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Vivim temps d'emergència social, de saqueig generalitzat, d'acumulació de ri-
quesa per part d'unes elits que són una ínfima fracció de la població i de des-
possessió de béns bàsics per a la immensa majoria. Ens han robat la nostra 
sobirania. Han segrestat la nostra capacitat de decidir sobre el nostre futur i 
sobre les nostres vides. Les xifres de l'atur, la desigualtat social, la pobresa in-
fantil, la taxa de suïcidis i de desnonaments, la desigualtat entre homes i dones, 
les successives privatitzacions, la reducció de salaris i del poder adquisitiu de la 
majoria i la facilitació dels acomiadaments són el desastrós paisatge que sofrim 
a l'illa de Mallorca.

Tot això es produeix enmig d'un panorama polític en el qual la corrupció dels 
principals partits s'ha convertit en la forma institucionalitzada de governar, un 
tema del qual, per desgràcia per a la majoria de la gent, en sabem molt a la 
nostra illa. A l'anterior cal afegir unes institucions que s'han mostrat totalment 
incapaces d'integrar les demandes col·lectives i, molt menys, de satisfer-les. 

Podem neix, actua i es presenta a les eleccions amb el propòsit de ser una eina 
de la ciutadania per canviar d'arrel la forma de fer política i tirar a la casta co-
rrupta i clientelar, per fomentar la participació des de baix i per revertir el rumb 
actual de les polítiques que aplica la classe governant des de dalt al servei de la 
banca i dels grans poders financers.

La història d'aquesta illa en les últimes dècades està directament relacionada 
amb l'evolució del sector turístic. Des dels primers anys de naixement d'aquesta 
activitat, i alhora que anaven desapareixent els sectors primari i industrial, es 
consolida un model econòmic basat en el monocultiu estacional del turisme de 
sol i platja i en una activitat constructora que dota de marc al mateix negoci 
turístic, ampliat posteriorment al residencial d'alt standing. D'una forma lenta 
però constant, la implacable lògica del màxim rendiment ha anat en un doble 
procés: d'una banda, ha reorientat els sectors socials en funció del seu posi-
cionament en el negoci turístic i, per una altra, ha concentrat gradualment el 
negoci en menys mans.
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Fins a la irrupció de l'estafa anomenada crisi, amb l'esclat de la bombolla immo-
biliària, vivíem en un miratge de societat a Mallorca, rica i cosmopolita, que va 
arribar al seu cim a principis de segle. La classe empresarial multiplicava els seus 
beneficis i l'oligarquia mallorquina abastava el món sencer. El frau i la ceguera 
defineixen les nostres classes política i financera.

La irrupció de la «crisi estafa» a partir de 2007 esquinça el teló i ens aboca al 
món en el qual ara vivim. Mentre la taula dels poderosos desbordava, la gent 
havia de donar-se per afortunada per les miques que queien. L'arribada de la 
crisi comporta la manifestació de totes les contradiccions. El treball es conver-
teix en un ben escàs: qui en té, ha de conservar-ho a qualsevol preu; qui el perd, 
ho perd tot amb ell. La propietat, la sanitat, l'educació… apareixen de sobte com 
a béns cada vegada més fràgils i menys segurs en aquesta cadena en què co-
mença a flaquejar la base sobre la qual s'havia assentat l'edifici de tot un seguit 
de drets.

Tot el que fa una dècada ens definia com «la societat de les classes mitjanes» 
desapareix i la veritable naturalesa d'aquesta societat es va traslluint. Es tracta 
de la societat de les classes desposseïdes: majors de cinquanta anys que mai 
seran recuperats per aquest sistema; universitaris multimáster que parteixen a 
l'estranger per treballar en l'hostaleria o es queden en les nostres costes per 
ser ajudants de cuina; comerciants que malviuen en els seus negocis acabats; 
joves en atur indefinidament o que accediran a treballs de misèria; una legió 
de desnonats; en general, treballs més precaris i pitjor pagats; malalties sense 
tractament adequat que comporten la ruïna i fins a la mort; una infància em-
pobrida; dones doblement explotades i desenes de milers de persones majors 
que mantenen amb les seves pensions als seus fills i els seus néts; famílies que 
no poden pagar ni el rebut de la llum, que han d'acudir a institucions caritatives 
per subsistir... I tot això amb una casta política que no aporta solucions o que 
simplement segueix depredant, legal o il·legalment, l'erari públic i que desen-
volupa i aplica polítiques orientades a satisfer els interessos de l'oligarquia, des 
de les urbanístiques i territorials fins a les laborals, sobre els drets socials i els 
serveis públics.

Aquestes polítiques ens aboquen a un futur que s'albira poc favorable per a la 
majoria social: una massa de treballadors i treballadores poc qualificats; unes 
classes mitjanes empobrides o que en el millor dels casos han perdut les seves 
expectatives de benestar; una societat, en definitiva, on les certeses han des-
aparegut i amb elles la confiança en un futur millor. Solament l'oligarquia, la 
casta, roman en l'escenari com a actor fonamental i la satisfacció dels seus inte-
ressos s'erigeix com a objectiu primordial, entorn del com giren l'acció política 
i l'activitat econòmica. En aquest escenari, Mallorca sembla predestinada a ser, 
dins del context globalitzat, un immens parc temàtic recreatiu per a l'alleuja-
ment de milions de turistes i solaç per a jubilats i milionaris nòrdics, en el qual la 
majoria social quedaria reduïda a una mera reserva de mà d'obra: cambrers, ne-
tejadors o jardiners d'un immens complex residencial i turístic, amb situacions 
precàries o simplement a l'espera dels escassos llocs de treball. En aquest con-
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text, Podem es postula com l'instrument en mans de la ciutadania per canviar 
el futur que pretenen imposar-nos amb la continuació de la vella política i per 
transformar les bases sobre les quals s'ha assentat l'edifici d'un model polític i 
econòmic que genera creixents desigualtats, esgota els recursos naturals i blo-
queja la participació.

Durant les últimes dècades, s'han perpetrat a la nostra illa actuacions urbanís-
tiques desordenades i descontrolades que han suposat un dur impacte per a la 
bellesa natural de l’illa i el seu incomparable paisatge. La fragilitat d'un entorn 
natural aïllat, com és el de Mallorca, ha de defensar-se per sobre de qualsevol 
interès econòmic, doncs és el principal atractiu turístic de la nostra illa i el llegat 
que deixarem a les generacions futures. Aquesta responsabilitat no ha d'estar 
en mans de l'oligarquia especuladora. És absolutament necessària la substitució 
de les elits polítiques depredadores per una ciutadania empoderada, els repre-
sentants de la qual defensin l'interès col·lectiu des de la més absoluta trans-
parència i exemplaritat.

  El canvi social que pretén realitzar Podem es recolza en dues línies d'acció 
complementàries. La primera consisteix a dur a terme les reformes polítiques i 
administratives precises per respondre a les necessitats urgents del present. La 
segona, implica un canvi de paradigma i de forma d'actuar en el que respecte al 
model socioeconòmic en què vivim i afecta, sobretot, a la construcció del futur.

 El programa que presenta Podem s'emmarca en aquestes dues línies d'acció 
de regeneració política i profunda transformació socioeconòmica que precisa 
urgentment la societat de l’illa de Mallorca.

587 MESURES PER EL CANVI
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RESCAT CIUTADÀ

La nostra societat es troba en un estat d'emergència que requereix un rescat 
ciutadà àgil i immediat, perquè no quedin més persones en risc d'exclusió social, 
sobretot en la infància. Segons Unicef, en el 2014 hi havia un 31% de menors en 
risc de pobresa i un 37% en situació de risc d'exclusió social. A causa de la natu-
ralesa jurídica del Consell Insular de Mallorca i el repartiment de competències 
entre Comunitat Autònoma i Consells, des de Podem Mallorca proposem les 
següents mesures de rescat:

1 AFERS SOCIALS

- Agilitzarem els procediments administratius i reduirem la burocràcia per acce-
dir a prestacions d'extrema necessitat social.  

- Crearem una finestreta única per millorar l'accessibilitat de les persones en risc 
d'exclusió social i la coordinació amb cada Administració local.  

- Es farà universal el complement als sistemes de suport efectiu als ingressos 
amb prestacions en espècies relacionades amb l'alimentació, la cura de la in-
fància, la salut, l'habitatge, el transport i  l'accés a les activitats esportives o 
socioculturals i també amb prestacions dirigides a la prevenció de la pobresa 
infantil.  

- Col·laborarem amb el Govern balear en el desenvolupament d'un pla autonò-
mic integral d'infància i adolescència a les Illes Balears que inclogui els diferents 
àmbits que afectin el benestar infantil (benestar material, educació, protecció, 
salut, seguretat, infància en situació de vulnerabilitat, immigració, prostitució, 
benestar subjectiu) i que incorpori mecanismes d'avaluació i de sostenibili-
tat.  

587 MESURES PER EL CANVI
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- Es revisaran els serveis d'atenció als menors i s'establirà un pla d'avaluació dels 
protocols d'intervenció. 

- Realitzarem una millora substancial de la cobertura de les beques de menjador, 
per assegurar que els nens dels centres públics reben un menjar digne al dia. 

- Juntament amb el Govern balear, crearem una legislació autonòmica en la qual 
s'especificaran mesures d'acompanyament i suport per a joves extutelats amb 
la finalitat de millorar la seva reinserció social.   

- Tant en l’àmbit insular com a local, elaborarem Plans d'inclusió social que 
comptin amb objectius clars, recursos adequats, sistemes d'informació i segui-
ment i una correcta implicació de les organitzacions socials. També assumirem 
com a política transversal i prioritària l'objectiu de la reducció de la pobresa i de 
la integració social i laboral dels grups en risc d'exclusió i assegurarem que les 
polítiques econòmiques no generin pobresa i més desigualtat.   

- Es reorganitzarà la despesa pública per poder prioritzar amb eficiència i efi-
càcia les prestacions socials. Aquesta despesa s'ha d'anar equiparant a mitjà 
termini a la mitjana nacional i a llarg termini amb el nivell de la UE-15.  

- Es farà més flexible la concessió de la Renda Mínima d'Inserció (*RMI), de 
manera que inclogui als joves entre 18 i 25 anys i sigui compatible amb altres 
prestacions i/o treballs a temps parcial o temporals, i s'augmentaran les quan-
ties per persona i membres del nucli familiar. La renda garantida que proposem 
suposa una major qualitat i extensió en les polítiques de rendes aplicades fins al 
moment. 

- Ampliarem, consolidarem i donarem estabilitat als serveis i programes de for-
mació, orientació i inserció laboral dirigits als perceptors de la RMI.   

- Realitzarem una millora substancial de la cobertura dels menjadors socials 
i implantarem modalitats alternatives, en coordinació amb els serveis socials 
d'atenció primària, amb l'objectiu de garantir una alimentació suficient i ade-
quada per a tots els nens i nenes,  per a les persones majors i sobretot per a les 
persones sense llar.   

- S'articularan mesures clares d'interrelació entre les Administracions per facili-
tar processos integrals per a persones i famílies que contemplin, a més dels ser-
veis socials: la salut, l'educació, la formació, l'ocupació, l'habitatge, el transport, 
etc.  

- Ampliarem, en la mesura del possible, les places públiques en residències de 
majors per reduir les llistes d'espera.   

PODEM. EL PROGRAMA DEL CANVI
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- Coordinarem els diferents serveis públics per garantir la qualitat de vida dels 
majors, tant dels que viuen a la seva casa com a les institucions.   

- Es durà a terme una auditoria dels centres residencials concertats i s'establirà 
un pla per avaluar-los.   

- Engegarem un programa de detecció del maltractament en els majors. 

- Impulsarem el treball en xarxa de manera cooperativa en l'àmbit municipal.

2. IGUALTAT

- Reinstaurarem un organisme que vetlli per la igualtat de drets i oportunitats 
entre homes i dones (Direcció Insular d'Igualtat) i el dotarem d'un pressupost 
acord amb les seves funcions.

- Es formarà amb perspectiva de gènere en tots els àmbits: mèdic, judicial, be-
nestar social, etc. Exigirem l’especialització en violència de gènere i l'estabilitat 
a la feina dels professionals dels equips interdisciplinaris de valoració, amb un 
especial esment en els cossos i forces de seguretat.
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DEMOCRÀCIA I 
INSTITUCIONS

1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

La democràcia directa és un mecanisme de participació que ha estat massa 
oblidat. Hem de perdre la por a escoltar a la gent i recuperar el dret a decidir. 
Per això proposam les següents mesures:

- Un portal web insular d'opinió i votació ciutadana. Un portal web insular di-
namitzat periòdicament amb qüestions d'interès general, a on la ciutadania po-
drà expressar les seves opinions i propostes, establir una discussió constructiva 
amb altres ciutadans i ciutadanes i votar entre les opcions suggerides. També 
serà un modern i atractiu vehicle d'expressió i comunicació dels i de les respon-
sables polítics i polítiques amb la ciutadania. 

- Promoció de la Llei d'iniciatives legislatives populars en el Consell de Mallorca. 
Promocionarem i donarem visibilitat a aquesta via de participació ciutadana 
amb tots els canals de difusió disponibles per a l'administració.

- Implementació de la Petició legislativa popular. Aquest mecanisme estableix 
una via per a què la ciutadania, de forma col·lectiva, sol·liciti que es legisli sobre 
una temàtica concreta. A diferència de la Iniciativa legislativa popular, deixa als 
seus legítims representants el procés legislatiu concret. La ciutadania, això sí, 
establirà els objectius. Igualment es donarà garantia del debat parlamentari.

- Convocatòria de processos de consultes populars per a qüestions de gran 
transcendència pública. La vigent legislació estatal limita fortament la possi-
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bilitat dels governs insulars d'iniciar processos de consultes populars. Però a 
Podem creim en el dret a decidir en relació a tot, i per això la nostra proposta 
és iniciar un nou procés constituent en l’àmbit estatal. En espera que tal procés 
constituent fructifiqui, potenciarem la figura de la consulta popular per a qües-
tions de gran rellevància dins dels límits de la legislació vigent.

- En tot procés de participació democràtica s'haurà de tenir en compte la pers-
pectiva de gènere. La política encara és, en un grau desproporcionat, un as-
sumpte d'homes, en part perquè moltes dones tenen una doble càrrega laboral 
(la contractual i la familiar), i en part perquè la política encara té una concepció 
en bona part patriarcal. Volem corregir el dèficit democràtic que això implica 
amb una nova forma de fer política que incorpori la perspectiva de gènere.

2. TRANSPARÈNCIA I LLUITA ACTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓ

L'illa de Mallorca està cansada de la corrupció generalitzada. Podem Mallorca 
és una alternativa radicalment democràtica que parteix d'un compromís ètic 
assumit per les seves inscrites i els seus inscrits i pels seus càrrecs electes. Ara 
bé, la moralitat pública s'ha de reforçar i assegurar mitjançant mecanismes de 
controls ferms i eficaços. És obvi que fins ara aquests mecanismes de control 
no han resultat. Per això ens comprometem a liderar la regeneració democràtica 
partint del principi de transparència institucional.

Ho farem essent fidels a una idea molt clara: no multiplicar organismes de con-
trol. Si per a cada problema nou es crea una institució nova, l'administració 
es complica, i es torna cara i ineficaç. No es tracta de crear més organismes, 
sinó d'utilitzar millor els existents i racionalitzar les seves funcions i estructu-
ra. L'organigrama administratiu s'ha de simplificar al màxim, i s'han de supri-
mir nombroses entitats específiques d'utilitat dubtosa i sobrecost segur per a 
tornar a confiar en l'administració pública ordinària, formada per al funciona-
riat públic amb alta qualificació professional i despolititzat. Perquè a Podem 
Mallorca no volem cops d'efecte mediàtics, sinó autèntica lluita regeneradora, 
tan barata i eficaç com sigui possible. La transparència s'aconseguirà gràcies a 
les següents mesures:

- Mesures actives de control dels representants polítics. Exigirem el control 
públic dels béns i patrimoni dels representants i càrrecs polítics per a evitar 
l'enriquiment il·lícit. Acabarem amb les “portes giratòries”, de forma que cap 
representant polític ni alt càrrec podrà desenvolupar una tasca d'assessoria a 
cap corporació estratègica ni durant el seu exercici al càrrec ni durant els quatre 
anys posteriors al cessament de la seva activitat política.

- Persecució de la corrupció partint d'una auditoria completa dels comptes pú-
blics. Farem una auditoria completa dels comptes públics, del deute generat i 
dels contractes adjudicats. Obrirem els calaixos, aixecarem les estores, esbri-
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narem quins han estat els responsables del robatori i malversació de caudals 
públics i arribarem fins a les darreres conseqüències judicials, col·laborant acti-
vament amb el funcionariat. Si fa falta, ens presentarem com acusació particular 
als processos de corrupció.

3. IMPULSAR I AMPLIAR EL CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. 

El control institucional requereix un Codi Ètic i de Bon Govern eficaç. Això passa 
per dues condicions: la primera és esmenar les carències de l'actual codi ètic, 
i la segona és assegurar el seu compliment, per tant, el nou Codi Ètic i de Bon 
Govern tendrà les següents característiques:

- S'assegurarà que la idoneïtat dels alts càrrecs pugui ser sotmesa a l'examen 
del Consell.

- Assegurar el compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'àmbit es-
tatal. Així, s'establiran tres filtres: en primer lloc, un control d'oportunitat sobre 
la necessitat administrativa de la funció que satisfer. En segon lloc, s'assegurarà 
establir un vertader control de la funció pública sobre l'òrgan polític que confor-
mi a les necessitats ciutadanes l'obra pública requerida, de forma que s'elimini 
el control polític sobre l'adjudicació. Finalment, tota empresa que opti a concur-
sos públics complirà amb les condicions de respecte als drets dels treballadors 
i de les treballadores.

- Assegurar el compliment de què “Les retribucions que els membres del Govern 
i els alts càrrecs percebin per raó del seu càrrec han de ser objecte de publici-
tat oficial amb indicació expressa dels diferents conceptes retributius. Aquesta 
publicitat es farà mitjançant la pàgina web institucional” i “També es donarà 
publicitat a les compensacions, els beneficis o les indemnitzacions que es rebin 
per qualsevol concepte vinculat amb l'exercici del càrrec públic”.

- Adopció d'un model similar al del Regne Unit i els Estats Units en matèria de 
campanyes electorals, perquè són excepcionalment transparent: publicació dels 
justificants i detalls de despesa dels candidats i les candidates i les seves agen-
des en un període no superior a 30 dies.

- Assegurar una avaluació efectiva de polítiques públiques per a què la dita ava-
luació sigui real i no teòrica: és essencial definir amb precisió quirúrgica el destí 
dels fons públics, elegir de manera acurada els membres de les comissions de 
seguiment que vigilin trimestralment l'evolució d'aquesta política pública grà-
cies a l'establiment d'indicadors objectius, i reflectir l'avaluació a una pàgina 
web d'accés públic i disseny clar. En cas d'avaluació negativa, la política en 
qüestió se redreçarà o s’abandonarà.
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- Establiment de procediments per a exigir responsabilitats (polítiques o penals 
si és el cas) als responsables polítics que consentin, fomentin o executin actes o 
actituds tendents a castigar o discriminar les funcionàries i els funcionaris que 
haguessin emès informes o actes administratius en el correcte exercici de les 
seves funcions en contra de la voluntat del responsable o grup polític de torn.

- Implantació d'una Agenda Transparent per als càrrecs polítics.

- Implantació de la figura del Síndic de Greuges, prevista a l'Estatut d'Autono-
mia, també per al Consell Insular.

Sovint la ciutadania se sent desprotegida enfront dels abusos de l'administra-
ció i el poder de les xarxes de clientela. En tal sentit resulta clau implantar la 
figura del Síndic de Greuges, prevista en el nostre Estatut però no desenvo-
lupada. Volem un Síndic de Greuges independent dels interessos partidistes, 
compromès amb la defensa dels drets de la ciutadania, i amb competències 
molt definides i ampliades, que impliquen capacitat executiva i sancionadora en 
cas d'ignorar les seves directrius. El Síndic de Greuges serà nomenat mitjançant 
el següent procediment: es farà una preselecció de tres candidats nomenats 
seguint un procediment similar al definit per l'Estatut del Personal Directiu, per 
a assegurar la seva qualificació tècnica i professional. Després el Ple del Consell 
elegirà un dels tres candidats per majoria qualificada de 3/5.

4. UNES INSTITUCIONS MÉS REPRESENTATIVES

La democràcia directa no ha de ser, a una democràcia moderna, l'únic i quotidià 
mecanisme de presa de decisions. Els habitants de Mallorca tenen dret no sols 
a participar directament, sinó també, i sobretot, a tenir la seguretat que els seus 
legítims representants són exactament això, els representants dels seus interes-
sos col·lectius, i no els representants dels interessos d'una minoria, un grup de 
pressió o un partit polític.

Això implica la necessitat urgent de reprendre el principi fundacional de la de-
mocràcia moderna: el control del poder per a què aquest estigui al servei del 
poble i no de si mateix.

Per a controlar el poder s'ha de revitalitzar el nostre sistema de divisió de po-
ders, ara mateix ofegat per un excessiu pes del poder executiu (el Govern del 
Consell) en detriment dels altres dos, que amenaça en convertir la nostra for-
ma de govern, de naturalesa parlamentària, en un presidencialisme encobert 
de caràcter semiautoritari, a on la voluntat popular ha estat substituïda per la 
voluntat del President o de la Presidenta del Consell i de la partitocràcia. Per a 
corregir aquestes anomalies democràtiques proposam les següents mesures:
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- Posarem el Consell de Mallorca en el centre de la vida política. El Consell de 
Mallorca és la màxima expressió de la voluntat de la ciutadania de Mallorca, i 
com a tal no pot quedar relegat a una simple institució dominada per majories 
parlamentàries que donen suport al Govern de torn amb actitud acrítica i es 
limita a validar les iniciatives legislatives de l'Executiu expressades en forma de 
Decrets-Llei de dubtosa legitimitat democràtica. Més aviatal contrari, el Consell 
ha de recuperar les seves dues funcions bàsiques, allò que ho defineix essen-
cialment i constitueix la seva raó de ser: el poder de fer lleis en nom del poble i 
el control del Govern.

- Controlarem el Govern des del Ple del Consell amb tota fermesa. No hi ha 
democràcia sense control del Poder, i la institució encarregada de controlar el 
Govern és el Ple del Consell. Ja basta de majories còmodes que converteixen les 
sessions parlamentàries de control del Govern en simples pantomimes: el futur 
Grup Parlamentari de Podem Mallorca es compromet fermament a controlar el 
Govern tant si li dóna suport com sinó.

- Els membres del Govern han de mantenir una tensió ètica i un compromís 
permanents amb els interessos populars, i és el Ple del Consell qui ha de forçar 
als governants a aquesta tensió amb un doble mecanisme: sessions de control 
quinzenals actives i centrades en les necessitats de la gent, i no en l'enfronta-
ment mediàtic entre partits, i si escau, la moció de censura: el Ple del Consell no 
ha de donar suport a governs allunyats dels interessos ciutadans sigui quin sigui 
el seu color polític. Així canviarem la forma de fer política.

- Facilitarem la creació de comissions d'investigació. Es modificarà la normativa 
que regula la creació, composició i funcionament de les comissions d'investiga-
ció de forma que siguin efectives i independents de l'aritmètica parlamentària. 

- Obrirem un debat ciutadà sobre el paper institucional del Consell Insular per 
a definir clarament les competències del Consell Insular de Mallorca, així com la 
corresponent dotació pressupostària.

Les Balears són un conjunt d'illes, cadascuna amb la seva idiosincràsia i sin-
gularitat. Al mateix temps, totes les illes formam una comunitat autònoma. A 
Podem Mallorca som conscients de les múltiples, i sovint contraposades, sensi-
bilitats en relació al pes polític que han de tenir els diferents nivells administra-
tius (Comunitat Autònoma, Consells Insulars i Ajuntaments) que ens governen i 
representen. Per això volem aconseguir un consens ciutadà tan ampli com sigui 
possible per aclarir la necessitat i competències de cada nivell, evitar duplici-
tats, despeses innecessàries i, en general, tot tipus de desconcert administratiu.

- Proposarem una reforma de la Llei electoral per a reduir el percentatge mínim 
de vots requerits per entrar a les institucions. L'actual Llei electoral de les Illes 
Balears és poc respectuosa amb les opcions polítiques minoritàries, s’ha d'exigir 
un mínim del 5% dels sufragis per a què una llista pugui tenir una representació 
a les institucions. Exigirem que el límit s'estableixi al 3%.
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5. UNA ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DE TOTA LA CIUTADANIA

L'administració és patrimoni de tota la ciutadania, i sols pot estar al servei de 
la gent, no d'interessos particulars, ni de grups de pressió, ni de partits polítics, 
ni tampoc d'ella mateixa. Nosaltres, el poble, som els propietaris de l'adminis-
tració. Per això és necessari reformar-la, perquè si l'administració, segrestada 
durant els últims anys per un poder ombrívol, corrupte i constructor de xarxes 
clientelars, no torna a ser patrimoni col·lectiu, la regeneració democràtica no 
serà possible. Per això proposam les següents mesures:

- Disminució d'assessors i càrrecs de lliure designació, que es reduiran al mínim 
imprescindible, i substitució de la majoria dels existents per funcionariat públic 
i/o personal directiu en funció de la tasca requerida.

- Els assessors tècnics i les assessores tècniques, en cas de ser necessaris, s'ano-
menaran atenent als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Aquests 
assessors i assessores hauran de tenir la titulació exigida per desenvolupar amb 
eficàcia les tasques encomanades.

- Control i reducció al màxim possible del sector instrumental. El sector instru-
mental representa de fet un conglomerat d'empreses públiques, fundacions i 
altres entitats sostingudes amb fons públics que corre de forma paral·lela a 
l'administració ordinària i que representa una importantíssima part de la despe-
sa pública, però que escapa als mecanismes de control de l'administració i que 
sovint utilitza procediments de contractació de personal poc transparent

- D'acord amb el nostre esperit de lluita activa contra qualsevol redundància 
administrativa i qualsevol forma de xarxa de clientela, revisarem la tipologia de 
les entitats instrumentals que depenen del Consell de Mallorca a on el Govern 
tengui majoria en el control dels seus òrgans de govern o en la participació del 
seu capital o finançament, per a verificar si es crearen per a satisfer necessitats 
administratives que no puguin ser desenvolupades pels departaments o les se-
ves direccions insulars, i actuarem en conseqüència.

- Per altra banda s'auditaran els procediments de selecció de personal a aquests 
ens per a comprovar si s'atengué als principis de publicitat, igualtat, mèrit i 
capacitat, exigits per a l'accés a la funció pública a qualsevol de les seves mo-
dalitats (personal laboral o funcionari), amb la finalitat de prendre les mesures 
necessàries per a l'educació efectiva a aquests principis bàsics al funcionament 
de l'administració.

- Ens comprometem fermament a no crear nous organismes, fundacions ni em-
preses públiques sense tenir la garantia absoluta que les seves funcions no po-
den ésser exercides per l'administració ordinària.
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6. UNA CIUTADANIA MÉS COMPROMESA

La democràcia és un camí de doble via: un camí d'anada dels polítics i l'admi-
nistració cap a la ciutadania, i una tornada des de la base fins a les institucions, 
que han de ser el mirall del poble.

Volem unes institucions que encapçalin el procés de regeneració i democratit-
zació, i comptarem amb la resposta ciutadana a aquest lideratge: fomentarem 
la cultura política, l'esperit de participació, la comprensió del fet que tot dret 
dur emparellat un deure, l'esperit de tolerància, l'acceptació que la voluntat de 
la majoria no pot en cap cas aixafar les minories —i per això valorarem al màxim 
el pluralisme polític, eix vertebrador de tota democràcia —, el civisme i també, 
com a element fonamental del canvi, la consciència fiscal. Sense consciència 
fiscal, no serà possible implantar una política fiscal progressiva, ni, per tant, 
construir una autèntica democràcia social. La ciutadania ha d'interioritzar que 
el frau fiscal és un enemic del poble, i que sense la col·laboració de tot el món 
no és possible una societat més igualitària i justa.
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EQUITAT DE GÈNERE I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES

1. EQUITAT DE GÈNERE I DRETS CÍVICS

La instauració de les polítiques d'austeritat des que va començar la mal anome-
nada crisi econòmica han servit d'excusa per anar reinstaurant un model con-
servador que afecta greument a les dones, ja que referma els rols tradicionals i 
la divisió sexual del treball, destruint els avenços aconseguits fins ara.

Aquesta situació de crisi forma part d'un model econòmic que genera grans 
desigualtats que augmenten amb les polítiques de retallades. El pensament 
neoliberal que impulsa aquestes polítiques, unit al patriarcal, també augmenta 
la desigualtat de gènere. Es fa creure a la població que les polítiques d'equitat 
de gènere són un luxe propi de les èpoques de bonança, privilegis que aquesta 
societat no es pot permetre en època de crisi i que, necessàriament, això ens 
porta a tornar a l'ordre "natural" de les coses perquè "hem viscut per sobre de 
les nostres possibilitats". L'eliminació del Ministeri d'Igualtat al·ludint que era 
una mesura necessària per sortir de la crisi dóna bon compte d'això, ja que su-
posava un 0,3% del Pressupost General de l'Estat.

De mica en mica, la legislació en aquesta matèria ha deixat de tenir pressu-
postos adequats per a la seva implementació, quedant pràcticament en paper 
mullat. Els organismes i serveis per fer efectives aquestes lleis s'han anat també 
desactivant o desapareixent causant indefensió a les dones.

Les propostes es concreten en tots els àmbits de la vida i se centren en les se-
güents premisses:
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Transversalitat

- Compromís de les institucions per treballar de forma transversal temes re-
lacionats amb igualtat d'oportunitats i drets de les dones, amb pressupostos 
incorporats.

Enfortiment institucional

- Dotar Mallorca d'una àrea d'Igualtat i situar-la en la conselleria que coordini a 
les altres, de manera que pugui fer transversals les accions d'igualtat de drets i 
oportunitats en totes les conselleries.

Participació 

- Pacte de mínims entre les institucions i les associacions de dones per impulsar 
mesures que enforteixin el teixit associatiu de dones que es tradueixi en una 
societat més forta, cohesionada i lliure de violències i discriminacions, que se 
centri en aquesta legislatura en tres punts fonamentals:

Democràcia participativa 

- Plans d'Igualtat continuats, amb objectius concrets i avaluació transparent i 
participativa, tant en les institucions com en àmbit privat.

Violència de Gènere

- Treballar conjuntament amb els municipis en campanyes de prevenció i sensi-
bilització, informant els drets de les dones en les seves relacions de parella i en 
la separació o divorci. Eradicar la publicitat masclista i els continguts de menys-
preu i odi a les dones que es troben en productes culturals i Internet mitjançant 
les mesures adequades. 

- Implementar cursos d'autodefensa femenina per a dones i noies.

- Formació especialitzada a professionals dels mitjans de comunicació i segui-
ment per evitar la utilització dels testimonis de les víctimes amb fins sensacio-
nalistes. Que els mitjans de comunicació públics difonguin periòdicament dades 
estadístiques de les sentències condemnatòries i d'agressors a la presó per tal 
de combatre la sensació d'impunitat.

- Mesures destinades a fomentar programes d'intervenció psicosocial amb ho-
mes maltractadors des de la perspectiva de gènere. Mesures destinades a pro-
mocionar pràctiques de noves masculinitats i masculinitats no violentes.
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-  Propiciar Protocols municipals contra la mutilació genital femenina en 
aquells municipis que ho necessitin.

Educació

- Cobertura de la demanda i accessibilitat econòmica de l'educació infantil pú-
blica, especialment de 0 a 3 anys.

- Treballar conjuntament amb Serveis Socials per evitar l'abandonament escolar 
de noies adolescents, especialment d'altres cultures, evitant matrimonis pre-
coços que suposin una minva en el desenvolupament maduratiu i educatiu.

Diversitat sexual

- Com a mesura urgent per curar la societat de prejudicis i intolerància és l'edu-
cació i en aquest àmbit també cal remarcar, recuperant immediatament una for-
mació de la mà de les organitzacions socials respecte a la sexualitat, el respecte 
i la diversitat.

- Com a mesures a mig / llarg termini i que comporten una reestructuració de 
les institucions estan totes les propostes que hem realitzat des de la campanya 
Vota Rosa 2015 entre elles destaquem la necessitat de crear un Consell LGTBI 
d'àmbit insular i com a organisme públic que controli, estudiï i elabori propostes 
tant internes per a les institucions de govern com externes de conscienciació 
de la societat.

- Elaborar polítiques laborals que permetin la inclusió en el mercat laboral, es-
pecialment per a persones transgènere.

- Tenir en compte la diversitat familiar, la diversitat sexual i les diferents identi-
tats de gènere a l'hora d'elaborar qualsevol tipus de document.

Cultura i Esports

- Fomentar l'esport com un factor clau per a la salut i el benestar de les dones 
i com a prevenció de la violència de gènere. Aplicació de criteris favorables a 
la conciliació de la vida familiar, laboral i personal en la planificació d'activitat 
esportiva.

- Afavorir i visibilitzar l'esport femení i garantir la seva presència en els mitjans 
de comunicació.

- Impulsar mesures per afavorir la participació de la dona en la cultura i visibi-
litzar la seva producció artística i cultural mitjançant la planificació de l'oferta 
cultural atenent al principi d'igualtat, a la diversitat de situacions personals i 
familiars i interessos de les dones i a la representació equilibrada de referents 
femenins de la cultura i creació artística.
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2. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

L'idioma propi de Mallorca, històricament parlat per la comunitat d'habitants és 
el Català, conegut popularment amb el gentilici de l'illa.

Des de la neteja ètnica perpetrada i culminada pels invasors de l'illa al segle XIII, 
el català ha estat de forma ininterrompuda llengua de comunicació habitual a 
les cases, al carrer en les trobades informals, en esdeveniments socials, i durant 
molts segles també en les institucions públiques. Fa poques dècades la pro-
porció de persones que no entenien el català era ínfima. Aquesta proporció ha 
augmentat molt darrerament, encara que continua sent clarament minoritària.

Des de fa 300 anys la llengua pròpia de Mallorca comença a patir un procés de 
marginació creixent en l'àmbit públic i formal, i ha estat objecte de tota mena 
de prohibicions i exclusions.

Al segle XX es generalitza l'accés de la població a l'educació, que va ser durant 
moltes dècades exclusivament en castellà, mentre el català patia marginació i 
prohibició per part de generacions senceres.

L'aparició i profusió dels mitjans de comunicació de masses de manera exclu-
siva o majoritària en castellà ha contribuït de forma decisiva a la marginació 
del català. Amb aquest panorama, davant l'arribada de molta població d'altres 
cultures i amb altres idiomes, la societat de Mallorca es veu sense instruments 
adequats per facilitar als nous habitants el coneixement del català, i per tant una 
plena integració en la societat illenca.

Avui, i des de fa segles, la legislació vigent obliga a tota la gent de Mallorca a 
conèixer el castellà, en canvi aquesta imposició no existeix per al català, tot i ser 
la llengua pròpia. Hi ha, per tant, una desigualtat legal evident amb uns efec-
tes pràctics devastadors per al català, ja que havent-hi una llengua obligatòria 
imposada a tot el món, el català es converteix en innecessari, i el seu ús social 
tendeix a disminuir. Es tracta del procés conegut com a substitució lingüística.

Per tot l'exposat, Mallorca està actualment en ple procés de substitució lingüís-
tica. És un fet actual, que s'està produint, que encara no s'ha consumat i que té 
com a víctima la llengua pròpia de l'illa. Ve ocasionada per una imposició po-
lítica, però també per una evident manca de capacitat de la casta governant i 
de considerables sectors de la societat a l'hora de posar en marxa mecanismes 
d'acolliment lingüístic més enllà del sistema educatiu.

L'ús de la llengua catalana està en evident recessió a Mallorca, i en alguns àm-
bits socials i territorials s'acosta al punt de ser insignificant.

En els mitjans de comunicació, tant escrits en paper com digital i audiovisual, el 
desequilibri lingüístic és aclaparador en perjudici del català.
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En 1986 amb l'aprovació per unanimitat de la Llei de Normalització Lingüística 
es va fer evident un consens polític i social sobre la necessitat de normalitzar la 
situació de la llengua catalana a Mallorca. Només els sectors més reaccionaris 
de la societat, entre els quals es troben els governants del PP d'aquesta darrera 
legislatura, han intentat trencar aquest consens.

No obstant això, amplis sectors de la societat balear no es resignen al fet que 
el català deixi de ser a poc a poc la llengua de relació pública a les nostres illes, 
i quedi reduïda a un ús folklòric. La manifestació més gran de la història de les 
Illes Balears, que va tenir lloc el 2013, va ser contra la política lingüística i educa-
tiva del PP. Va treure als carrers de les illes a més de 130.000 persones de tots 
els orígens lingüístics. El consens lingüístic quedava palès en aquella manifes-
tació, i també en el fet que la Llei de Normalització Lingüística continua vigent.

- Podem Mallorca fa seu l'esperit de la Llei de Normalització Lingüística (LNL), 
aprovada per unanimitat el 1986, expressió del consens social per la recupera-
ció, dignificació i consideració de la llengua catalana a l'illa, i per la defensa dels 
drets lingüístics de tota la ciutadania.

- El Consell de Mallorca posarà tota la voluntat política i els mitjans necessaris 
per a complir tot allò que disposa la LNL.

A més del que estableix la LNL, i concretant o desenvolupant el seu contingut 
proposem:

Mesures de suport i foment de la llengua i la cultura pròpies de Mallorca

- Promoure un Consell Participatiu per la Llengua, que faci seu l'objectiu del pla 
previst a l'article 40.1 de la LNL.

- Col·laborar en la realització i revisió bianual del mapa i l'enquesta previstos a 
l'article 40.2 i 40.3 de la LNL.

- Impulsar la continuïtat de la celebració de la Setmana del Llibre en Català.

- Incorporar el Consell de Mallorca a la Fundació Ramon Llull, que té com a 
finalitats intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i 
fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que 
s'hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la llengua, en 
col·laboració amb altres organismes i organitzacions públiques i privades.

- Els càrrecs públics de les institucions de Mallorca es comprometran a tenir o 
adquirir capacitat per expressar-se en els dos idiomes oficials, i s'esforçaran per 
donar prestigi i valor a la llengua pròpia mitjançant el seu ús habitual en l'àmbit 
públic i institucional.
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- El Consell de Mallorca potenciarà els cursos de llengua i cultura pròpies de l’illa 
a totes les persones, com a manera de dotar-les d'eines per una major participa-
ció en el mercat laboral i en la societat en general de Mallorca.

- Totes les persones tenen dret a rebre gratuïtament cursos de llengua i cultura 
pròpies de Mallorca.

Mesures en relació a l'administració pública

- Per accedir a la funció pública i per a la promoció interna, serà requisit neces-
sari el mateix nivell de coneixement tant del castellà com del català, nivell que 
haurà d'estar d'acord amb les característiques del lloc de treball. El mateix cri-
teri és aplicable a totes aquelles empreses amb majoria de capital públic o que 
rebin subvencions de les institucions de Mallorca.

- La llengua pròpia de Mallorca també ho és de les seves relacions comercials i 
econòmiques; a l'hora d'efectuar compres i contractacions per part de les admi-
nistracions públiques de l'illa, es tindrà en consideració el fet que les empreses 
contractants o proveïdores la facin servir en la seva publicitat, relació amb el 
client, retolació, material imprès o a Internet.

Mesures en l'àmbit del turisme, el comerç i l'empresa en general

- Garantir les actuacions i objectius previstos a l'article 33 de la LNL. En aquest 
sentit es prendran totes les mesures específiques que es considerin necessàries 
i adequades en tot l'àmbit del comerç, l'activitat turística, la restauració i l'em-
presa en general, i específicament també a les fires i congressos que tinguin lloc 
a Mallorca.

- Establir un pla de coordinació i cooperació entre turisme i cultura.

- Augmentar la presència pública de la cultura pròpia i tradicional: elaboració 
d'un catàleg de grups de cultura popular i facilitar la relació d'aquestes entitats 
amb els operadors turístics.

- Els comerços i serveis a partir d'un nombre -que es determinarà- de treballa-
dors que exerceixin atenció al públic o al client hauran de comptar amb per-
sonal capacitat per atendre en qualsevol llengua oficial. A la resta de casos, 
petites empreses, aquesta disposició serà fomentada des de les administracions 
públiques pels mitjans que consideri més adequats en cada cas, contemplant 
especialment el que preveu l'article 38.2 de la LNL. En aquest sentit es promou-
ran cursos de capacitació del personal.

Mesures en relació als mitjans de comunicació

- Garantir el compliment efectiu de tot el que preveu el títol III de la LNL.
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Mesures en relació a les persones nouvingudes

- Les administracions públiques de Mallorca posaran els mitjans necessaris per-
què les persones nouvingudes a l’illa tinguin informació i oportunitat per apren-
dre la llengua i conèixer la cultura pròpia de Mallorca, com a eina de plena inte-
gració en la nostra societat, per així igualar en drets i deures a tota la ciutadania.

- Restablir el programa d'acollida lingüística des del Consell de Mallorca.

- Donar suport a la iniciativa de les parelles lingüístiques. Establir punts d'infor-
mació sobre parelles lingüístiques i voluntariat lingüístic. Disposar d'un mínim 
d'un d'aquests punts a cada població.

- Garantir que l'acollida lingüística realitzada per part de les organitzacions i 
ONG que rebin fons públics es faci en termes similars als programes per adults 
contemplats a l'article 24.1 de la LNL.

- Recuperar les colònies lingüístiques, per promoure la integració de les perso-
nes joves nouvingudes d'una forma més propera i familiar.

3. MITJANS DE COMUNICACIÓ I DRET A LA INFORMACIÓ

La indústria audiovisual és un sector estratègic a les Illes Balears que ha estat 
abandonat per les institucions. La Ràdio i Televisió de Mallorca havia rescatat de 
la desaparició a les televisions locals de l'illa. El seu tancament en 2011 per mo-
tius polítics ha deixat ferit de mort a bona part del teixit productiu audiovisual. 
A això cal sumar-li la precarització de les condicions laborals a la ràdio i televisió 
autonòmica, IB3, amb uns Serveis Informatius en mans d'una empresa privada i 
la credibilitat de la cadena caient en picat.

Les nostres propostes es basen en tres eixos: l'aposta pels mitjans públics, la 
reforma integral de la comunicació institucional i l'atenció a l'accessibilitat.

- Aposta pels mitjans públics i de qualitat.

- Recuperació de la inversió en els mitjans públics.

El problema dels mitjans de comunicació públics de les Balears no ha estat una 
falta d'inversió, sinó una mala gestió dels recursos. Amb el mateix pressupost, 
convenientment invertit, es podria crear una programació de qualitat.

- Apostar per continguts d'interès local, sense un ús abusiu del folklore tractat 
de manera simplista. Fomentar l'existència de programes culturals, d'anàlisi i de 
debat.
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- També considerem vital apostar per les productores locals per mantenir un 
teixit empresarial fort en el sector.

- Les institucions han de donar suport a la premsa de la Part Forana de Mallorca. 
Es tracta d'un conjunt de publicacions històriques que s'han convertit en l'úl-
tim bastió de la informació local. Representen una part molt important de la 
vida dels pobles i compleixen amb la funció de cronistes històrics. Bona part 
d'aquests mitjans estan en perill de desaparició. El suport de què parlem pot 
ser a través de publicitat institucional o garantint un nombre mínim de subscrip-
cions. En cap cas, s'han d'usar subvencions directes.

- Garantia de condicions laborals dignes per les treballadores i els treballadors-
dels mitjans públics.

- Evitar, en els mitjans públics, l'abús de la figura de l'autònom per estalviar 
costos laborals.

- Exigir pràctiques laborals dignes a les empreses amb les quals contracti el 
Consell per a la realització d'activitats relacionades amb els mitjans de comu-
nicació.

Reforma integral de la comunicació institucional

La comunicació institucional s'ha convertit única i exclusivament en un instru-
ment de propaganda del Govern de torn cap a la ciutadania. La societat ha 
trobat en les tecnologies de la informació la possibilitat d'escapar d'aquesta 
propaganda que els provoca rebuig i expressar la seva opinió sobre els seus go-
vernants. Creiem que és el moment de fer un gir a aquesta situació. Això repre-
senta un gir de 180º en el sentit de la informació: la comunicació institucional ha 
de ser un mitjà per canalitzar les demandes de la població i no un instrument de 
propaganda del govern de torn. En aquest sentit, cal treballar en conjunt amb 
l'equip de Tecnologia per posar a l'abast de la població canals d'expressió cap 
al Govern. També és important reformar els gabinets de premsa. Hi podrà haver 
un càrrec de confiança, però la resta de l'equip ha d'estar format per tècnics, 
independents del color de cada govern.

Atenció a l'accessibilitat

La llei balear de l'Audiovisual proposa uns criteris menys estrictes que la llei es-
tatal pel que fa a compliment de normes que millori l'accessibilitat dels mitjans 
públics. Els objectius de subtitulat són només el 70% de la programació, quan a 
Espanya es va decidir que fossin del 90%. En hores de llengua de signes al dia, 
la llei balear només marca 3, en contrast amb les 10 de la llei estatal. Per això, cal 
reformar la llei balear de l'Audiovisual i fer que els seus objectius coincideixin 
amb la llei que regeix al conjunt de l'Estat.
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COOPERACIÓ LOCAL

Tal com avui els coneixem, els Consells Insulars són institucions recents, que 
van néixer impulsades des de l’illa de Menorca com una solució per evitar la 
concentració de poder a Mallorca, l'illa més gran i poblada de l'arxipèlag balear, 
pel Reial decret-llei de 13 de juny de 1978, que va instaurar la preautonomía 
balear, i per la Llei d'eleccions locals de 17 de juliol de 1978, que van configurar 
un sistema amb tres consells insulars (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) 
i un Consell General Interinsular com a òrgan de coordinació entre ells (del que 
després s'originaria l'actual Govern de les Illes Balears). 

Posteriorment es van incorporar a la Constitució espanyola de 1978 i a la Llei de 
Bases de Règim Local. L'Estatut d'Autonomia de 1983 els va dedicar el capítol 
IV del seu títol III, i es va aprovar la Llei 5/1989, de 23 d'abril, de consells insulars. 
Aquesta seria substituïda més tard per la vigent Llei 8/2000, de 27 d'octubre. 

L'any 2007 dos fets marquen una nova etapa en la història dels consells insulars. 
D'una banda, la reforma de l'Estatut d'Autonomia, que els atorga noves compe-
tències i la capacitat d'elaborar reglaments.

Però des de llavors i fins avui, l'excusa de la “crisi estafa” ha estat utilitzada per 
tancar encara més les finestres i portes de les institucions, buidar-les de perso-
nal i també de contingut. En aquest punt, el Consell de Mallorca ha deixat de ser 
un Ajuntament d'Ajuntaments i ha passat a ser un simple gestor de carreteres i 
soci necessari per a les polítiques d’austericidi implantades per part del Govern 
Balear, i un niu de corrupteles i clientelisme. 

Els Consells són organismes que haurien de garantir l'autogovern de cadascuna 
de les illes i la proximitat de les institucions a la ciutadania, i que actualment no 
exerceixen aquestes atribucions, bé per manca de voluntat de treball, bé per 
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manca de claredat en el repartiment de competències o bé per falta de finança-
ment per poder dur a terme amb garanties aquestes competències. Al context 
actual és més necessari que mai comptar amb aquestes estructures polítiques 
properes a la realitat, i necessitem que siguin efectives, que prenguin decisions 
sobre la base de les necessitats reals de les persones que viuen a les illes i de les 
illes. Els Consells han de ser les institucions més properes a la ciutadania, han de 
complir la funció d'Ajuntament de tota l'illa que representen, i ser una institució 
que actuï com a interlocutor vàlid davant el Parlament de les Illes Balears. La 
ciutadania ha de trobar en el Consell, l'eina per ser escoltada, per participar de 
les temàtiques més properes i per rendir comptes als seus representants.

Necessitem, doncs, uns Consells que aprofundeixin al seu paper d'institucions 
d'autogovern illenc, per ser capaços d'afrontar, cooperant amb els ajuntaments, 
les dificultats estructurals que el nostre sistema socioeconòmic presenta; neces-
sitem millors relacions entre les institucions, i necessitem aconseguir les compe-
tències i finançament necessaris per a la realització d'aquesta tasca urgent, que 
ens permetrà dibuixar el nostre futur amb garanties, sota la bandera del treball 
en col·laboració i amb la premissa de pensar globalment, i actuar localment.

Per això és vital l'àrea de cooperació local, i és vital dotar-la d'un contingut més 
profund i de capacitats més enllà del simple cofinançament d'obres o de l'asses-
soria jurídica. En definitiva, necessitem enfortir l'àrea de Cooperació Local per-
què es converteixi en un impuls al desenvolupament dels pobles i en una ajuda 
elemental per a la coordinació de totes les iniciatives polítiques que tinguin com 
a actors rellevants els municipis.

- Fer costat al el Consell Insular de Mallorca com a institució de suport i as-
sessoria als Ajuntaments, perquè doni millors serveis d'assistència tècnica als 
ajuntaments, augmentant el personal destinat a la redacció de projectes con-
solidant el servei d'assessorament en matèria de desenvolupament local, i do-
nant importància al Servei d'Assessorament Jurídic a través del Departament 
de Cooperació Local.

- Donar suport al la implantació de l'administració electrònica amb programari 
lliure per fer més eficient la tasca dels ajuntaments. 

- Promoure, en el Consell Insular de Mallorca i als ajuntaments, les consultes 
ciutadanes i les enquestes de satisfacció de la ciutadania. 

- Desenvolupament de mecanismes d'innovació dins dels processos de funcio-
nament del departament de Cooperació local, mitjançant quatre vies d'entrada 
d'idees per a la millora del funcionament de l'administració i per a la millora dels 
resultats de les polítiques desenvolupades: una via d'àmbit superior, com la uni-
versitat o institucions com l'Estat o la Unió Europea, una altra interna, provinent 
de l'experiència del propi personal funcionari, mai tinguda en compte, una altra 
provinent d'organismes similars, com per exemple els Cabildos de Canàries, o 
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els tres consells insulars de les Illes Balears, i una última via provinent de la ma-
teixa societat, establint mecanismes de participació ciutadana.

- Desenvolupament d'una xarxa d'informació municipal actualitzada per donar 
un millor suport i assessorament als municipis. Trencar la barrera de la simple 
aportació econòmica dels plans d'obres i serveis per cooperar i coordinar les 
diferents actuacions en aquest àmbit. 

- L’Assemblea de Batles i Batlesses té per objectiu el mateix que la Federació 
de Municipis, organisme que existeix des de fa 30 anys. Per tant podem apro-
fitar l’Assemblea de Batles i Batlesses per donar un impuls al treball coordinat 
entre els municipis, donant-li major rellevància a la cooperació i   coordinació, 
abandonant la figura de ser un simple òrgan consultiu per transformar-se en 
un organisme dotat de contingut. L’Assemblea de Batles i Batlesses treballarà 
coordinadament amb la Federació de Municipis per optimitzar  resultats i evitar 
duplicitats.
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BENESTAR I 
SERVEIS SOCIALS

1. SERVEIS SOCIALS

El sistema Públic de Serveis Socials, tant en l’àmbit estatal com autonòmic i in-
sular, no ha aconseguit desenvolupar-se en la mateixa mida que els altres siste-
mes (Educació, Sanitat i el Sistema de Pensions), configurant-se com un sistema 
de protecció dèbil, precari, assistencial i amb una escassa consciència política, 
institucional i ciutadana respecte a considerar els seus serveis i prestacions com 
a drets de la ciutadania. 

A les Illes Balears l’aposta política i institucional pels Serveis Socials ha estat 
feble i desigual segons ha governat el Partit Popular o altres partits de caràcter 
progressista. Només a les legislatures 1999-2003 i 2007-2011, el Govern de CAIB 
ha comptat amb Conselleries específiques de Benestar Social o Afers Socials 
respectivament. Això és important no tan sols per la voluntat de donar un espai 
polític i institucional als Serveis Socials que no sigui marginal i supeditat a al-
tres àmbits, sinó perquè una estructura governamental pròpia implica disposar 
d’un pressupost propi (a la darrera part de la legislatura del PP, s’ha creat una 
Conselleria de Família i Serveis Socials)

El Sistema Públic de Serveis Socials té una clara voluntat descentralitzadora, 
que a les Illes Balears s’ha volgut fer operativa convertint els Consells Insulars 
en els autèntics governs de cada illa. El procés de transferències que es va co-
mençar amb la llei   8/97 (Menors) i la llei 14/2001 (discapacitat, majors, im-
migració i exclusió), no s’ha completat, de manera que persisteix la dispersió 
administrativa que fa més complex l’accés de la ciutadania als Serveis Socials. 
Amb l’aprovació de la llei estatal 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de 

587 MESURES PER EL CANVI



40

RESCAT CIUTADÀ

DEMOCRÀCIA I 
INSTITUCIONS

EQUITAT DE GÈNERE I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES

COOPERACIÓ LOCAL

BENESTAR I 
DRETS SOCIALS

TERRITORI I 
MEDI AMBIENT

la Administración Local, es donaran encara més passes enrere respecte a aquest 
procés de descentralització.

La gestió de la crisi en els serveis de benestar de l’illa de Mallorca ha estat ba-
sada en retalls, tancament de serveis que han incrementat la situació de vulne-
rabilitat de persones en atur de llarga durada amb poques possibilitats de tor-
nar al mercat laboral i sobretot persones que tenien una situació més o manco 
normalitzada i que ara són usuàries dels serveis socials. Al sector de la joventut 
ens trobem que molts d’elles i ells es veuen obligats a emigrar. Els i les joves que 
es queden tenen poques possibilitats d’integrar-se en el mercat laboral, espe-
cialment les persones joves que deixaren els estudis per fer feina en els sectors 
laborals a on anteriorment hi havia demanda com el sector de la construcció i 
el turisme, sense oblidar als joves que estan en situació d’exclusió social i que 
necessiten recursos i suport per iniciar processos d’autonomia i d’emancipació, 
fet que fa necessari tenir serveis formatius per a la inserció laboral, facilitats per 
l’accés a habitatges, en el cas de joves extutelats. 

Persones majors sense família que com que no pot pagar les quotes es veuen 
obligades  a sortir de les residències i es troben sense recursos socioeconòmics 
per fer front a la nova situació  que, en la majoria dels casos, els duu a l’aïllament 
i a la soledat i el més greu, els duu a no tenir cobertes les necessitats sociosani-
tàries ni tampoc les necessitats bàsiques.

Són moltes les famílies que es troben en el límit i que viuen a llars en situació de 
sobreocupació. Es tracta de persones i/o famílies que per falta de feina no po-
den fer-se càrrec de les despeses que suposa el sustent familiar, moltes d’elles 
amb càrregues familiars com ara infants i menors d’edat, persones i famílies 
imigrants, persones i/o famílies que han hagut de tornar a casa dels seus pares 
i padrins, a on l’únic ingrés del qual disposen és el de les pensions no contribu-
tives o les pensions de jubilació dels padrins i padrines, que veuen minvats els 
seus ingressos i com van desapareixent els estalvis de tota una vida per culpa 
de la perpetuació de la crisi. 

Infància i Família 

- Compromís amb la implementació del Pacte Balear per a la Infància i el Pacte 
per a la Inclusió Socials  a través de la participació en la Comissió mixta de 
Seguiment i a la creació de les propostes de millora. 

- Millorar la qualitat i l’adaptabilitat dels serveis, considerant la diversitat d’ori-
gen i les necessitats específiques de la infància, apuntant a una atenció poliva-
lent dels serveis. Enfortir els programes específics com els de detecció prime-
renca d’atur, abús o maltractament, o programes d’habilitats parentals. 

- Implantar programes preventius de violència intrafamaliar i de violència de 
gènere i maltractament tant a l’àmbit domiciliari com institucional.
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- Assegurar els drets dels menors en situació d’acollida i adopció, controlant 
que es duguin a terme bones pràctiques en l’atenció als menors, evitant a tota 
costa el maltractament institucional. Fomentar la coordinació entre els diferents 
àmbits per fer una detecció precoç dels maltractaments. 

- Impulsar la creació de centres educatius de 0 a 3 anys, degut que a Mallorca al 
voltant del 30% dels municipis no disposa d’escoleta infantil.  

- Desenvolupar programes de participació dels infants, amb la col·laboració 
d’escoles i la ciutadania.

Adolescència i joventut 

- Concerts per als programes de protecció d’acolliment residencial per donar 
estabilitat a l’atenció dels menors i adolescents: creant un programa d’emanci-
pació amb ajudes per l’estudi, habitatge i altres necessitats bàsiques fins que els 
joves puguin esser autònoms.   

- Instar al Govern a dotar de recursos d’atenció de la salut mental infantil i juve-
nil i especialment la intervenció amb menors amb trastorns de conducta.

- Potenciar la xarxa pública d’informació, orientació i assessorament a l’adoles-
cència i joventut. Implantar programes preventius de violència intrafamiliar i de 
violència de gènere. Fomentar programes preventius en drogodependències, 
ETS i sexualitat saludable. 

Pobresa i exclusió social

- Consensuar els Drets Bàsics de les persones (alimentació, habitatge, accés 
a la sanitat, ...). Definir les mesures i prestacions bàsiques i donar cobertura 
econòmica a les que se’n derivin. Garantint la igualtat d’accés a drets, recursos 
i prestacions als diferents territoris de les Illes Balears. 

- Articular un sistema de finestreta única que gestioni i informi la ciutadania so-
bre tots els recursos, prestacions econòmiques i serveis públics disponibles per 
atendre les seves necessitats. 

- Reorganització del sistema dels serveis socials donant més importància a la 
feina de treball en xarxa i de treball comunitari, per poder promoure plans inte-
grals de desenvolupament comunitari que permetin avançar cap a la convivèn-
cia, la interculturalitat i la plena ciutadania, amb la participació de la gent i dels 
moviments socials arrelats al territori.

- Reorganització del sistema de serveis socials, donant més importància al tre-
ball en xarxa i al treball comunitari, per a promoure plans integrals de desenvo-
lupament comunitari que permetin avançar cap a la convivència, la intercultura-
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litat i la plena ciutadania, amb la participació de la gent i dels moviments socials 
arrelats al territori.

- Elaborar i aprovar un protocol d’actuació en situacions de maltractament a 
gent gran, similars als existents en els àmbits de la infància i de la violència de 
gènere.

- Elaborar un Pla de Garanties de Rendes que millori la Renda Mínima d’Inserció.

- Impulsar polítiques de facilitació i bonificació de la contractació de persones 
en situació d’exclusió social, prioritzant a les persones perceptores de Renda 
Mínima d’Inserció.

Serveis Socials

- Garantir la continuïtat dels Serveis Socials Públic per a neutralitzar els efectes 
de la previsible entrada en vigor de la Llei de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Impulsar, junt amb la Federació de Municipis de les Illes Balears, la creació de 
xarxes socials d’intercanvi i suport mutu (bancs del temps, intercanvis de béns 
i serveis...). 

- Recuperar espais públics mal utilitzats per entitats privades i dedicar-los a 
activitats socials. 

- Fomentar l’economia social, mitjançant la inclusió laboral a les empreses de 
col·lectius en risc d’exclusió com a requisit, en els programes formatius de renda 
mínima d’inserció.  

Reordenació dels Serveis Socials i obrir-los a la població en general, com un sis-
tema clau en l’estructuració del benestar social a les Illes, donar-li la importància 
que té en moments de crisi a on és necessari tenir propostes per fer front a la 
situació d’emergència social, a més de constituir-se en un element preventiu, 
inclusiu i de cohesió.

- Necessitat  d'una visió estratègica per a la reorientació dels Serveis Socials, 
que impliqui fer un salt qualitatiu: completar la universalització, garantia de 
drets subjectius, prestacions bàsiques garantides, corresponsabilitat entre els 
diferents nivells de l'administració. Aquesta visió estratègica ha de considerar 
a més diverses dimensions com són la sostenibilitat, la suficiència, la qualitat i 
l'equitat. 

- Garantir la participació de les persones implicades (usuaris i usuàries, profes-
sionals, etc.) en els serveis socials, en la totalitat de programes i plans, tant en 
la programació com en el desenvolupament i avaluació. Generarem processos 
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participatius que permetin la presa de decisions, real i efectiva, de la ciutadania 
en tots aquests aspectes que afecten a la seva vida. 

Persones majors

- Fomentar un envelliment digne, actiu, autònom i saludable. Ampliar   els ser-
veis d'atenció domiciliària a tota la gent gran, la teleassistència i els programes 
de suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.

- Impulsar la feina en xarxa de manera cooperativa en l’àmbit municipal / au-
tonòmic en matèria de tercera edat.

- Impulsar la creació de centres de nit per a gent gran i persones dependents.

- Establir programes formatius que permetin l’acreditació dels professionals 
que treballen amb gent gran.

- Impulsar la interacció entre gent gran i altres grups d’edat per a millorar la seva 
socialització. 

Dependència 

- Potenciar l’economia social unint a persones amb diversitat funcional, empre-
ses i diferents entitats per a assegurar la integració de persones amb diversitat 
funcional al món laboral. 

- Reorganitzar la figura de la cuidadora i cuidador des de la perspectiva de 
gènere: remunerant dignament, inscrites i inscrits a la Seguretat Social, amb 
programes de suport tant amb programes de suport com psicosocials com de 
respir. Volem millorar l’atenció de les cuidadores i cuidadors i professionalitzar 
dita tasca.

- Creació de programes integrals d’acompanyament i de suport sociosanitari 
per a les persones dependents, incloent-hi la formació i la coordinació de xarxes 
de voluntariat.

Tercer sector 

- Introduir com a requisit bàsic en els plecs de condicions que les entitats pres-
tadores de serveis a l’administració pública tinguin com a objectius dels seus 
programes la inclusió, l’equitat i la sostenibilitat social de la ciutadania i col·lec-
tius vulnerables.
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2. CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 

Des de fa unes legislatures s’ha anat retallant en tots els àmbits de la Cultura, 
perjudicant enormement la societat en el seu pensament crític, ja que gràcies a 
la Cultura deixem de tenir por i adquirim les eines necessàries per a canviar la 
desigualtat, la injustícia i el sistema polític corrupte. La Cultura dona llibertat i 
sentit a la vida. 

La Cultura ha de recuperar la seva independència i amb això la seva capacitat 
crítica, educativa i transformadora que li correspon. 

Per tot això proposem donar veu a tots els agents culturals de Mallorca, que són 
els vertaders impulsors de la riquesa cultural i econòmica de l’illa, proposant les 
següents mesures: 

- Defensa del patrimoni arquitectònic de l’illa mitjançant la declaració de Bé 
d’Interès Cultural (BIC) dels mateixos i la restauració o remodelació dels matei-
xos per a què puguin esser utilitzats per a activitats culturals. Impulsar l’aprofi-
tament del nostre patrimoni històric i cultural, en els camps de la investigació, la 
conversació i la difusió. Sensibilitzar a la població en general cap a la conserva-
ció d’aquests espais i el que representen. 

- Aposta pel turisme cultural: eficiència en la promoció en els mercats d’origen, 
principalment europeus. Desenvolupar i invertir en una infraestructura per a les 
visites a llocs de gran valor històric i cultural, això revertirà en un turisme de 
qualitat, impulsant la desestacionalització. Sempre amb el respecte al medi am-
bient i a la qualitat de l’oferta. Creant rutes culturals museístiques, paisatgistes, 
esportives i arqueològiques; promocionant esdeveniments, congressos o festi-
vals literaris, artístics, musicals de gran impacte.

- Defensa de la memòria històrica de Mallorca i reconeixement de les víctimes 
amb devolució dels seus béns.  

- Dotació i millora del fons bibliogràfic de les biblioteques, hemeroteques i mu-
seus de l’illa. Foment de la lectura i promoció de tallers. Promoció dels escrip-
tors i les escriptores insulars. Potenciar l’ús i exposicions dels museus amb per-
sonal, promoció d’activitat i conferències per a aconseguir un major impacte en 
el panorama cultural, amb eficiència en la publicitat. 

- Manteniment i gestió eficient dels espais públics dedicats a la representació 
d’espectacles, tenint especial cura en la qualitat i diversitat de l’oferta per a la 
ciutadania, amb un percentatge mínim d’oferta autòctona. 

- Gestió i aprofitament reals dels espais culturals ja disponibles a tota Mallorca. 
Posant èmfasi en el fet de què aquests espais seran gestionats, en la mesura del 
possible, per els mateixos agents culturals, essent aquests independents de la 
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política. Es posarà en marxa un estudi sobre l’estat actual de cada espai, amb 
el seu conseqüent pressupost de reforma (restauració) i viabilitat de la mateixa.  

- Foment i difusió de la creació i la producció artística: teatral, musical, cinema-
togràfica i audiovisual, literària, de dansa, d’arts plàstiques i d’arts pròpies de 
l’illa. Tenint en compte el seu valor educatiu i cultural i com impressió de la reali-
tat del moment. Gestionant de manera eficient els circuits ja existents de les arts 
escèniques i musicals. És molt important teixir una xarxa entre les diferents dis-
ciplines artístiques, incentivant la confluència d’idees profitoses per al mutu co-
neixement i respecte. També es tindrà en compte la insularitat d’aquests agents 
culturals amb les seves conseqüents problemàtiques derivades. 

- Foment i desenvolupament de les empreses artesanes de Mallorca, promovent 
amb fermesa amb productes autòctons com a valor cultural i econòmic, gestio-
nant els canals de comercialització adequats i l’eficiència dels mateixos. 

- Protecció dels drets de les i els professionals de la cultura i de la indústria cul-
tural en general, revaloritzant el seu rol en la societat. Promoure la igualtat de 
gènere en la indústria cultural. 

- Gestió participativa de les ajudes econòmiques. Reorganització i distribució  
equitativa percentual de les ajudes pròpies dels diferents sectors de l’àmbit cul-
tural. Es donarà suport a la participació activa dels diferents agents culturals en 
la gestió d’aquestes ajudes. Pressupost participatiu. 

- Promoció del folklore de Mallorca. Incentivació i promoció de les festes tra-
dicionals de l’illa com a via de comunicació del poble. Propiciar la participació 
d’associacions i particulars de les mateixes. Fer valdre la riquesa culinària de la 
terra. Des d’aquest àmbit també es treballarà en la realitat actual de la diversitat 
cultural que hi ha a l’illa, que és amplia, rica i diversa. També es tindrà en compte 
la innovació cultural. 

- Vertebració d’una pedagogia cultural. La cultura és la base de la societat, per 
la que se sustenta i desenvolupa l’ànima comú. Des d’aquest punt de vista in-
centivarem el desenvolupament de l’expressió, de la creació i el moviment, tant 
en l’educació formal com no formal, i en les diferents edats, gènere i raça, per 
així, poder comptar amb tota una sèrie de ciutadans i ciutadanes amb la capa-
citat de pensament creatiu com a solució a l’estacament social. 

- Creació d’un Consell de la Cultura orientat a la creació de polítiques culturals 
i que al mateix temps funcioni com a observatori de la cultura. Aquest serà 
independent, amb poder organitzatiu i programàtic. Estarà compost per pro-
fessionals i representants de les administracions públiques amb competències 
en cultura (Consells Insulars i Govern), col·lectius culturals i ciutadans, així com 
a persones notables per la seva dedicació o pertinença al món de la cultura. 
Col·laborarà en la redacció de noves lleis, campanyes culturals i en l’elabora-
ció de pressupostos. Tindrà com a funció principal  donar vitalitat, visibilitat i 
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diversitat a la creació, sense subordinar-se als interessos únics de rendibilitat 
econòmica, amb l’objectiu de garantir el teixit d’una xarxa de projecte de cul-
tura sostenible i que doti de vitalitat a la creació més enllà del fer institucional 
i/o comercial.

3. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

En relació a les accions sobre el Patrimoni Arqueològic, el Consell de Mallorca 
s’ha centrat en desenvolupar quasi exclusivament accions de protecció i conser-
vació mitjançant la generació de catàlegs i el desenvolupament de legislació so-
bre el tema, i en menor mesuren algunes accions d’inspecció. La falta d’interès 
polític per part del Partit Popular ens ha portat a la situació en què ens trobem 
ara, amb una perpetuació de la destrucció del nostre patrimoni, per culpa d’una 
devastadora falta de finançament, que fa que, per exemple, en tot el territori de 
Mallorca hi hagi només dos tècnics arqueòlegs per a controlar totes les inter-
vencions. Els organismes de gestió han sofert una situació en la qual prevalen 
els criteris polítics, moltes vegades afavorits per interessos econòmics. 

El Consell de Mallorca no ha fet una bona feina, ha promocionat de manera in-
adequada la investigació científica, amb un sistema de subvencions públiques 
molt reduït i burocratitzat, i uns criteris d’elecció de projectes que deixen molt 
a desitjar. Tampoc s’ha fomentat adequadament la divulgació, la formació d’es-
pecialistes, la participació de la societat en la gestió patrimonial, ni la conversió 
del patrimoni en un recurs cultural i econòmic que pugui impulsar una econo-
mia sostenible, responsable amb el mitjà i realment distributiva, que reverteixi 
directament a la ciutadania, i no només als sectors privilegiats de sempre: grans 
empreses i sector hoteler. 

- Impulsar el desenvolupament d’un pla d’investigació arqueològica a escala 
Insular, que a mitjà termini pugui oferir una xarxa de jaciments excavats, conso-
lidats i preparats per a poder ser adequadament reivindicats per a la ciutadania, 
deixant de ser testimonis i passant a ser Patrimoni a tots els efectes. 

- Impulsar el desenvolupament de noves ofertes turístiques vinculades al turis-
me cultural i arqueològic, per a completar l’oferta turística de l’Illa de Mallorca. 
Aquesta iniciativa ens oferirà noves oportunitats laborals, al voltant d’una sèrie 
de productes de qualitat relacionats amb el patrimoni cultural i arqueològic 
compatibles amb la seva conservació, investigació i que puguin ser gaudits per 
la ciutadania. 

- Apostar per l’oferta educativa i formativa, amb activitats específiques per a 
la joventut que posin en valor el nostre patrimoni dins la societat; i amb una 
capacitació professional destinada a poder gaudir de persones correctament 
preparades per a treballar en aquest àmbit a tots els nivells.
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4. ESPORTS 

L’activitat Física i l’esport són una forma d’assegurar la salut, tant física com 
psicològica, el desenvolupament integral de les persones a través de l’adquisi-
ció d’habilitats, hàbits d’higiene i saludables, coneixements i una forma per a la 
transmissió de valors socials i culturals –com el respecte, la tolerància, el respec-
te del joc net, valors morals i ètics- i un mètode d’inclusió social que s’adapta a 
les necessitats de cada un, especialment útil per a persones amb discapacitat 
o que sofreixen exclusió social. Per això Podem Mallorca entén que l’esport és 
una eina social, educativa, saludable i econòmica, transversal en la vida de les 
persones en general, amb la que podem canviar la societat. 

A nivell econòmic, l’esport té cada dia una major rellevància, ja que actualment, 
les activitats directament provinents de l’esport generen entre el 3 i el 4% del 
PIB nacional i representa el 3 i 4% de la gent empleada a l’estat. A més, a l’apar-
tat d’inversió de l’esport i l’activitat física, hi ha estudis que conclouen que per 
cada 1 € invertit en el foment de l’esport i l’activitat física, s’estalvien 3 € en 
sanitat.

Gestió e Instal·lacions Esportives. 

- Realitzar una auditoria de la gestió de la Direcció Insular d’Esport. 

- Fer un estudi de les condicions en què es troben les instal·lacions, valorant 
les intervencions i reformes necessàries per a la seva millora i vetllar pel seu 
correcte manteniment, en funció dels principis d’eficiència, economia i respecte 
al medi ambient. 

- Donar a la Direcció Insular d’Esports les seves pròpies competències, fomen-
tant l’esport base i l’esport escolar com a mesures preventives de salut i educa-
ció en valors.  

- Recuperar el poder de gestió pública i promoció de l’esport insular directa-
ment des de l’administració, sempre que això sigui més eficaç. En tot cas la 
transparència en la gestió i la informació a l’usuari ha de ser real i efectiva. 

- Augmentar i/o fer efectiu el control dels subcontractes i concessions d’ins-
tal·lacions i serveis esportius públics a entitat i organismes privats. 

- Controlar de forma exhaustiva que els projectes subvencionats amb doblers 
públics compleixin amb els objectius estipulats i que aquests siguin coherents 
amb els objectius propis del Consell de Mallorca. 

- Implantar un Pla d’Actuació per adequar i modernitzar les instal·lacions de les 
seus esportives.
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- Impulsar la creació d’una xarxa d’instal·lacions esportives públiques que 
puguin utilitzar-se per tota la ciutadania de Mallorca en condicions d’igualtat, 
per a evitar les diferències que existeixen actualment pel que fa a l’accés a elles 
en funció del municipi en què es resideix. I per a això, sol·licitar als Ajuntaments 
un informe a on s’enumerin les instal·lacions de què disposen, com es gestio-
nen i avaluïn el seu estat així com el dèficit que pugui existir en algunes zones 
per a determinades modalitats esportives o zones condicionades per a realitzar 
activitats físiques, tot això amb l’objectiu d’estudiar la forma de contribuir o 
col·laborar amb ells, possibilitant la col·laboració sigui real i eficient, a través de 
convenis. 

Esport Base i Federatiu

- Fiscalització del personal de les entitats sense ànim de lucre que realitzen 
funcions dirigides a ensenyar activitats esportives i a la direcció i planificació de 
recursos i serveis esportius mitjançant un règim especial i amb uns criteris que 
assegurin el reemborsament de les despeses sense cotització. A partir d’aquest 
reemborsament si es deurà cotitzar. 

- Reforçar el control de les subvencions que es concedeixen a entitats privades 
(clubs, federacions, empreses...) així com fer-les públiques i transparents. 

- Facilitar les subvencions als clubs i altres institucions per a programes i accions 
específiques, definides per l’administració pública que concedeix la subvenció: 
i exercir el dret al control i al seguiment de la despesa d’aquesta subvenció, ga-
rantint que es destina a l’objectiu pel qual es va concedir. 

- Promoure la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint que uns dels 
requisits per a poder accedir a la percepció de subvencions públiques, sigui 
complir amb la llei d’igualtat de gènere en tots els llocs, especialment, en llocs 
de direcció. 

- Facilitar als clubs un espai e instal·lacions per a la pràctica dels esports deman-
dats en condicions de seguretat i adequació. 

Esport i Discapacitat 

- Elaborar programes d’activitat física, per part de l’administració, per a perso-
nes amb discapacitat, orientades a la millora de la salut i la inclusió social. 

- Adaptar les instal·lacions de cara a la seva utilització per a activitats adapta-
des.
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Esport i Turisme 

- Crear un mètode de control i previsió del flux de ciclistes en algunes zones de 
Mallorca amb l’objectiu de millorar la seguretat (tant per a la circulació de vehi-
cles de motor, com per als mateixos ciclistes i altres usuaris).
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L’illa de Mallorca és un territori especialment vulnerable des del punt de vista 
mediambiental, per la seva condició d’insularitat i l’aïllament que això li suposa. 
Posseeix ecosistemes fràgils i singulars que han evolucionat de manera separa-
da dels de la resta de països que ens envolten. L’activitat humana suposa una 
seria amenaça per l’equilibri dels ecosistemes i durant el darrer segle tot el món 
s’ha vist afectat de manera irreversible per la nostra activitat irresponsable i 
desmesurada. Malgrat tot, les societats han pres consciència de la importància 
del medi ambient i de la necessitat de la seva conservació i protecció.

A Mallorca, quan als anys 60 es produí el gran “boom” turístic, de cop ens troba-
rem sotmesos a una pressió poblacional sense precedents en el nostre territori 
que l’ha transformat profundament i que actualment encara suposa un enorme 
problema pel Medi Ambient de l’illa.

El debat està obert, però en mans equivocades. En el moment en què els “ges-
tors” i els “responsables polítics” prioritzen els interessos econòmics d’una mi-
noria, i es posen al servei dels grans oligopolis davant les necessitats de la gent 
i de les generacions futures, es fa imprescindible prendre cartes en l’assumpte i 
potenciar que les polítiques mediambientals eficients es posin en pràctica. Així 
com, regular noves normes més eficaces que assegurin una protecció real del 
medi.

Conscients d’aquesta necessitat, des de Podem Mallorca, considerem que la 
nostra illa és un paratge de gran bellesa, un medi singular i fràgil, que a poc a 
poc s’ha anat deteriorant a causa de les nefastes polítiques mediambientals que 
s’han dut a terme durant les darreres dècades. Com a societat hem de ser cons-
cients que el nostre entorn és un dels recursos més importants que tenim i l’hem 

587 MESURES PER EL CANVI



52

RESCAT CIUTADÀ

DEMOCRÀCIA I 
INSTITUCIONS

EQUITAT DE GÈNERE I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES

COOPERACIÓ LOCAL

BENESTAR I 
DRETS SOCIALS

TERRITORI I 
MEDI AMBIENT

de conservar en tota la seva complexitat. No sols com el gran reclam turístic 
que és, sinó també per la nostra salut i per garantir el futur la nostra Comunitat.

Hem d'aconseguir que l’entorn en el qual vivim es conservi i es protegeixi. Per 
aquest motiu, es fa necessari un canvi cap a un estil de vida basat en la respon-
sabilitat ambiental, en les energies renovables, en l'autoconsum i el consum de 
proximitat, en la transformació dels residus en recursos, i en la protecció dels 
espais naturals i recursos naturals dels quals tant depenem. Un canvi que ens 
garanteixi una vida digna i feliç, i que ens permeti conservar la idiosincràsia i 
cultura pròpia com a una part que n’és de la cultura universal.

 La problemàtica ambiental, s’ha convertit en una autèntica amenaça per la so-
cietat que es veu en perill pel canvi climàtic, l’augment del nivell del mar, la puja-
da dels preus dels combustibles fòssils convencionals, la introducció i dispersió 
d’organismes transgènics o invasius a Mallorca, el dèficit hídric i la pèrdua de les 
nostres espècies endèmiques; entre d’altres.

En aquest sentit, des de Podem Mallorca s’ha dut a terme una anàlisi de la situa-
ció mediambiental de la nostra illa, detectant diferents problemes i proposant 
solucions concretes en les diferents àrees:

1. MEDI AMBIENT, MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT.

A Podem volem donar-li la importància que es mereixen els espaïs naturals pro-
tegits, especialment en el que respecta a millora de l’educació ambiental, inves-
tigació i seguiment científic, i accions de conservació.

També ens interessa donar impuls a la Custòdia del Territori com a eina de con-
servació i participació ciutadana.

Proposem l’elaboració d’un Pla Especial de Protecció de la Serra de Tramuntana 
que unifiqui criteris i doni coherència en tots els aspectes rellevants d’aquest: 
valors naturals, urbanisme, patrimoni cultural, caça, aprofitaments forestals, 
agrícoles i ramaders, litoral, pesca, activitats esportives, etc. I que contempli la 
possibilitat d’ampliació de l’àrea protegida, incorporant, per exemple, una zona 
marina i àrees d’ampliació del PORN als termes municipals de Calvià, Andratx 
i Palma (Serra de na Burguesa, Son Quint), molt de territori de Pollença que hi 
hauria de formar part i molt especialment la península de La Victòria, a Alcúdia.

Conservació d’espècies i hàbitats. Volem apostar per la recuperació de les in-
versions per a la protecció, la conservació i d’investigació de les espècies de 
fauna i flora, tant les endèmiques com les més amenaçades, així com d’hàbitats 
singulars.
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Es fa necessària l’elaboració d’un Pla de gestió de la cabra salvatge a Mallorca, 
amb l’objectiu de controlar la superpoblació d’aquesta espècie i el devastador 
efecte que té damunt el medi natural.

Declarar Mallorca  territori lliure de cultius transgènics. Per tal de protegir i con-
servar la nostra biodiversitat i les nostres varietats adaptades a Mallorca

- Crear un banc de llavors que ens permeti conservar les varietats autòctones de 
la nostra illa i la independència davant les grans multinacionals que controlen el 
mercat de les llavors.

- Hem de ser conscients, com a societat, del paper que té el món rural en la 
conservació de la natura. Per aquest motiu es veu necessari obrir el debat sobre 
quina ha de ser la postura social davant els canvis del món rural i els desafia-
ments del canvi climàtic.

2. LITORAL I MEDI MARÍ.

Fer complir la legislació que existeix actualment i que en tants casos ningú vigi-
la el seu compliment. Malgrat la gran quantitat de normativa que, tant en l’àmbit 
europeu,  com estatal i autonòmic,  regula els sectors relacionats amb el medi 
marí, existeix un incompliment generalitzat. És imprescindible dotar de recursos 
i efectius als cossos encarregats de fer complir la llei en el sector de la pesca 
comercial intensiva, en la vigilància de les reserves marines, en la lluita contra la 
pesca furtiva i la protecció del litoral així com els fondeigs il·legals.

Es promouran mesures contra el canvi climàtic entre les quals s’inclouran la 
protecció de les praderes de posidònia oceànica, considerades l’embornal més 
important de diòxid de carboni de tot el mediterrani i que es troba en perill d’ex-
tinció funcional durant el segle actual.

Impedir la privatització dels accessos a les platges. Impulsar la revisió de l'actual 
llei de Costes per tal de què sigui impossible privatitzar o impedir el pas a la 
ciutadania a aquests espais públics. És imprescindible fer front a la desregulació 
que ha dut aquesta llei de Costes al nostre litoral per tal de garantir la integritat 
d’aquesta part important del territori.

Volem promoure la protecció dels sistemes dunars i litoral protegit per la 
Directiva Hàbitats. Avui es permeten usos comercials (extracció d’alga, excur-
sions a cavall, bars sobre l’arena, hamaques, etc.) que en molts casos no dispo-
sen d’autorització, ja que aquesta és incompatible amb la Directiva Hàbitats.

Per altra banda, es fa imprescindible demanar la transferència de competències 
sobre el litoral, ja que la insularitat ens converteix, juntament amb les Canàries, 
en una comunitat singular on tots els nostres límits naturals i administratius 
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estan, no en les nostres decisions, sinó en les que es prenen des del govern de 
l’estat.

3. GESTIÓ D’AIGÜES

Millorar els processos de depuració d’aigües residuals i de la seva vigilància per 
tal garantir els usos de les aigües regenerades sense perill de contaminació.

Avançar cap a la reutilització absoluta de les aigües residuals recuperades per a 
rec i per a defensa de la intrusió marina i recàrrega d’aqüífers en períodes d’ex-
cedents. Manteniment d’emissaris per a situacions excepcionals i de risc.

Promoure la reconstrucció d’aljubs i cisternes. Promoure la construcció de filtres 
verds per a depuració d’aigües de les mateixes finques i reutilitzar-la. Control 
i ajudes tècniques per a un maneig adequat dels residus ramaders I una bona 
planificació de les fertilitzacions.

Impulsar la construcció d’aljubs  municipals per aigua de boca o fonts públiques 
amb aigua filtrada i descalcificada. Caldria fer un estudi detallat de les possibili-
tats de construir diversos aljubs a cada municipi per a servir aigua per beure als 
habitants de manera gratuïta, de manera semblant com ja es fa al municipi des 
Mercadal (Menorca).

Promoure sistemes domèstics de filtració i descalcificació que no empren sals 
i no porten associat un rebuig d’aigua i per tant no suposen un augment en el 
consum, en comptes dels habituals sistemes que comporten un rebuig elevat 
d’aigua.

4. GESTIÓ DE RESIDUS

Derogació de les directives sobre gestió de recursos i enfocar el Pla Director 
Sectorial de Residus Sòlids Urbans cap a l’estratègia de residu zero, reduint el 
volum de residus i a la potenciació tant del reciclatge com de la reutilització, tal 
com dicta la directiva europea.

Coneixement i control dels volums de residus i del seu tipus. Incrementar la 
transparència i l’accés públic de la informació de la gestió de residus en l’àmbit 
municipal, insular i autonòmic, fent publiques les quantitats generades de cada 
residu i les reciclades i incinerades.

Es fa necessari un canvi en el model de gestió dels residus en el que la destruc-
ció sigui la darrera opció, i l’objectiu a llarg termini la incineració zero. D’aquesta 
manera es pretén incinerar el mínim imprescindible disminuint així els impac-
tes negatius que té aquesta pràctica sobre el medi i la salut de les persones. 
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Per avançar cap aquest canvi es fan imprescindibles noves polítiques sobre la 
producció de residus, com la limitació del sobre envasament i de la obsolència 
programada, permetre i incentivar la reutilització d’envasos de vidre i HDPE 
(plàstics tipus 2). A més serà necessari introduir canvis en els punts de recollida 
perquè siguin més eficients i respectuosos amb el medi a la vegada que dispo-
sin els medis per a la recollida selectiva de tots els materials.

Treballar per a la derogació de la coneguda com Directiva Bolkenstein, per po-
der tornar al model de registre de residus perillosos pels petits productors, con-
trolat i inspeccionat per l’administració i els Agents de medi Ambient.

Implementació de la recollida selectiva a tot el territori. És imprescindible elevar 
el percentatge de residus que acaben sent reciclats, per aquest propòsit la re-
collida selectiva és una eina imprescindible que s’ha d’aplicar a tot el territori, a 
més s’han de millorar els sistemes de recollida i introduir sistemes de devolució, 
dipòsit i retorn de residus(SDDR).

Potenciar els productes amb cicle de vida senzill i de fàcil reciclatge, així com 
els embalatges mínims i reciclatge eficient.

Impulsar i promoure productes reutilitzats o reciclats a tots els nivells introduint 
aquests productes a les institucions, escoles, instituts, universitat, biblioteques, 
etc. especialment els reutilitzats, ja que aquests no han sofert un nou procés 
industrial i per tant no comporten despesa energètica i contaminació

Evitar la contaminació durant el procés de recollida, l’emmagatzemament i els 
processos de transformació.

Potenciar l’ús de materials de construcció que no generin (o que generin men-
ys) residus, especialment locals i de producció ecològica. S’ha de replantejar 
completament el sistema de gestió de residus de MAC insular, per tal d’obtenir 
una gestió real de tots els residus d’obra de Mallorca i evitar l’abocament il·legal 
o descontrolat.

Prohibició de la importació de residus. A Mallorca generem per càpita més resi-
dus que a la resta de l’estat a causa del turisme que ens visita, per tant el nostre 
territori es troba sotmès a una gran pressió per haver de donar suportar una 
gran quantitat de residus. Per tal de no agreujar aquest fet és imprescindible 
prohibir la importació de residus per a la seva incineració a l’illa.

Augment dels Punts Verds de Mallorca, així com publicitar-ne l’accés i funciona-
ment, especialment al municipi de Palma, a on n’hi ha una gran mancança.

Impulsar la implantació definitiva de les bosses biodegradables limitant l’ús de 
les de plàstic i arribant a la seva total prohibició.
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Promoure i impulsar canvis en la legislació actual, incentius fiscals i mesures 
econòmiques amb l’objectiu de promoure la reducció de residus i donar un im-
puls normatiu i fiscal a la reducció de residus.

Desenvolupar un programa permanent d’educació ambiental: és necessari des-
envolupar campanyes de conscienciació i de sensibilització sobre la població 
en general i sobre sectors específics per tal de reduir els residus i tractar-los 
adequadament.

Dur a terme activitats d’inspecció i control per part de l’administració per tal 
d’assegurar que les empreses contractades que intervenen en la gestió dels 
residus compleixin les normatives vigents.

5. GESTIÓ DEL TERRITORI

Modificació legislativa. Transferir als Consells Insulars (o als òrgans adequats 
per cada illa: Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de

Mallorca, Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística a Sol Rústic de 
l’illa de Menorca, Consell de Formentera) la competència en vigilància i aplica-
ció de la disciplina urbanística  sobre el sòl rústic, amb l’objectiu d’agilitzar el 
control i la conservació del territori, davant la comprovada mala praxis de la 
gran majoria d’ajuntaments en aquestes funcions.

Agència de disciplina urbanística. Desenvolupar mesures fiscals per premiar 
la delegació de competències dels ajuntaments, o penalitzar la subrogació. 
Incrementar la tasca fiscalitzadora i impugnadora de l’agencia, fins a la decla-
ració de nul·litat de les llicències d’obra irregulars. Augment dels recursos des-
tinats a l’Agencia, incloent-hi la dotació de més personal tant d’inspecció, com 
de caps de secció i servei. Creació d’una assessoria jurídica pròpia per garantir 
els contenciosos. Revisió del seu Consell de Direcció, dotant-lo de més plurali-
tat i evitant que els membres amb vot siguin únicament representants polítics, 
obrint la possibilitat d’incloure-hi representants d’entitats socials amb una clara 
trajectòria de defensa del territori i del patrimoni.

Derogar l’actual amnistia per a les  construccions en sòl rústic de la Llei Company. 
Actualment hi ha un increment exponencial de construccions sense autorització 
en sòl rústic (protegit o no), gràcies a l’actual caos jurídic introduït pel Partit 
Popular a aquesta darrera legislatura.

Protecció del paisatge. Concentrar geogràficament el creixement residencial i 
de serveis, evitant-ne la dispersió en el sol rústic. Incentivar la reducció de l’im-
pacte ambiental de les edificacions en sòl rústic, premiant aquelles que limitin 
l’alçada a una planta, de superfície reduïda i autosuficients.
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Replantejar els plans urbanístics dels polígons industrials, adaptant-los als cri-
teris culturals, socials, i ambientals anteriors, per tal d’evitar el problema del 
“polígon com a porta d’entrada dels nuclis urbans”, proposant una superfície de 
zona verda equivalent a la zona industrial, situada adjacent a l’anterior, tant als 
executats com als que resten per executar.

Impulsar mesures per reduir la petjada ecològica, resultat de l’acció antròpica, 
fomentant hàbits menys contaminants i mitjançant mesures pal·liatives, com 
pot ser el manteniment i desenvolupament dels boscos, principals fonts d’ab-
sorció de CO2, estudiant la introducció d’incentius econòmics, o la col·laboració 
amb el SOIB i els serveis socials en les tasques de manteniment de finques (ve-
getació, marges, protecció d’incendis, etc.).

Protecció i restauració del Patrimoni, tant a sòl rústic com urbà: fomentar el 
manteniment i la conservació del paisatge que constitueix l’arquitectura tra-
dicional en totes les seves formes (habitatges, molins, edificacions agrícoles, 
marges, síquies, aljubs, pous, canals, etc.), mitjançant bonificacions i ajudes (re-
ducció de l’IBI, possibles ajudes en les obres de manteniment i rehabilitació, 
etc.) als propietaris.

Lluitar contra la corrupció associada l’urbanisme. L’urbanisme requereix trans-
parència i, en aquest sentit, volem que la ciutadania tingui la possibilitat de 
col·laborar en la fiscalització d’assumptes públics relacionats amb temes urba-
nístics. També s’ha de  demostrar una acció judicial contundent i restauradora 
davant els casos de corrupció.

Lluitar contra l’especulació al sol rústic. Es fa necessari assegurar l’accés a la te-
rra i combatre l’especulació del territori. S’ha de treballar per evitar la tendència 
especulativa sobre les parcel·les sense usos específics ni activitat productiva. És 
necessari evitar els grans projectes especulatius i la construcció de nous equi-
paments desestacionalitzats en sol rústic.

Ponderació i supressió, si escau, de la nova edificabilitat a les àrees catalogades 
amb risc d’inundació, d’esllavissament i d’incendis.

Fomentar la recuperació de cultius de caràcter ecològic pel seu interès pro-
ductiu, paisatgístic, turístic i ambiental, i educar a les noves generacions en els 
valors paisatgístics i usos tradicionals del sol rústic.

6. CARRETERES I CAMINS 

- Impedir la privatització dels accessos als espais públics del nostre territori. 
Impulsar un marc normatiu per tal de què sigui impossible privatitzar o impedir 
el pas a la ciutadania a aquests espais públics.
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Auditoria de les adjudicacions i execucions d'obra pública, relativa a carreteres 
i camins i a la gestió de la Direcció Insular de Carreteres.

Establiments de processos d'avaluació de les obres públiques, relatives a carre-
teres i camins.

- Regularitzar la integració paisatgística de les infraestructures, mitjançant la 
inclusió en la redacció dels projectes d’equips pluridisciplinaris formats per en-
ginyers, arquitectes, paisatgistes i ambientòlegs, etc. per tal d’integrar factors 
culturals, socials, i ambientals a més dels estrictament econòmics, per tal que 
aquestes infraestructures (autopistes, carreteres, aeroports, etc.) no esdevin-
guin “no llocs”, dit així d’aquells indrets que l’estança en ells no té valor per si 
mateixa, si no que és un trànsit cap a una altra banda. A una illa tan petita com 
la  nostra no té sentit omplir-la de no llocs, ja que cada metre quadrat és valuós.

Prioritzar la inversió en el manteniment i millora de la xarxa viària actual, fent 
esment als punts d'alta sinistralitat, per tal de millorar la seguretat viària.

Avaluació de sistemes per garantir la seguretat dels i les ciclistes i la convivència 
ordenada amb els vehicles de motor.
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