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NOU IMPULS AL PACTE DE GOVERNABILITAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
 
Hem arribat a la meitat de legislatura, marcats per la crisi econòmica mundial 
que afecta notablement la nostra illa. Per tant, cal en aquests moments 
prioritzar molt millor les polítiques, fer més eficaç i eficient la Institució i 
garantir un Govern fort que permeti l’estabilitat política necessària. Per tot això 
i en compliment del pacte signat es prendran un seguit de MESURES :  

 
1.- Un Pla d’agilització Administrativa que consisteix en: 

- reforçar la intervenció a través de més intervencions delegades. 
- un pla de formació als funcionaris per agilitar la tramitació dels 

expedients. 
- implantar la fiscalització posterior i reforçar l’equip de fiscalització. 

 - pla de xoc pagaments. 
 
2.- Avançar, decididament, en el Pla de Modernització del Consell per 
aconseguir la implantació d’una administració digital molt més transparent i 
molt més àgil pels ciutadans. 
 
3.- Accelerar la Reforma de la Llei de Consells amb l’objectiu que els 
Consells Insulars puguin tenir un funcionament com a Institucions 
Autonòmiques, molt més descentralitzat i molt més àgil econòmicament i 
administrativament. 
 
4.- Aprovació definitiva, el mes de novembre, del Pla Director de Carreteres 
que s’ha consensuat. 

 
5.- Reforma immediata del Reglament Orgànic  (ROC) actual de la 

Institució. 
 

      Es procedirà de forma immediata a l’aprovació d'un nou Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca a partir del text negociat durant els 2 
darrers anys. Aquest nou ROC inclourà:  

 
A) La separació de les Comissions d'Urbanisme i de Patrimoni.  

 
B) Una composició de la Comissió d'Urbanisme que serà proporcional a la 

representativitat dels grups polítics al Ple del Consell de Mallorca. 
Igualment succeirà amb la nova Comissió de Patrimoni Històric.  
 

C) L'establiment de tot un seguit de mesures per garantir i millorar la capacitat 
de fiscalització i control dels grups polítics. Entre aquestes mesures es 
regularan les preguntes orals i mocions en el sentit ja establert al text de 
treball existent, així com la creació de la Comissió de Seguiment de 
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l'Acció de Govern, que serà representativa del Ple.  
 

D) L'establiment i regulació de nous mecanismes de Participació Ciutadana, 
entre ells la possibilitat de creació de Consells Sectorials o Assessors, a 
més dels ja existents. Es regularà també la intervenció del públic als 
Plens i la creació d'un mecanisme de participació de caràcter general i no 
només sectorial.  
 

E) Es recuperaran les competències dels Secretaris Tècnics que no s'han 
aplicat aquesta legislatura. 

 
6.- Reforma de la Llei de finançament dels Consells Insulars per garantir 
un finançament adequat que permeti desenvolupar les competències que són 
pròpies dels Consells 
 
7.- Atesa l'aparició i coexistència en pocs anys de dos grans ens audiovisuals 
a les nostres illes, tant d'àmbit insular com autonòmic, des de Mallorca 
s'impulsarà el debat sobre el model audiovisual a Balears, amb especial 
atenció a la relació dels mitjans audiovisuals insulars amb els d'àmbit 
autonòmic.  
 
En aquest sentit, s'impulsarà la redacció de la Llei Audiovisual de les Illes 
Balears, a la qual es contempli l'esmentada relació des del punt de vista de la 
complementarietat entre els diferents mitjans, on les ràdios i les televisions 
insulars esdevenguin una mena de segon canal de la radiotelevisió 
autonòmica (IB3).  
 
Sempre tenint presents els principis d’independència, pluralitat, racionalitat, 
professionalitat i qualitat que hi han d'imperar. Aquests principis seran 
observats per un Consell de l'Audiovisual amb participació de les institucions 
autonòmiques i insulars. L’elecció de la direcció es farà d’acord amb els 
criteris que establirà la futura llei. 

 
8.- S’impulsarà la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials en concordança amb la llei de comerç aprovada pel Govern de 
les Illes Balears 
 
9.- S’impulsarà una Mesa de Diàleg entre les diferents institucions i les forces 
polítiques per optimitzar els sistemes de tractament de residus sòlids urbans i 
el d’enderrocs i voluminosos. 
 
10.- Es modificarà el PTM amb la intenció de mantenir, modificar, eliminar o 
reduir les ART. 
La modificació del PTM s’aprovarà, inicialment, al ple de desembre de 2009 
del Consell de Mallorca. 
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11.- S’aprovarà un decret llei que permeti la rehabilitació i ampliació dels 
Banys de Sant Joan com a establiment termal, amb els informes 
mediambientals pertinents. El decret implicarà la declaració d’interès general. 
 
12.- Es renuncia definitivament al projecte de camp de golf, amb oferta 
complementària, a Son Baco.  
 
13.- Agilitació màxima i urgent perquè siguin efectives les Inversions 
previstes dels fons de l’Estatut:  
 
         -  compra i rehabilitació de Can Weyler. 

- la rehabilitació de La Trapa;  
- Centre Internacional Toni Catany de Fotografia, a Llucmajor;  
- o la millora de la nostra xarxa viària. 

 
14.- Abans d’iniciar el procés ordinari per aprovar els pressuposts, es 
consensuaran amb els portaveus del pacte, incloses les bases d’execució. 
 
15.- Tancar immediatament l’acord econòmic amb el Govern de les Illes 
Balears per assumir les competències de Caça, Artesania i Activitats 
Classificades. S’acceleraran les negociacions de la transferència 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè puguin ser assumides pel Consell de 
Mallorca, l’1 de gener de 2010. 
 
16.-  Per millorar el seguiment del pacte signat i les decisions de Govern: 

 Es crearà una Comissió de Seguiment del Pacte composada per 
la Presidenta del Consell (PSOE) i els portaveus de Unió 
Mallorquina i el Bloc. Es reuniran quinzenalment per vetllar pel 
compliment dels acords presos i evitar possibles conflictes. 

 La presidenta reunirà els portaveus del Bloc i d’UM abans i 
després de cada conferència de presidents de Consells insulars 
per consensuar les polítiques i actuacions a consensuar i per 
donar compte dels resultats. Se seguirà el mateix procediment en 
haver de sol·licitar inversions relacionades amb el 
desenvolupament estatutarii o d’altres que puguin sorgir. 

 Tos els partits ens comprometem a mantenir l’estabilitat a les 
Institucions, dins al marc dels acords signats, fins al final de la 
legislatura. 

 
         
 
 


