
UN ANY DE GOVERN DEL PP AL CONSELL DE MALLORCA:
Les retallades de la Sra. Salom

La passada legislatura, malgrat les dificultats, es transferiren al Consell de Mallorca 
les competències de caça i activitats classificades i es avançar amb les 
competències de turisme.

Malgrat això, l’actual presidenta del Consell ha deixat ben clar ja, contràriament al 
reflectit a L’Estatut, que el PP no vol que els Consells rebin més transferències i que a 
més el seu objectiu era minimitzar la capacitat del Consell de Mallorca per exercir 
accions de govern en el marc de les seves competències.

El Consell de Mallorca parteix retallades importants tan en competències com en 
recursos, i que això resulta incompatible amb el gran objectiu de reactivar l’economia i 
crear ocupació.

Un any desprès de la presa de possessió de la nova presidenta del PP, la situació 
en que es troba el Consell de Mallorca es realment catastròfica:

Es va renunciar immediatament a continuar amb les transferències de turisme.

Es va renunciar a 27,5 milions que havia d’aportar el govern de la Comunitat Autònoma 
a compta d’una futura llei de finançament de Consells que amb el PP no arribarem a 
tenir mai, i que estaven contemplats al pressupost del 2011 (2010 prorrogat)

I es va renunciar a uns 11 milions d’€ d’inversió compromesos dels Fons Estatutaris 
amb Conveni signat amb el Govern. Això va conduir a que es donassin ordes de reduir 
despesa al màxim per evitar que es tancàs el 2011  amb un dèficit de 27,5 milions que 
estaven al pressupost d’ingressos i per tant també al de despeses, quan s’hauria 
d’haver reivindicat el pagament d’aquests recursos sense afluixar gens ni mica. Per 
tant, la causa de les importantíssimes retallades del 2011 les hem de cercar en aquests 
27,5 milions no ingressats i no en falses excuses de crisi econòmica o de sentències 
judicials (teatre principal) i en l’intencionalitat política. A més aquest dijous (14 de juny) es 
va presentar la liquidació de 2011 i hem trobat 76 milions d’euros de tresoreria, Pels 
coneixements que tenim intuïm que amb això el consell hauria pogut fer front a 
pagaments i que només amb la intenció de tirar terra damunt la gestió passada, no 
s’han fet. Malgrat això significàs destrucció d’empreses que no cobren o eliminació de 
serveis o tancament de RTVM. En demanar explicacions al plenari la consellera va fer 
pilotes fora i ens ha emplaçat al plenari de Juliol per fer monogràfic al respecte. (ja 
informarem via bulletí)

El departament que més retallades ha patit és cultura i així tothom ha estat testimoni de 
la supressió de totes les convocatòries públiques de subvencions pels Ajuntaments, 
associacions i entitats culturals per activitats de cultura i política lingüística, deixant a 
tots amb les activitats fetes i sense finançament, de l’anul·lació de les subvencions a 
l’OCB, a la Premsa Forana, a Joves de Mallorca per la Llengua, Escoles 
Mallorquines, ........i en definitiva a l’anul·lació del suport a tota iniciativa que implicàs una 
empenta per la nostra cultura i la nostra llengua. També hem estat testimonis de la 
desaparició de les subvencions  de suport a l’esport escolar, les de suport a iniciatives 
de promoció econòmica i les destinades a activitats de millora del medi ambient, suport 
a la immigració i a polítiques actives d’igualtat. Ara s’exigirà un NIF per percebre la 
renda mínima d’inserció (si no s’hi troba remei), el que deixa desemparats a gent sense 
papers que mes necessiten aquest ajut. 



Tots els Ajuntaments més petits es trobin en greus dificultats i que les entitats més 
actives en les tasques ressenyades es trobin amb l’aigua al coll sense sabre com 
sortir-ne. Ha marcat també aquest primer any de legislatura del PP al Consell la 
destrucció tant directa com indirecta de molts llocs de feina, ja sigui suprimint 
programes que no eren del seu gust i donant ordes de no suplir ni baixes, ni 
excedències ni jubilacions com tancant RTVM sense pagar als proveïdors ni les 
productores.

 Per altra banda, el deute de recursos compromesos del Govern Autonòmic amb el 
Consell de Mallorca era  de quasi 200 milions d’euros a la darreria del 2011 amb la 
manca de liquiditat que això provoca per poder pagar al Ajuntaments i als proveïdors.

Si hi afegim que la inversió feta pel Consell el 2011 ha estat pràcticament nul·la com a 
conseqüència de no voler contractar les obres ni activar les inversions previstes amb 
els 11 milions del conveni dels Fons Estatutaris (Compra del Castell de Santueri a 
Felanitx, restauració del monestir de Bellpuig a Artà, millores importants als refugis de la 
Ruta de Pedra en Sec, entre altres) però hem vist com es treuen a concurs obres del 
Pla de Carreteres i projectes per altres.

El Consell de Mallorca ha estat paralitzat en matèria de cultura, molt actiu en el 
tancament de RTVM això ha dut com a conseqüència la destrucció directa de mes de 
100 llocs de feina, (no podem quantificar els indirectes), la desaparició de qualsevol 
política cultural, lingüística, esportiva i medi ambiental i la manca absoluta de liquiditat 
per pagar subvencions i proveïdors.

I això, vist el pressupost, poc canviarà el 2012: el POS de 2012 s’ha vist dràsticament 
reduït a 4500000€ però no n’hi haurà, de moment, perquè s’ha de fer amb 
endeutament i ja hem fet el límit de l’endeutament que podem assolir gràcies al pla 
d’estabilitat i a l’impagament, ja històric, de l’aportació del govern. S’ha concedit la 
línia de despesa corrent pels Ajuntaments 4000.000 i aquest dijous i el mes passat es 
donaren les subvencions nominatives a federacions d’esports, al gremi d’editors, a 
l’espai Mallorca i a l’observatori astronòmic de Costitx. Tot i la crítica als passats 4 
anys a la mecànica de les subvencions nominatives!!.

No hi ha inversions previstes (llevat del pla de carreteres) que de moment continua i el 
conseller vol construir carreteres per no haver de tornar doblers a Madrid, de 
moment preten gastar 100 MILIONS d’EUROS.

Intervenció del Consell no vol certificar si hi ha pressupost suficient per pagar el 
personal. Pel que fa a serveis assistencials que gestiona l’IMAS (residències, menors, 
centres de dia,...) no hi ha prou doblers per fer front a les necessitats ni per fer front a 
baixes de personal (quan es produeixin) i hi ha ordre de no cobrir-les, el que preveim 
que baixarà i molt la qualitat del servei i quedarà gent desassistida.

No hi ha partida suficient per emergències socials que segur augmentaran molt amb 
l’increment de l’atur.

Amb l’aprovació de les taxes per caça es va introduir una modificació substancial en 
la figura de refugi de fauna, que de no pagar res s’ha passat a que paguin com un 
vedat intensiu de caça, hi veim darrera l’objectiu  d’acabar amb aquesta figura, tot 
potenciant la caça. Afegir a tot això que no hi ha perspectives de liquidat per pagar 
Ajuntaments i proveïdors. I sobre tot no hi ha iniciatives per part de l’equip de govern 
que puguin millorar la situació. 



MENTRESTANT S’AGREUJA LA CRISI ECONÒMICA I AUGMENTA L’ATUR.

Disculpau el to pessimista, no sol ser el meu posat habitual, però el que veim no és 
per menys!
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