporarem les famílies monoparentals i monomarentals a les exempcions i
rebaixes fiscals, així com a altres taxes municipals.
Adaptarem les escoletes municipals a la realitat socioeconòmica de les
famílies, tenint en compte les necessitats de conciliació de la vida laboral i
familiar.
Millorarem l’ús comunitari de les escoles, cedint les instal·lacions a la
ciutadania i entitats fora de l’horari escolar, per a la realització d’actuacions
educatives, d’oci, cultura i temps lliure.
Elaborarem els Plans municipals de drogodependència, i realitzarem
campanyes per a la prevenció de les drogues i les conductes de risc, amb la
col·laboració dels serveis del Consell.
La cultura als nostres municipis
L’oferta cultural local està condicionada fonamentalment per dos factors: la
singularitat cultural del municipi i els equipaments que aquest disposa per a la
cultura.
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Es necessari revitalitzar els casals de cultura perquè siguin espais no només
d’exposició, sinó també de creació i de convivència entre les diferents formes
d’expressió artística.
Hem de reivindicar una major dotació pressupostària de l’àrea de cultura, i
intentar superar el dèficit en equipaments culturals, augmentant recursos i,
sobretot, definint una agenda cultural estable amb una programació a un any
vista.
S’ha de programar en temps l’agenda cultural, en coordinació amb els agents
culturals del municipi, el que ens ajudarà a prevenir la disposició dels diferents
espais, i a fer major i millor difusió de les nostres activitats per tal d’atraure
especialment l’interès de veïns, visitants i turistes.
Les biblioteques públiques municipals han de tornar a ser protagonistes, no
només com a espai de consulta i préstec de material bibliogràfic, sinó també
com a espais per a la formació i difusió de la lectura i la literatura, especialment
entre els més petits.
Les TIC s’han de normalitzar dins l’entorn que tradicionalment coneixem com a
biblioteques, tot reinventant-se i convertint-se en “centres d’informació i
cultura”.
Les festes constitueixen un instrument de gran utilitat per afavorir la cohesió
social i millorar la convivència ciutadana als municipis. Les festes són, moltes
vegades, la porta d’entrada dels nou vinguts a la vida cultural local. Per això,
hem de tenir esment i treballar des d’aquest àmbit els valors que garanteixen
una societat més justa i igualitària.
Hem de promoure la creació artística a escala local des de diferents vessants,
com la producció, la formació, la investigació i la difusió, establint convocatòries
de Premis o beques, contribuint a estimular l’interès artístic entre la ciutadania.
Col·laborarem amb el Consell de Mallorca mitjançant el Consell de les Arts i la
Cultura per tal de coordinar tota l’acció cultural.
Hem de fomentar les Jornades d’Estudis Locals per promoure el coneixement, i
fer difusió del municipi, des del seu aspecte històric, geogràfic, econòmic, social
i cultural.
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