
 
 
 
 
Joana Lluïsa Mascaró Melià, portaveu del grup de consellers BLOC PER MALLORCA, en 
el marc del Ple de Debat de Política General del Consell de Mallorca de 2011, presenta les 
següents 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

1. El Consell de Mallorca constata la necessitat, i assumeix el compromís, d’actuar 
decididament en la racionalització de l’administració i de l’estructura institucional amb 
la finalitat de servir als ciutadans amb transparència i efectivitat. 

 
2. El Consell de Mallorca es compromet a treballar per simplificar tràmits i reduir la 

burocràcia, proposant si cal canvis en la legislació, aprofundint en la modernització de 
la institució, per tal de donar un servei més àgil i transparent als ciutadans.  

 
3. El Consell de Mallorca es compromet a treballar conjuntament amb el Govern de les 

Illes Balears i amb tots els partits polítics, amb la finalitat de definir clarament les 
competències, racionalitzar l’estructura institucional i enfortir el Consell de Mallorca, 
d’acord amb les competències que li atorga l’Estatut d’Autonomia.  

 
4. El Consell de Mallorca constata la necessitat de millorar el finançament dels consells i 

es compromet a treballar conjuntament amb els altres consells, amb el Govern de les 
Illes Balears i amb tots els partits polítics per tal d’aconseguir una Llei de finançament 
dels consells justa i adequada a les competències i serveis que gestionen.  

 
5. El Consell de Mallorca constata la necessitat de millorar el finançament dels 

ajuntaments i es compromet a treballar conjuntament amb la FELIB per tal de 
reivindicar un nou sistema de finançament de les corporacions locals més just i 
adequat a les competències i serveis que gestionen i per instar el Govern de l’Estat a 
impulsar la reforma del sistema de finançament de les corporacions locals de manera 
urgent.  

 
6. El Consell de Mallorca valora molt positivament la tasca que du a terme Ràdio 

Televisió de Mallorca com a mitjà de comunicació públic, independent i professional, i 
aposta per la seva continuïtat dins el marc d’un model audiovisual de les Illes Balears.  

 
7. El Consell de Mallorca insta l’equip de govern a què el projecte definitiu de Via 

Connectora compleixi amb els paràmetres següents: 
a. Miniminització de l’impacte ambiental i del consum de territori. 
b. Adaptació a la part normativa del PDSC 
c. Adaptació del tram que enllaça amb la carretera de Sóller als paràmetres 

d’una carretera convencional desdoblada amb una velocitat màxima de 80 
km/h. 

d. Que compti amb totes les avaluacions ambientals que la Comissió Balear de 
Medi Ambient consideri necessàries.  



 
 
 
 

8. El Consell de Mallorca valora molt positivament els canvis duits a terme en matèria de 
territori, especialment pel que fa al Pla Territorial, que ha suposat l’aposta per un 
canvi de model basat la protecció del territori i l’urbanisme transparent i sostenible  

 
9. El Consell de Mallorca constata la necessitat de 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. 

 
10. El Consell de Mallorca defensa que la llengua pròpia, el català, ha de ser la llengua de 

trobada de tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país, un dels principals instruments 
per a construir una societat cohesionada, solidària i amb projecció de futur.  

 
11. El Consell de Mallorca reconeix que Cultura és estratègica pel desenvolupament 

social i econòmic i constata la necessitat que la propera legislatura el patrimoni, la 
indústria cultural, els equipaments i els serveis culturals, han de ser una prioritat de 
primeríssim ordre. 

 
12. El Consell Insular de Mallorca rebutja frontalment els delictes relacionats amb la 

corrupció política i adoptarà totes les accions i mesures al seu abast per ésser 
rescabalada pels perjudicis que hagi sofert per pràctiques associades a la corrupció.                                                                     

 

      Així mateix aposta fermament per l’exercici de la política des de la vocació de servei       
públic a la ciutadania amb honestedat, transparència i rigor. 
 
 
 
 
Palma, 3 de març de 2011 
 


