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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2014 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 

1.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a la creació d’una comissió 
per revisar el reglament dels debats de política general per tal que aquests siguin una eina 
efectiva i participativa en el funcionament de la institució. 

 
2.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no destruir més llocs de 
feina a la institució i a prendre mesures de suport a les petites i mitjanes empreses 
juntament amb els autònoms per tal de poder generar ocupació. 
 
3.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a prendre mesures 
immediates que ajudin a la reactivació de l’economia local i a la creació d’ocupació. 
 
4.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a enfortir, davant el govern de 
l’Estat i del govern autonòmic, el Consell de Mallorca d’acord amb les competències que li 
atorga l’estatut d’autonomia, amb la finalitat de servir als ciutadans amb transparència i 
efectivitat, i també instar a la presidenta d’aquesta institució a fer el mateix davant el 
Parlament de les Illes Balears. 
 
5.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar durant el present 
any per oferir als ciutadans i ciutadanes de Mallorca un vertader servei telemàtic, per tal de 
donar un servei més àgil i transparent, simplificant tràmits i reduint la burocràcia proposant 
si cal canvis en la legislació, aprofundint en la modernització de la institució. 
 
6.- MÉS per Mallorca insta a la Presidenta i al govern del Consell de Mallorca a participar, 
com s’ha fet des del segle XIII i fins a l’actualitat, a la festa de l’Estendard de dia 31 de 
desembre (declarada Bé d'interès cultural immaterial des del novembre de 2007), i a 
declarar la senyera quadribarrada del rei Jaume I com a símbol d’interès local. 
 
7.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca, en el marc del Codi Ètic i de 
Bon Govern, a publicar a la seva web els trajectes realitzats pels consellers executius amb 
els cotxes oficials, així com també a publicar les factures de les despeses de protocol. 
 
8.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no modificar els estatuts del 
Consorci Serra de Tramuntana i a publicar a la web del Consell totes les seves 
contractacions i justificacions de despeses. 
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MEDI AMBIENT 
 
9.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a adoptar mesures per 
potenciar i incrementar la reducció, la reutilització i el reciclatge, especialment als municipis 
de més de 20.000 habitants. 
 
10.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a aprovar la ruta de pedra 
en sec durant el 2014 per tal de continuar amb tota la feina tècnica que ja s’ha 
desenvolupat així com fer una aposta clara pel desenvolupament del turisme cultural i la 
reactivació de l’economia a la Serra (Patrimoni de la humanitat), ja que no ha complert el 
seu compromís de fer-ho durant el 2013. 
 
11.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a complir els compromisos 
d’aquest plenari i a donar el suport tècnic i econòmic necessari per tal que les corporacions 
locals puguin elaborar el catàleg de camins del seu terme municipal i el catàleg de 
patrimoni. 
 
12.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a renegociar el contracte 
amb l’empresa TIRME, suspendre de forma immediata la importació de fems i es 
compromet a garantir a la ciutadania que la congelació de la taxa d’incineració de fems en 
aquesta legislatura no tindrà repercussions econòmiques futures. 
 
13.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca i a l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca a exigir responsabilitats a TRACSA a causa de la seva mala actuació referent 
a les obres de suposada millora de la pista de Son Pardo. 
 
 

 
HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
14.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar amb fermesa i 
reclamar amb contundència a l’Estat espanyol un tracte fiscal just i fonamentat en el 
concert econòmic que ens permeti mantenir els serveis públics i la reactivació econòmica a 
Mallorca. 
 
15.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a exigir a tots els seus 
treballadors els coneixement de la nostra llengua catalana, llengua cooficial de la nostra 
comunitat autònoma, tal i com sí ho fa amb la castellana. 
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16.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a exigir al Govern de les 
Illes Balears el pagament immediat del deute pendent per tal d’evitar més endeutament i 
poder generar recursos propis per la institució. 
 
17.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar per tal de millorar 
la proposta de llei de finançament dels Consells per tal d’aconseguir una llei justa i 
adequada a les competències i serveis que gestionen i que subsanin els reiterats 
incompliments del Govern de les Illes Balears. 
 
18.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar per reclamar a 
l’estat espanyol un tracte fiscal just i fonamentat en el concert econòmic per tal que els 
ciutadans i ciutadanes disposin dels serveis públics que els pertoca d’acord amb la seva 
contribució fiscal i que ens conduirà a la reactivació econòmica. 
 
19.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a reivindicar un nou sistema 
de finançament de les corporacions locals més just i instar al govern de l’estat espanyol a 
impulsar la reforma del sistema de finançament de les corporacions locals de manera 
urgent. 
 

 
 

COOPERACIÓ LOCAL 
 

20.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a fer públic el calendari de 
cobrament amb els ajuntaments deutors del SEPREISAL fins a 31 de desembre de 2014. 
 
21.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que defensi l’autonomia 
municipal i concreti en un termini màxim de 2 mesos com aplicarà la nova Llei de Reforma 
del Règim Local en relació a les competències que li atorga com a institució de coordinació 
i es compromet a no privatitzar la gestió de cap d’aquestes competències. 
 
22.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a fer les modificacions 
pressupostàries adients per a una convocatòria de subvencions per a despesa corrent 
reforçant així la capacitat econòmica dels ajuntaments de Mallorca, promovent així la seva 
economia local. 
 
23.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a promoure el consens amb 
els ajuntaments de Mallorca en el marc de l’Assemblea de Batles i Batlesses i a convocar-
la en un termini màxim de 2 mesos per explicar quines actuacions durà a terme el Consell 
en relació a l’aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local. 



                                     

 
 

 

Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca 

 

MÉS per Mallorca 
Grup Polític MÉS PER  MALLORCA 

C/  de Palau Reial 1, 4a planta. 07001.  
Palma (Mallorca. Illes Balears) 

Tel. 971 17 35 19 - Fax. 971 17 36  22 
jpalou@conselldemallorca.net 

www.mespermallorca.cat 

 
 

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

24.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a continuar i incrementar la 
protecció del patrimoni natural, cultural, històric i etnològic per fer possible la preservació i 
projecció de la identitat pròpia del país, bàsica pel desenvolupament social i econòmic. 
 
25.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a reconèixer que la cultura 
és estratègica pel desenvolupament social i econòmic i constata la necessitat que durant la 
present legislatura el patrimoni, la indústria cultural, els equipaments i els serveis culturals, 
haurien de ser una prioritat de primer ordre. 
 
26.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a donar el suport tècnic i 
econòmic necessari a totes les entitats socials i culturals que han treballat històricament en 
la promoció, suport i defensa de la nostra llengua i cultura, un dels principals instruments 
per a construir una societat cohesionada, solidària i amb projecció de futur. 
 
27.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que s’adhereixi a la Xarxa 
de municipis i entitats locals de les Illes Balears pel Ramon Llull. 
 
28.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no privatitzar la gestió del 
Poliesportiu Sant Ferran, així com també a destinar els 280.000 euros, previstos per 
reformes al Palma Arena, en millores per a les instal·lacions esportives propietat del 
Consell. 
 
29.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca i al vice-president i conseller 
de Cultura, Patrimoni i Esports a informar mensualment a aquest plenari de les gestions 
realitzades per a constituir la Fundació Toni Catany. 
 
30.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a convocar la Junta de 
Patrons de la Fundació Teatre Principal per explicar quan s’arreglaran les deficiències de 
les obres de reforma del teatre i les darreres actuacions en relació a les indemnitzacions 
als treballadors acomiadats, així com també a reconèixer públicament els mèrits de la 
recuperació de més de 5 milions d’euros de l’IVA de les obres de reforma. 
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CARRETERES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 

31.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que renegociar el conveni 
de carreteres i que les seves prioritats siguin el rescat de la concessió del túnel de Sóller, 
el rescat de la concessió de la carretera de Manacor i les variants de Sant Joan, Lloseta, 
Artà, Algaida, Sineu i la Nord de Son Ferriol. 
 
32.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no modificar el Pla 
Territorial de Mallorca així com també a rebutjat qualsevol llei o decret-llei que minvi les 
competències pròpies. 
 
33.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a recuperar la seva 
credibilitat i a fer complir, íntegrament i ara ja sense més dilacions, els acords que va 
aprovar el Ple del Consell fa 3 anys respecte a la recuperació d’ofici de la Carretera vella 
de Lluc a Pollença. 
 
34.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a retirar el projecte 
d’autopista Campos – Llucmajor i substituir-lo per un que solucioni la perillositat i sigui 
compatible amb la protecció del territori i la defensa del medi ambient. 
 
35.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a donar solucions 
immediates als propietaris que se’ls expropia el seu únic habitatge i complir els 
compromisos adquirits amb els veïns de Son Ferriol en relació a les obres del segon 
cinturó. 
 
36.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a complir els compromisos 
adquirits de redactar el Pla Director d’Equipaments Comercials i el Pla de Seguretat 
Ciclista. 

 
 
 

SERVEIS SOCIALS 
 

37.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a impulsar, de manera 
coordinada amb els ajuntaments i les entitats del tercer sector, un pla integral d’actuació 
capaç de donar resposta a les necessitats socials dels mallorquins i mallorquines. 
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38.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a millorar la coordinació 
entre el Consell i els ajuntaments en relació a la RMI per tal d’eliminar terminis excessius i 
traves burocràtiques innecessàries a l’hora que s’avaluï la possibilitat que siguin els propis 
ajuntaments que gestionin aquest servei. 
 
39.- MÉS per Mallorca, davant una situació tant prioritària com son els serveis socials, 
insta al govern del Consell de Mallorca a abandonar el seu silenci i la seva inactivitat per 
garantir als ajuntaments, sense ni incertesa, el seu suport en aquesta matèria. 
 
 
 
 
Palma, 3 d’abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El portaveu de MÉS per Mallorca 
Joan Font Massot 


