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Gràcies, Sr. President del Ple  

 

Molt Honorable Sr. José Ramon Bauzá, president del Govern de les Illes 

Balears,  

 

Molt Honorable. Sra. Margalida Durán Cladera, presidenta del Parlament de 

les Illes Balears,  

 

Honorable Sra. Maria Salom, presidenta del Consell de Mallorca,  

 

Excel·lentíssima Sra. Margarita Durán Vadell, senadora per Mallorca,  

 

Honorables Senyores i Senyors consellers, 

 

Il·lustríssimes Senyores i Senyors regidors de l’Ajuntament de Palma,  

 

Honorables Senyores i Senyors diputats del Parlament de les Illes Balears,  

 

Honorables Senyors Cònsols,  

 

Senyors batles,  

 

Representants de Col·legis Oficials, d’associacions empresarials i d’entitats 

ciutadanes,  

 

Digníssimes Autoritats 

 

Senyores i Senyors 
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Molt bon dia a tothom, benvinguts a aquest Saló de Sessions de l’Ajuntament 

de Palma.  

 

Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Debat de l’Estat de la 

Ciutat.  

 

I comparec davant tots vostès amb motiu de la celebració d’aquest acte en el 

qual s’avalua l’acció de govern i es tracen les línies de futur.  

 

Enguany, el debat es produeix quan han passat tres quartes parts del mandat. 

Tenint en compte el calendari oficial, aquest serà el darrer debat de la present 

legislatura.  

 

Considero que és una magnífica ocasió per fer balanç i una anàlisi de llarg 

abast, fixant-nos més en què ha succeït a la ciutat durant aquests darrers anys, 

cóm s’ha transformat, com han evolucionat les principals àrees municipals.  

 

Per tant, assumeixo per endavant la crítica que aquest plantejament 

comportarà, però crec que és molt més interessant per a la ciutat i per als 

ciutadans, i un exercici de responsabilitat per la nostra part, analitzar amb 

objectivitat la situació d’aquest Ajuntament, quina era a l’any 2011 i quina és 

actualment.   

 

Tots nosaltres recordem perfectament la situació econòmica en que ens varem 

trobar l’Ajuntament a l’inici d’aquesta legislatura així com la crisi profunda en la 

que estava instal·lat el nostre país. Un escenari que complicava sobremanera 

qualsevol mesura que es decidís posar en marxa. 

 

Estava clar que l’economia jugaria un paper fonamental i que condicionaria 

més que mai la presa de decisions del nostre govern. 

 

Entre els objectius econòmics que ens varem fixar estava el d’aconseguir uns 

pressuposts equilibrats, el que es coneix com estabilitat pressupostària o dèficit 

zero. 

 

Per què un pressupost equilibrat?  

 

Perquè permet no incrementar la pressió fiscal als ciutadans. 
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Permet tenir un Ajuntament viable i uns serveis públics municipals eficients. 

 

Permet als nostres emprenedors assumir riscos per dinamitzar l’economia i 

generar llocs de feina.  

 

Permet pagar en temps raonables a les empreses i autònoms que fan feina 

amb l’Ajuntament i que no hagin d’assumir costos financers injustos pel retard 

en els pagaments. 

 

Permet aconseguir millors ofertes a les licitacions perquè es redueix la 

incertesa de la data de cobrament de les feines fetes per les empreses a 

l’Ajuntament. 

 

Permet assegurar el pagament de les nòmines dels empleats públics. 

 

Permet, en definitiva, mirar amb optimisme cap al futur. 

 

Aquesta ha estat la nostra feina: aconseguir tenir els pressupostos de 2012 i 

2013 equilibrats. I fem feina per aconseguir-ho també aquest 2014. 

 

Per aconseguir aquesta estabilitat al pressupost, aquest govern ha hagut de fer 

esforços en la priorització de la despesa amb els recursos que teníem. 

Recursos molt inferiors si es comparen amb el darrer pressupost aprovat i 

executat al 100% per l’anterior govern: el de 2010.  

 

Fent la comparació amb el pressupost destinat als serveis, és a dir el 

pressupost no bancari, no financer, a 2012 varem funcionar amb 78 milions 

manco, a 2013 amb 107 milions manco, i a 2014 ho fem amb 86 milions 

manco. En total, amb 271 milions manco, hem mantingut i mantenim en 

funcionament la nostra ciutat. 

 

I com ho hem fet? 

 

Introduint canvis profunds a la manera d’administrar, incorporant conceptes 

desconeguts fins aquell moment com són l’austeritat, l’estalvi, l’eficiència, 

l’eficàcia, la rendibilitat, el retorn, els costos de les inversions i dels serveis, 

l’economia d’escala, la transparència... 
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Tota aquesta nova manera de fer feina, juntament amb la col·laboració i 

complicitat d’una gran majoria dels nostres funcionaris, han fet possible la 

profunda transformació d’aquest Ajuntament, que durant aquesta legislatura ha 

estat capaç de fer molt més amb molt manco. 

 

És veritat que hem hagut de renunciar a noves inversions. I es veritat que res 

ens hagués agradat més que poder abordar nous projectes transformadors de 

la ciutat. Però ara no pot ser, aquestes actuacions hauran d’esperar temps 

millors. 

 

No podíem arriscar un altre dels objectius econòmics irrenunciables d’aquest 

Ajuntament com era, i així ha estat, aconseguir la sostenibilitat financera 

municipal. 

 

Per això, i entre moltes altres actuacions, ha estat necessari que aquest 

govern, per primera vegada, hagi estat capaç de reduir l’endeutament. 

 

Això s’ha aconseguit gràcies a l’amortització de 80.176.171 euros a data de 31 

de desembre de 2013, que seran gairebé 130 milions a final de la present 

legislatura. Ara el deute s’amortitza, es paga, no es refinança com es venia fent 

històricament.  

 

També ha estat necessari transformar el deute que ens varem trobar amb els 

proveïdors d’aquest Ajuntament, més de cent milions d’euros en factures, en 

deute bancari a llarg termini amb un venciment de devolució a 10 anys i 2 de 

carència. 

 

Això ha permès donar oxigen a la nostra tresoreria i millorar de forma molt 

significativa el termini de pagament als proveïdors, que avui està fixat en 60 

dies, el més baix en la història d’aquest Ajuntament. 

 

En quant a la pressió fiscal, he de dir que, certament, a l’any 2012 varem haver 

que incrementar 2 dels 40 tributs municipals, l’IAE i l’IBI, per damunt del nostre 

compromís electoral. Però igualment és cert que als anys 2013, 2014 i, avui 

torn a confirmar que també per 2015, varem acordar congelar tots els tributs 

que ni tant sols s’adaptaran a les variacions de l’IPC. Amb això s’anirà 

compensant, any darrera any, la pujada de 2012. 
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No vull acabar aquest capítol dedicat a l’economia sense destacar la notable 

milloria del mercat laboral de Palma, l'indicador més important per aquest equip 

de govern, perquè ho és també per als ciutadans.  

 

Les dades són clares: en termes interanuals, el número d'aturats a Palma a 

maig de 2014 ha baixat un 10,1% respecte a maig de l'any passat, el que 

suposa que hi ha 3.482 persones manco sense feina. 

 

Això significa que el número d'aturats ha baixat a Palma durant 20 mesos 

consecutius, una tendència que, com dic, clarament es consolida.  

 

És especialment significatiu l'augment en un 9,9% a la contractació respecte de 

l'any passat, amb 1.515 contractes més que a maig de 2013.  

 

A més, la qualitat d'aquesta contractació registra una variació molt positiva: es 

nombre de contractes indefinits ha pujat un 35% respecte l'any passat.  

 

També s’ha produït una millora respecte a l'inici de legislatura. Comparant amb 

maig de 2011, l'atur ha baixat quasi un 10%, i les contractacions han pujat un 

18%. 

 

Hi ha també més contractació indefinida. Així, davant els 6.733 contractes 

indefinits de gener a maig de 2011, al mateix període d’aquest any s’han signat 

8.479 contractes indefinits, un 20% més.   

 

Aquest equip de govern ha tingut clar des del començament que totes les àrees 

anaven a fer feina amb un objectiu comú de contribuir a la creació d'ocupació. 

 

No podíem abordar problemes actuals amb eines des segle passat. L'IMFOF 

havia quedat obsolet.  

 

Érem conscients de que hi feia falta un gran canvi.  

 

Així, agrupàrem i racionalitzàrem els recursos, i apostàrem per la innovació, per 

l'emprenedoria, la formació i la motivació de les persones en recerca de feina. 

 

Varem rompre inèrcies, remoguérem esquemes i varem crear un projecte del 

qual ens podem sentir legítimament orgullosos: l'Agència de Desenvolupament 

Local PalmaActiva. 
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Des de la seva creació a principis de 2012, PalmaActiva s'ha convertit en el 

millor aliat de qualsevol palmesà en la seva recerca d'oportunitats laborals o de 

negoci. 

 

Així ho acrediten els més de 2.000 emprenedors que han optat aquests dos 

últims anys pels seus serveis. 

 

L'obertura d'espais de coworking, despatxos i locals ha permès 38 nous 

projectes empresarials; s'han desenvolupat cursos i càpsules formatives que 

han brindat a més de 3.000 persones cada any l'oportunitat de millorar les 

seves capacitats professionals i coneixements. 

 

Aquest Ajuntament ha apostat pel talent. I ha encertat de ple. 

 

Malgrat totes aquestes dades, som conscients que estimular l'esperit 

emprenedor no és suficient. 

 

Milers de persones conviuen diàriament amb la desesperança i la frustració de 

no trobar una feina. I a tots ells hem dirigit un missatge de confiança i de 

suport, potenciant els serveis d'ocupació i orientació, oferint respostes i fent 

notori que aquest Ajuntament no anava a deixar-los sols. 

 

Gràcies a això, podem afirmar que prop de mil persones s'han inserit en el 

mercat laboral a través de les ofertes de PalmaActiva al llarg d'aquests darrers 

dos anys. 

  

A més, al nostre Centre Integral de Recursos s'ha prestat assistència i 

orientació a més de 16.000 persones, ajudant-les i assessorant-les en totes les 

fases de la recerca activa d'ocupació, des de l'elaboració d'un currículum a la 

preparació d'una entrevista de feina. 

  

Amb iniciatives com la Fira d'Ocupació PalmaJob hem posat en contacte a 

1.800 persones amb 47 empreses que cercaven personal.  

 

Les línies d'actuació en matèria d'inserció han tingut especial incidència en els 

majors de 45 anys i els joves, els més castigats per la crisi i la falta 

d'expectatives. 
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A ells s'han dirigit plans específics i pioners de feina en equip, gestió del temps 

i ús de les noves tecnologies. 

 

La millora en la situació laboral ens dóna ànims per a reafirmar el nostre 

compromís amb els més desfavorits. Es veu ja clara una sortida, que la situació 

millorarà.  

 
Quan varem anunciar els pressupostos per a 2014 varem manifestar la nostra 

voluntat d’augmentar els recursos de Benestar Social. Amb planificació, amb 

responsabilitat, voliem donar així compliment a les nostres conviccions i als 

acords del Debat de l’Estat de la Ciutat d’ara fa justament un any. Volíem dur a 

terme el que aquí varem acordar tots els grups polítics.  

 

I és el que hem fet: complir el nostre compromís, personal i polític, d’atendre  

degudament les necessitats de totes aquelles persones a qui la crisi ha deixat 

en una situació més vulnerable. 

 

Aquest Ajuntament no només no les ha deixat desprotegides, sinó que ens hem 

adaptat a la realitat incrementant molt notablement la nostra capacitat d’ajuda 

directa.  

 

Aquesta major protecció significa haver passat de 6.600 ajudes en 2010 a més 

de 9.500 l'any 2013. Un 44% més.  

 

Atendre més i millor significa que es mes de març varem posar en marxa 

mesures que ja han aconseguit disminuir ses llistes d’espera i fer possible que 

hagin baixat ja un 46%.  

 

Significa que hem ampliat els serveis de menjador i acolliment municipal.  

 

La situació social comença a millorar, però som conscient que encara hi ha 

moltes famílies del nostre municipi que ens necessiten. Persones que, per les 

seves circumstàncies, han de ser acompanyades durant aquest procés de 

sortida d’una de les etapes més complicades de la nostra història recent.  

 

I com he dit, la prioritat absoluta d’aquest equip de govern ha estat la cobertura 

de les seves necessitats bàsiques. Assegurar-nos que no els manqui la nostra 

ajuda en un moment donat perquè puguin comprar aliments o productes 
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d’higiene bàsics o perquè puguin pagar la llum, l’aigua, el rebut de la hipoteca o 

del lloguer.  

 

Per això, aquest pressupost de 2014 té una partida de cobertura de necessitats 

bàsiques de 4 milions d’euros. Una xifra significativament superior al poc més 

de 1,5 milions d’euros que es varen gastar al darrer pressupost de la passada 

legislatura, l’any 2010.  

 

Aquest pressupost de 4 milions d’euros per a 2014 ens ha permès posar en 

marxa la nova targeta Palma amb Tu, que agilitza molt significativament la 

percepció d’ajuda, la dignifica i representa un compromís importantíssim en la 

dotació econòmica que destinem al programa d’aliments i que suposa més del 

50% del total destinat a cobrir les necessitats bàsiques.  

 

En total, 2.100.000 euros que multipliquen per 10, per 10, la quantitat destinada 

l’any 2010. Des de l’1 de març hem distribuït més de 1.400 targetes que han 

arribat a 1.400 famílies. 

 

Ens  ocupem, també, de les necessitats dels més petits, tal i com varem 

acordar tots els grups en el Ple de juny de 2013. Per això, hem incrementat, 

també, partides fonamentals com les ajudes infantils. Les beques d’infància en 

risc i les despeses per a educació representen, avui, al nostre pressupost, un 

38% més que el 2010. 

 

Parar esment en les necessitats bàsiques ha estat, com diem, una de les 

nostres prioritats, però no ha significat descuidar altres aspectes fonamentals 

de l’atenció social: la promoció i la inserció social de persones que, bé per raó 

de la seva edat, situació de discapacitat o bé per altres circumstàncies, 

requereixen millorar la seva autonomia personal.  

 

Tot i la difícil situació pressupostària que ha sofert aquest Ajuntament, no s’han 

eliminat ni retallat serveis essencials. El 2013 prestàrem 260.000 hores 

d’atenció en el servei d’ajuda a domicili, ampliàrem en el màxim, un 10%, el 

contracte de menjar a domicili, el servei d’acolliment municipal i hem prorrogat 

el servei d’atenció a víctimes de violència de gènere, entre d’altres. 

 

Al llarg d’aquest mandat, hem reaccionat ràpidament davant els problemes  

socials. Ha estat aquest govern el que, per primera vegada, durant aquesta 
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crisi, amb l’acord unànime de tots els grups municipals, ha abordat la 

problemàtica de les persones afectades per desnonaments.  

 

Per donar una resposta eficaç, hem pres una sèrie de mesures amb l’objectiu 

d’actuar de forma efectiva i coordinada davant aquest problema. S’ha aprovat  

un protocol d’actuació per evitar els desnonaments, hem aconseguit l’ampliació 

dels Fons de Vivenda municipal amb la col·laboració d’entitats financeres, i 

hem disposat de 40 vivendes més per oferir a les famílies que han perdut el 

seu habitatge. Hem recuperat el programa de lloguer Palma Habitada per 

facilitar que les famílies es puguin instal·lar a una vivenda digna a preus 

inferiors als de mercat. 

 

Durant aquesta legislatura s’ha creat també l’Oficina Municipal d’Intermediació 

Hipotecària. Fins ara, ja ha informat o atès a més de 1.000 persones. Tenen a 

la seva disposició advocats del Col·legi Oficial que, de manera altruista, i 

gràcies a un conveni subscrit amb aquest Ajuntament, orienten, assessoren, 

preparen escrits i ajuden a trobar sortides possibles i reals en cas d’un 

desnonament o una execució hipotecària. 

 

També, en aquesta línia de col·laboració, hem signat un conveni amb el 

Tribunal Superior de Justícia i els Col·legis d’Advocats i de Procuradors per tal 

de facilitar l’adopció de mesures de caràcter social de forma prèvia al 

desnonament. 

 

Es tracta de preservar al màxim la seva vida quotidiana. Per això, el pressupost 

perquè les famílies que travessen dificultats econòmiques puguin quedar al seu 

domicili habitual ha estat un 90,5% més que a 2010, fins a arribar als 861.000 

euros.  

 

Un increment pressupostari a l’alçada del compromís unànime adoptat per 

aquest Ple en favor d’una ciutat lliure de desnonaments i del compromís ferm 

de les àrees de Benestar Social i Igualtat i d’Urbanisme i Habitatge. 

 

Com veuen, totes aquestes mesures demostren la prioritat que els Serveis 

Socials suposen per a aquest equip de govern i del compromís amb què fem 

feina en l’atenció a les famílies en dificultats.  

 
Perquè durant aquests tres anys la major inversió, pel nostre equip de govern, 

han estat, sense cap dubte, les persones, els ciutadans de Palma. 
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Prenem de nou un poc de perspectiva en una altra àrea municipal per 

comprovar la clara evolució que han suposat aquests anys. A mitjans de 2011, 

EMAYA era un exemple clar del desordre comú al conjunt de l'Ajuntament de 

Palma. Amb un deute de 48 milions d'euros i una plantilla sobredimensionada 

que històricament absorbeix el 60% del pressupost anual de la companyia, el 

forat econòmic i financer generat durant la passada legislatura era de tal 

magnitud que fins i tot va impedir pagar les nòmines dels empleats. 

 

Tres anys després, EMAYA és una empresa en avançat estat de recuperació 

que mira al futur amb optimisme. És una empresa sanejada que, amb una 

mitjana de 300 empleats eventuals manco respecte a la passada legislatura, el 

que ens permet estalviar 20 milions d'euros en salaris, és capaç de generar 

confiança i evolucionar cap el model de servei públic que volen es ciutadans. 

 

Hem passat de no poder pagar les nòmines a tancar 2013 amb uns beneficis 

de 10 milions d'euros, els majors de la història d'EMAYA. Això ens ha permès 

reunir 15,5 milions d'euros i augmentar en un 470% la capacitat d'inversió 

respecte 2013 gràcies al que podem atendre, a la fi, un dèficit d'inversions 

reclamat des de 2006. 

 

Gràcies a l'estalvi, a la necessària austeritat que exigeixen aquests temps i a un 

ús intel·ligent dels nostres recursos, estem renovant 15 km de canonades a les 

zones més sensibles de la nostra ciutat. 

 

Gràcies a una vocació de servei públic més sincera, transparent i més 

compromesa amb els palmesans hem estat capaços, per primera vegada en es 

70 anys d'història d'EMAYA, de baixar les tarifes i de permetre que 4.000 

famílies sense recursos paguin un 45% manco per l'aigua i la recollida de fems. 

 

I tot això, insisteixo, gràcies únicament a una aposta decidida per l’estalvi, 

l’eficiència i fruit de l’esforç comú. L’esforç de tots. 

 

Dic això perquè el mateix remei que ha curat la malaltia d’EMAYA és el que ens 

ha de servir per surar l’EMT i convertir-la amb una empresa pública forta, viable 

i competitiva. 

 

No hi ha un altre camí que el de seguir construint un nou futur per a l’EMT amb 

mesures valentes i fins i tot difícils, com hem fet a tot l’Ajuntament. És l’única 
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opció possible per resoldre d’una manera definitiva tota una sèrie de problemes 

per als que, convé recordar-ho, ja es recomanaven solucions urgents a l’any 

2008. Aquelles recomanacions, però, no varen ser escoltades.  

 

Això va fer que ens trobéssim, a juny de 2011, una EMT amb un deute de 30 

milions d’euros, amb un increment del 39% dels costos de personal com a 

conseqüència de l’augment de la plantilla i amb un dèficit de 7 milions d’euros 

provocat, principalment, perquè quasi 8 milions de passatgers no pagaven per 

viatjar. 

 

En resum, ens varem trobar una EMT en causa de dissolució i, per tant, davant 

la urgència de prendre mesures que evitessin la seva desaparició. 

 

És veritat que varem haver de pujar el preu del bitllet, fusionar línies i 

reorganitzar les freqüències reduint el número de vehicles. Però era la única 

opció de futur per una empresa que, a dia d’avui, ha aconseguit reduir en 12 

milions el seu deute i en prop de 5 milions el seu dèficit. 

 

Hem passat el més feixuc, però encara estem enfora d’arribar on volíem. Palma 

necessita l’EMT. Però la necessita sanejada i sostenible. Capaç d’oferir un 

servei més eficient i de major qualitat sense que això li costi més a als 

ciutadans, als qui no podem demanar més esforços. Ningú ho entendria. 

 

Només amb l’esforç i la vocació de servei públic dels empleats municipals es fa 

possible una gestió responsable i ajustada a la realitat i a les necessitats de 

Palma.  

 

Des del principi de la legislatura érem molt conscients que les mesures de 

racionalització s’havien d’aplicar de dalt a baix. Per això, com havíem promès, 

varem adoptar una mesura d’austeritat clara i directa: la reducció en un 50% 

dels alts càrrecs d’aquest Ajuntament, que a al final del mandat suposarà un 

considerable estalvi de més de 7 milions d’euros.  

 

Hem aplicat, al llarg d’aquests tres anys, altres disposicions per racionalitzar i 

reduir la despesa en matèria de personal, com es criteri de compensar les 

hores extra amb temps lliure en lloc de procedir al seu pagament. Aquesta 

decisió, realista i necessària, ha permès des de 2011 un estalvi de més del 

66% de la despesa dels serveis extraordinaris.  
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D’acord amb l’actual realitat, estem combatent el progressiu 

sobredimensionament de l’Administració. En lloc de seguir augmentant-la 

sense control, hem ajustat la plantilla a les necessitats reals, amb una plantilla 

on progressivament ha disminuït el personal eventual i amb una política de no 

cobertura de les vacants que es produeixen per jubilació, excedències o baixes, 

excepte a Policia Local i Benestar Social per motius específics.  

 

A Cort posem en pràctica una gestió de recursos humans moderna, 

actualitzada al nostre temps i a les noves tecnologies, amb un registre de 

personal telemàtic, i un nou portal de personal que agilitza tot tipus de tràmits.  

 

En línia amb la voluntat de transparència transversal a totes les àrees, i per 

facilitar tota la informació a les persones interessades, aquest Ajuntament 

publica a la web municipal totes les convocatòries d’oferta de feina, tant del 

propi Consistori com de les empreses municipals.  

 

Estic enumerant una sèrie de decisions que afecten al nostre capital humà i, en 

aquest punt, vull mencionar i agrair la feina de la gran majoria dels funcionaris 

municipals. Homes i dones que, dia a dia, donen prova de la seva gran 

professionalitat i el seu marcat sentit del deure.  

 

Cadascun d’ells és fonamental en una acció municipal absolutament dirigida a 

un model de gestió que s’esforça en oferir una resposta ràpida i eficaç a les 

peticions que ens traslladen els ciutadans. Així, per exemple, estem millorant el 

manteniment de les infraestructures de Palma.  

 

Gràcies a la Brigada Express, posada en marxa el mes de juliol de 2011, hem 

estat capaços d'atendre, en un termini de 72 hores i un grau d'efectivitat del 

89%, 16.000 problemes de fàcil resolució que, incomprensiblement, abans es 

demoraven en el temps. 

 

L'èxit d'aquest servei, creat aquesta legislatura on els recordo que hem arribat 

a  de fer feina amb els pressupostos més baixos dels darrers sis anys, ens ha 

animat a aplicar el format per als col·legis públics de Palma, el que, sense cost 

addicional, ens ha permès atendre 160 peticions formulades des d'aquests 

centres, amb un grau d'efectivitat del 88%. 
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Aquest equip de govern tenia l’obligació de donar solució a problemes 

quotidians i reals dels ciutadans. En molts de casos, no es podien resoldre amb 

les normatives que hi havia i quedaven als llimbs administratius.  

 

Amb una voluntat màxima de consens, hem elaborat una Ordenança de 

Convivència Cívica que té com a objectiu preservar el nostre espai públic com 

un lloc de convivència, on tots puguem viure en llibertat amb ple respecte a la 

dignitat i als drets de les altres persones.  

 

Volem fomentar la convivència i el civisme, per això ens hem esforçat en dur a 

terme una intensa tasca informativa per donar-la a conèixer a ciutadans i 

turistes. 

 

Hem realitzat també un esforç extraordinari per tornar a la ciutat una gran 

infraestructura com és el Palau d’Esports de Son Moix, completament renovat i 

modernitzat, un referent d’accessibilitat i en millors condicions que mai al servei 

dels esportistes.  

 

El nou Son Moix és el gran símbol de la gran aposta de Palma per l’esport, 

però el llarg procés per reconduir la situació passada i fer realitat el nou Palau 

d’Esports també simbolitza una nova forma, més eficient, de gestionar.  

 

Amb una responsabilitat i un rigor en els comptes que ha permès executar per 

13 milions d’euros una licitació valorada en 15 milions. No afegiré més. Només 

vull mostrar la nostra satisfacció, la de tots, per disposar novament d’una 

infraestructura a l’alçada dels futurs reptes esportius que esperen a aquesta 

ciutat.  

 

Des que vaig arribar a la batlia vaig deixar clar que l'objectiu prioritari per a la 

ciutat era el turisme. És la nostra gran aposta, el motor econòmic i el camí que 

hem triat per crear ocupació i reactivar l'economia. 

 

A nivell turístic, la diferència entre la Palma de juny de 2011 i la Palma de 2014 

és absoluta. 

 

A juny de 2011, ens varem trobar una ciutat tancada, buida, sense vida i 

gairebé activitats per els nostres residents i visitants. 
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La transformació de Palma és ja una realitat. Hem estat capaços de convertir la 

nostra ciutat en un referent del turisme urbà, gràcies a la nostra aposta decidida 

per aquesta importantíssima destinació de vacances.  

 

En el nostre afany de desestacionalitzar la destinació i allargar la temporada 

turística tots els mesos de l'any, varem crear la Fundació Turisme Palma de 

Mallorca 365 de la mà de la iniciativa privada i de l'oposició.  

 

Això ens ha permès professionalitzar la promoció turística i despolititzar 

qualsevol qüestió d'interès general donant-li vocació de permanència, governi 

qui governi. Perquè una destinació turística no pot estar subjecte a interessos 

polítics. 

 

Amb un pressupost de sis milions d'euros, s'ha creat un producte diferenciat i 

un pla estratègic que dota la ciutat d'una oferta capdavantera, de qualitat, 

imaginativa i diferenciada els 365 dies. 

 

Baix el lema "Passion for Palma de Mallorca", varem crear una campanya de 

promoció turística a nivell local, nacional i internacional, per a conscienciar al 

ciutadà de la importància del turisme i per donar a conèixer als visitants els 

productes estratègics d'una ciutat que compta amb tots els requisits per 

convertir-se en Smart Destination o destinació intel·ligent. 

 

Igualment, s'està ultimant la primera web de destí de Palma, que permetrà 

planificar el viatge a Palma i l'estada a la ciutat i comptarà amb una agenda 

d'activitats actualitzada, on s'informarà del que es pot fer a la destinació. 

 

La Fundació també vol escalar posicions al rànquing de destinació de 

referència en el segment de city break els 365 dies de l'any. Tant és així, que 

Palma ha estat premiada pel Travellers'Choice Destinacions de TripAdvisor 

com una de les millors destinacions a nivell nacional. 

 

Fruit d'aquesta política decidida, hem iniciat una campanya internacional de 

promoció turística als principals mercats emissors. Una campanya a la qual 

m'he involucrat personalment. 

 

Acompanyats per representants de l'empresa privada, que reforcen la 

credibilitat del projecte, hem anat a Londres, a Estocolm i Alemanya, on els 

màxims responsables dels operadors turístics i companyies aèries més 
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importants de cada mercat han reconegut tant el gran producte que té Palma 

com la transformació que aquesta ha experimentat en els dos darrers anys. 

 

Hem estat capaços de generar confiança empresarial i aquesta queda 

reflectida en la quantitat de nous projectes d'hotels urbans i hotels boutique al 

centre de la ciutat, el que reafirma la important aposta per la destinació. 

 

La declaració de Zona de Gran Afluència Turística del centre de la ciutat, que 

permet als comerços obrir en diumenge, ha significat un impuls a la 

dinamització de la vida al centre tots els dies de la setmana i, desperta encara 

més l'interès de Palma com a ciutat per a estades curtes i turisme gastronòmic, 

tant vinculat al turisme de compres, d'oci i cultural. 

 

Una evolució clara cap a una ciutat més animada que han afavorit també les 

terrasses de bars i restaurants, que amb la nova normativa, han donat més vida 

als nostres carrers i places, amb efectes positius també a la creació de llocs de 

feina per part d’aquests establiments.  

 

A diferència d'altres ports espanyols competidors com el de València, Alacant o 

Màlaga, que han patit un decrement en l’arribada de passatgers o de vaixells, 

Palma ha incrementat es nombre de creuers en un 18% situant-se en segon 

lloc en el rànquing nacional, només per darrere de Barcelona. 

 

Palma ja és el quart port de la Mediterrània i el dotzè del món, consolidant-se 

com a destinació de creuers i capturant, fins i tot, quota de mercat d'altres ports 

competidors. 

 

Resumint, el gran èxit de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 ha estat 

el de professionalitzar i despolititzar el turisme. El nostre ha consistit en saber 

donar una passa enrere en benefici dels objectius comuns. 

 

Dit això, no ho vull amagar, la ciutat té problemes. No seria honest per la meva 

part no parlar d’aquestes qüestions, perquè necessàriament formen part del 

balanç si volem que aquest sigui real i complet.  

 

Som conscient de que el Palau de Congressos és, en aquests moments, una 

infraestructura paralitzada que, em consta, genera una gran frustració entre els 

ciutadans. Però per analitzar el problema, es context és fonamental. D’on 

partim? 



 17  

No podem oblidar que ens varem trobar un Palau de Congressos amb unes 

obres aturades i un deute de 32 milions d’euros, amb 20 milions de fons 

estatutaris que havien estat destinats a despesa corrent.  

 

Per la nostra part, durant aquests tres anys, juntament amb el Govern, hem 

aconseguit executar un 80% de les obres del Palau i pagar més d’un 60% del 

projecte, 20 milions el Govern i 43 milions Cort, a través del pla de pagament a 

proveïdors. Però, ho reconec, no hem estat capaços fins ara de solucionar-ho 

de forma definitiva.  

 

Tot i que és un tema que està liderant el Govern en aquests moments, i em 

consta que està a punt de solventar-se, crec que tots els qui constituïm aquesta 

corporació municipal tenim el deure d’aportar suggeriments que contribueixin a 

resoldre el futur d’aquesta antiga reivindicació del sector turístic. 

 

Aquesta infraestructura, amb l’edifici de GESA, forma part de la Façana 

Marítima, un element absolutament determinant pel futur de la ciutat.  

 

Durant aquesta legislatura no serà possible concretar solucions o propostes, 

degut a la inseguretat jurídica que provoquen els més de 20 contenciosos, que 

a data d’avui estan pendents de resolució, així com a la falta de disponibilitat 

econòmica.  

 

Però en la meva opinió, sigui quina sigui la decisió que definitivament es 

prengui, hauria de ser consensuada per tots els partits polítics.  

 

El futur Casino és un altre tema que tenim obert. És un projecte que afegirà 

dinamisme a la zona del centre però perquè això sigui una realitat ha de 

complir amb l’Ordenança d’Usos del Centre Històric, que afecta a aspectes 

com renous, horaris, seguretat... tots ells fonamentals en una instal·lació 

d’aquesta envergadura. I avui, tots aquests requisits no es compleixen. 

 

Tampoc podem oblidar els fets que s’han produït a la Policia Local de Palma, 

els més greus als quals m’he hagut d’enfrontar dins aquesta legislatura.  

 

Uns fets que no poden entelar un model policial que funciona, amb el que crec i 

que, diàriament, demostra al carrer el grau d’implicació, professionalitat i 

sincera vocació de servei de la immensa majoria dels seus d’efectius. 
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Uns fets, però, davant els quals hem actuat amb la màxima immediatesa, 

autoexigència i contundència demostrant, amb accions reals, tolerància zero 

amb qualsevol conducta que atempti contra el nostre compromís amb la 

ciutadania. 

 

Fem feina, molta, per estar cada dia més a prop de les persones. I sense que 

això lis costi un euro més. Així, apostant decididament per l’eficiència, acabem 

de donar un fort impuls a la seguretat duplicant la presència policial al carrer 

quan més ho necessiten les nostres barriades. 

 

Aquesta és la nova manera de fer política d’aquest Ajuntament. La que 

reclamen tots els ciutadans de Palma. 

 

Mirin. Vaig arribar a l’Ajuntament de Palma convençut de que podia contribuir a 

regenerar i dignificar la vida política, conscient de que la única manera possible 

de recuperar la confiança perduda dels ciutadans era gestionant els recursos 

públics amb responsabilitat i absoluta transparència. 

 

Havíem de ser capaços de posar remei a la creixent desafecció per la vida 

política i a la indignació provocada per conductes inadequades del passat i del 

present. I la única forma possible de reconciliació amb la ciutadania passava 

per una nova manera de fer política basada en la confiança.  

 

Al llarg d’aquest tres anys hem consolidat una relació de proximitat amb els 

veïns, amb un diàleg obert propiciat per la figura dels regidors de districte, que 

són el canal de comunicació més directe entre els ciutadans i l’Ajuntament.  

 

Jo he visitat la gran majoria de barriades de Palma i he tingut ocasió de 

conèixer de primera mà la realitat dels veïns conversant amb ells, però aquests 

regidors estan sempre, permanentment, a peu de carrer. Coneixen el barri, les 

associacions, els comerciants, els seus problemes i tenen la màxima disposició 

per donar solucions a totes les petites i grans qüestions que se’ls plantegen.  

 

Una relació fluida que ha estat extraordinàriament fructífera: hem augmentat 

notablement les peticions veïnals ateses i en la majoria de districtes s’han 

triplicat les demandes que Cort ha solucionat.  

 

Una de les zones on més intensa ha estat l’atenció és Son Gotleu. L’Oficina de 

Districte, el Casal de Barri, el Centre de Serveis Socials, Infraestructures, 
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EMAYA… totes les dependències municipals fan feina de valent per atendre i 

millorar la convivència i el dia a dia d’aquesta zona prioritària per nosaltres, que 

històricament ha patit un dèficit de serveis i inversions.  

 

També hem escoltat amb atenció les demandes històriques del districte Nord, 

on els veïns d’Establiments reclamaven l’arribada d’aigua potable a casa seva. 

Jo em vaig comprometre a donar una solució a aquesta situació injusta i hem 

complert. Ja tenim aprovat es projecte i està previst que ses obres comencin 

ben aviat.  

 

Igualment, i en col·laboració amb la Conselleria, hem aconseguit la nova Unitat 

Bàsica de Salut, que tant demanaven des de feia temps els residents, en una 

part de l’edifici del Casal de Barri, perquè puguin anar al metge en unes 

mínimes condicions de seguretat, accessibilitat i espai.  

 

Un altre exemple de col·laboració amb altres administracions per donar 

resposta a problemes històrics ha estat la construcció de la passarel·la 

definitiva per a vianants que Serveis Ferroviaris de Mallorca està construint al 

pas de Can Foradí. 

Però hi ha altres qüestions molt més senzilles, com escoltar als veïns del 

Polígon de Llevant, i canviar el nom de la barriada, previ vistiplau de la 

Comissió de Toponímia, perquè passi a ser “es Nou Llevant”, una denominació 

molt més acord amb la realitat de la barriada. No són inversions cares ni 

suposen grans despeses, però també contribueixen a millorar la nostra ciutat.  

 

Ser sensibles a les peticions de les persones amb animals de companyia, 

afavorint sempre la convivència, és avançar cap a una ciutat més plural i 

completa. Les zones d’oci caní de Son Peretó, Son Dameto o Es Carnatge 

constitueixen unes infraestructures aptes perquè els cans puguin disposar d’un 

espai adaptat a les seves característiques.  

 

També hem estat pioners amb l’autorització de dur cans, en unes condicions 

determinades de seguretat, a la línia d’autobús que va a Es Carnatge, per 

afavorir temps d’oci per aquestes mascotes i els seus amos. Una decisió, 

aquesta, que ha generat un gran interès a tota Espanya pel seu caràcter nou.  

 

Sempre he entès aquest Ajuntament com la casa de tots els ciutadans i 

ciutadanes de Palma. Per tant, era necessari que aquests poguessin conèixer 
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amb detall de quina manera es gestionen els seus doblers i què es fa per 

atendre les seves necessitats. 

 

Amb aquest objectiu varem començar a dissenyar el primer Pla de Gestió de La 

Transparència; una eina que ja ha permès obrir un portal a la nostra seu 

electrònica perquè pugui ser consultat per tots els palmesans interessats en 

conèixer l’ús que s’està fent dels recursos públics. 

 

Gràcies a aquest portal, els ciutadans de Palma poden tenir coneixement, per 

exemple, del que cobrem, dels pressupostos municipals i de quines 

modificacions s’hi fan, de quins contractes s’adjudiquen i com s’adjudiquen, 

dels convenis que firmem i de les subvencions que aquest Ajuntament 

concedeix. 

 

Tot això, i molt més, com he dit es troba a disposició de qualsevol ciutadà de 

Palma a qualsevol hora del dia, els 365 dies de l’any, gràcies a l’administració 

electrònica que ens fa molt més accessibles i, també, molt més transparents. 

 

Era una obligació d’aquest equip de Govern sumar es màxim nombre 

d’esforços per tornar a dignificar la vida política. Per això ens varem afegir 

sense condicions al Codi de Bon Govern Local aprovat l’any 2009 per la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 

Ja en el primer Debat de l’Estat de la Ciutat, l’any 2012, vaig deixar constància 

d’aquesta voluntat absoluta d’afavorir sempre el diàleg i el consens polític pel 

bé de la ciutat, i apel·lava al sentit de la responsabilitat i el compromís amb la 

paraula donada com a eixos de la nostra actuació municipal.  

 

Dos anys després, aquests principis es mantenen absolutament intactes. 

Constitueixen, més que mai, la fulla de ruta essencial que estem complint fil per 

randa en aquest equip de govern.  

 

Per això, fugim de sectarismes i ens hem centrat en canalitzar de forma 

efectiva les voluntats ciutadanes.  

 

Una forma de concebre la política on tots aportem, tots sumem. On, entre tots 

els aquí presents, articulem solucions reals i positives per a la ciutat. Posant en 

pràctica el pensament, la reflexió, l’acció responsable.  
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Per això, en aquest Debat de l’Estat de la Ciutat, vull posar en valor totes les 

aportacions constructives que els membres de l’oposició han realitzat al llarg 

d’aquests tres anys.  

 

Sra Calvo, Sr Verger, senyores i senyors regidors, hem de continuar sent 

capaços, cada vegada més, d’arribar a acords: que prevalguin els interessos 

comuns sobre els interessos partidistes. Aplicant menys dogmes i més 

pragmatisme. 

 

Confés que arribar a consensos en temes importants ha estat un dels majors 

motius de satisfacció que m’ha produït l’exercici de l’activitat política d’aquest 

Ajuntament.  

 

Per això, agraeixo molt sincerament la tasca dels diferents grups municipals a 

l’hora d’arribar a unanimitats en temes que constitueixen la nostra autèntica raó 

de ser aquí: donar resposta a les preocupacions dels ciutadans.  

 

Com ha estat aconseguir entre tots fer de Palma una ciutat Lliure de 

Desnonaments.  

 

La protecció de la singularitat de l’emblemàtic barri de Santa Catalina, els 

avanços en el Pla Especial del Jonquet, o el nostre pronunciament comú 

demanant un projecte redimensionat al Club Nàutic del Molinar que respecti la 

idiosincràsia i el paisatge del barri, són altres exemples d’acords d’aquest Ple 

positius per a la ciutat.  

 

Son totes elles decisions que s’han pres escoltant-los a vostès, escoltant totes 

les veus.  

 

No sempre hem estat capaços d’arribar a tal grau d’acord, en aquests casos, 

ciutadans i representants polítics hem de compartir i garantir sempre, per gran 

que jutgem el nostre desacord, uns valors mínims de respecte i consideració 

cap a qui tenim davant.  

 

Només fent política amb respecte, amb rigor, amb compromís de servei públic i 

sentit de la responsabilitat aconseguirem combatre aquesta desafecció 

ciutadana, que considero comprensible però no una qüestió irresoluble a la 

qual ens haguem de resignar.  
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Una Administració integrada per persones formades, que actuïn en tot moment 

amb la integritat que s’espera de tot servidor públic, recuperarà 

progressivament la confiança dels ciutadans.  

 

Unes institucions menys anquilosades, més flexibles, amb més capacitat 

d’adaptació a la realitat canviant dels nostres dies.  

 

Una Administració conscient d’on pot arribar i on no. I capaç d’establir aliances i 

sinèrgies amb el sector privat per fer possible aportar solucions que ni un ni 

l’altre podrien aconseguir tots sols.  

 

Això no suposa en cap cas un abandonament de les funcions ni de les 

responsabilitats municipals.  

 

Perquè el sector privat té una funció importantíssima en la activitat de la ciutat i 

en la dinamització de la nostra economia, i aporta un coneixement específic del 

seu àmbit de feina que hem de saber aprofitar pel bé comú. 

 

Dur a terme actuacions conjuntes contribueix a pal·liar el dèficit d’inversions de 

l’Administració, que no compta amb recursos necessaris per respondre per sí 

sola a totes les demandes i de la nostra societat.  

 

Per això, la col·laboració públic-privada ha obtingut uns resultats 

extraordinàriament fructífers, i ha fet realitat nombroses actuacions a l’àmbit 

social, cultural, esportiu, de salut, d’oci... i tants d’altres, totes elles iniciatives 

beneficioses per a la nostra ciutat, per a la nostra economia i per l’activitat 

turística de Palma.  

 

Una nova forma de fer política, que com he explicat, bé amb els partits de 

l’oposició, amb la resta d’Administracions, amb les entitats ciutadanes, amb el 

sector privat, amb tota la societat civil, en la relació directa amb el ciutadà..., 

sempre, sempre manté el mateix plantejament, el mateix esperit: unir, sumar, 

aportar, col·laborar...  

 

Palma ja no és només sinònim de futur. Palma és ara, també, sinònim 

d’avantguarda. 

 

Des de l’Ajuntament estem dirigint els nostres esforços a preparar la ciutat per 

poder afrontar amb garantia els reptes que el progrés ens planteja: a 
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l’administració, als ciutadans i, també, als milions de persones que ens visiten 

durant tot l’any. 

 

El concepte Smart és una necessitat per Palma. Permet traçar les línies 

estratègiques cap un model urbà més amable, més conscient de quins son els 

nostres recursos i quin profit en podem treure en benefici col·lectiu, garantint un 

equilibri i optimitzant al màxim tot els esforços.  

 

Conèixer quines son aquestes necessitats presents i com podem encarar-les 

amb perspectiva de futur és una missió en la qual hi venim fent feina al llarg 

d’aquesta legislatura a través de l’Smart Office. 

 

Aquesta eina, creada amb recursos de l’Ajuntament i, sense cap cost per als 

ciutadans, canalitza tots els avanços que estan fent les àrees municipals i 

marca la fulla de ruta a seguir afavorint la col·laboració del sector públic i del 

sector privat, en benefici de Palma. 

 

Fruit d’aquesta aposta per un model de ciutat intel·ligent, al llarg de la present 

legislatura hem: 

 

 Donat compliment a la llei de 2007 d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics posant en marxa la seu electrònica a l’Ajuntament, que 

fa possible que cada ciutadà pugui tenir a casa seva una oficina 

municipal oberta les 24 hores, els 365 dies de l’any, des de la que poder 

realitzar més de 15 tràmits sense de fer coa ni esperar torn.  

 

 Hem activat la firma electrònica, que ens fa més àgils dins l’àmbit de 

gestió i més transparents de cara a tota la ciutadania. 

 

 Hem creat aplicacions gratuïtes que permeten notificar una incidència 

de neteja a qualsevol lloc de Palma, conèixer en temps real l’arribada 

de l’autobús o pagar l’ORA sense necessitat de treure tiquet amb la 

possibilitat d’ampliar el temps d’aparcament des d’allà on es trobin. 

 

 Hem dotat als nostres funcionaris de les eines necessàries per poder 

accedir al expedients de les terrasses des del carrer i en temps real. 

 

 Hem creat un geoportal per poder accedir a la informació, planejament 

urbanístic i cartografia bàsica de la ciutat. 
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Ser intel·ligents implica també estar cada vegada més compromesos amb la 

sostenibilitat. No hi ha demà possible si avui no som capaços de fer un consum 

responsable dels nostres recursos i de preservar el nostre entorn. 

 

Hem aconseguit poder reduir el consum energètic, el que suposa a més un 

estalvi d’1,2 milions d’euros i redueix en quasi 6.500 les tones anuals de CO2 a 

l’atmosfera. 

 

Ho hem aconseguit principalment als carrers i a les fonts ornamentals de 

Palma, substituint en total més de 6.400 llums per altres de menor consum, 

fomentant l’estalvi energètic als edificis municipals i incrementant l’aprofitament 

de l’energia solar gràcies al parc fotovoltaic que acabem d’instal·lar a la coberta 

de l’edifici d’Infraestructures. 

 

I no ens quedarem aquí. Gràcies al nou contracte d’enllumenat públic, 

preveiem reduir a quasi la meitat el consum d’energia donant un millor servei. 

Això suposarà reduir fins a 35.000 les tones anuals de CO2 i augmentar 

l’estalvi fins als 3,3 milions euros anuals.  

 

Un model de mobilitat sostenible a través d’un pla de desenvolupament del 

nostre concepte urbà del futur, que contempla l’ampliació de la xarxa de carril 

bici, el foment del vehicle elèctric aplicant-li la gratuïtat de l’ORA i un 

descompte del 75% a l’impost de circulació i, també, la utilització de 

biocombustibles generats a partir dels residus urbans per alimentar la flota de 

transport municipal. 

 

Mirin. Voler per a nosaltres, per als nostres fills i per a les generacions futures, 

una Palma millor per viure no és de dretes ni d’esquerres. És un deure de tots 

els qui estem aquí. És un fet irrenunciable per a mi com ho ha de ser també per 

al pròxim batle o batlessa de Palma. 

 

Mirant cap endavant també seguim fent feina en la revisió des Pla General, un 

cop presentades les Directrius Bàsiques d’Ordenació. Amb la participació de 

tothom, el Pla General plasmarà el futur de la nostra ciutat.  

 

També tenim per davant una gran oportunitat amb el desenvolupament del nou 

pla director del Port, que configurarà les accions estratègiques de vertadera 

transformació positiva de Palma.  
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La sostenibilitat econòmica i ambiental, l’accessibilitat universal, la cura del 

paisatge, la garantia dels drets fonamentals de la mobilitat sostenible i la 

protecció del patrimoni constitueixen els valors que configuren el model de 

ciutat que volem per a Palma.  

 

Hem iniciat un altre camí de futur, en un gran projecte de gran recorregut, que 

no és altre que la candidatura de Palma per optar a Patrimoni de la Humanitat, 

una distinció que atorga la UNESCO.  

 

Comptem amb un dels centres històrics més grans i més ben conservats 

d’Espanya, en una ciutat amb una ubicació  paisatgística excepcional.  

 

Per això, podem tenir un legítim orgull del nostre patrimoni, integrat per 

nombrosos elements historicoartístics de caràcter singular. I coincidim tots en 

què tenim opcions per a un reconeixement mundial d’aquesta magnitud.  

 

Un convenciment comú. Un acord polític sense fissures. És a dir, el millor punt 

de partida possible, que s’ha traduït en un mandat unànime d’aquest Ple 

encarregant la creació d’una comissió d’experts que es va constituir el mes 

d’abril.  

 

Tots i cadascun d’aquests competents coneixedors del nostre patrimoni estan 

definint i valorant aquesta candidatura.  

 

Suposarà, sense cap dubte, un al·licient i un imperatiu per a la millora contínua 

de la nostra ciutat, pel manteniment acurat del nostre casc històric, del nostre 

conjunt monumental, del nostre patrimoni artístic, que hem de saber preservar 

en les millors condicions perquè ho puguin gaudir els nostres visitants i també 

les futures generacions.  

 

Estem, com dèiem, iniciant un camí. No serà fàcil i no serà curt. Implicarà 

esforços comuns de successius equips de govern d’aquest Ajuntament i de tota 

la societat. Com ha estat un èxit conjunt de tots es batles de la nostra 

Democràcia la recuperació del Baluard del Príncep i obrir al públic tota la nostra 

Murada rehabilitada.  

 

No serà fàcil, dic, però l’efecte beneficiós per a la ciutat serà extraordinari. No 

només de caràcter cultural, sinó que implicarà efectes positius de caràcter 

transversal per a tota Palma.  

 

I amb l’esperit d’unir forces per a construir el millor futur per a la nostra ciutat, 

vaig finalitzant.  
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Escoltaré amb molt d’interès les propostes constructives dels grups de 

l’oposició. Estic segur de que arribarem a punts d’acord beneficiosos per a la 

ciutat.  

 

Moltes gràcies per la seva amable atenció, senyores i senyors.  

 


