DISCURS DEBAT ESTAT CIUTAT 2009-06-17
Sra batlessa
Quan varem celebrar l’anterior debat, el Ministeri d’Hisenda tot
just ens havia donat permís per començar a parlar de crisi
econòmica pero encara no es podia parlar de possible recessió ni
de la possibilitat d’arribar als 4 milions d’aturats.
Ara sabem que enguany coneixerem una devallada de gairebé 4
punts del PIB, que hem depassat llargament els 4 milions
d’aturats i que no hi ha esperança de veure iniciar-se la
recuperació econòmica fins a l’any 2011. Timida recuperació que
noi tan sols significa que l’any 2011 comenci francament la
creació d’ocupació
Per diverses raons l’Estat espanyol és l’Estat de la UE on les
conseqüències socials de la crisi són més greus
No és aquest l’espai per analitzar les causes profundes de la crisi
econòmica. Tots venim d’una campanya electoral on els grups
polítics aquí presents han tengut ocasió sobrada d’explicar el seu
diagnòstic.
Però sí m’interessa remarcar el caràcter pervers, des del punt de
vista social, d’una economia descontrolada i governada per
impulsos especulatius.
Sobre la bimbolla tecnològica, la bimbolla financera i la bimbolla
immobiliària s’han construit grans fortunes i també, cal dir-ho,
s’han generat llocs de feina i s’ha afavorit la creació d’empreses.
Però ni els beneficis es repartien per igual quan les bimbolles
s’inflaven ni els danys s’han repartit per igual quan les bimbolles
han esclatat.
Les conseqüències de la bimbolla immobiliària han estat
particularment devastadores. Fa molts pocs anys que a Espanya
es construien més habitatges que a França Alemanya i Gran
Bretanya… plegades. I quan aquesta locura ha esclatat, quan el
seu esclat s’ha sumat a la crisi financera la resultant ha estat 4,5
milions d’aturats i una taxa d’atur que dobla la mitja europea
Un informe Conselleria de Treball de 1er trimestre 2009 diu que a
Balears La població aturada s’ha situat en el primer trimestre del
2009 en 110,800 persones, amb un increment interanual de
52.400 persones. Es a dir un 89,84% d’increment de l’atur

respecte a l’any 2008. La taxa d’atur se situa a Balears en el
19,76%, és a dir, 2,5 punts per damunt de la mitja espanyola que
es situa en el 17,36%
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Només algunes pinzellades:
Un increment del 65% en el nombre de demandes
desnonament que estan tramitant els nostres jutjats

de

Un increment del 83,9% respecte a l’any passat en les racions
dispensades als menjadors socials del Consell
Un increment del 85% en el nombre d’altes com a a beneficiaris
de la Renda Minima d’Inserció
Les xifres de demanda publicades per Caritas i les que reben els
nostres Serveis Solcials municipals van en la mateixa direcció
La gent que perd la seva ocupació, la gent a la que se li acaba
l’atur, les empreses que tanquen, els autònoms que ja no troben
clients, els joves que deixen ca seva i tornen a viure amb els seus
pares, les famílies que ja no tenen manera de pagar el rebut de
la llum o la compra del supermercat… en definitiva, la crisi
econòmica i social, aquest és l’autèntic estat de la ciutat
Els mesos d’estiu suposaran un petit respir en aquesta situació
però quan torni la temporada baixa, quan hi hagi molt més atur
que ara i molta menys gent amb prestacions per desocupació es
produirà el que jo he anomanat un tsunami social
Sra. Batlessa no fa gaire dies jo li vaig dir en privat que no volia
ser el regidor que es dedicàs a contar els morts després del
tsunami. Estic segur que Vé tampoc no vol fer aquesta feina com
a batlessa
Per aconseguir-ho, ens hem de despavilar, hem de
imaginatius i hem de mobilitzar tots els recursos disponibles.

ser

Fa pocs dies aquest Ajuntament va signar el Pacte per l’Ocupació,
la cohesió social i el foment de l’economia productiva. Està ple
de bones idees per dinamitzar la nostra economia, per facilitar la
creació d’empreses, per combatre la burocràcia inútil, per crear
ocupació, per protegir els sectors socials més castigats per la
crisi. Hem de convertir aquest pacte en el llibre de
capçalera de tot el govern

Demà tendrem ocasió de debatre i aprovar diverses propostes
relacionades amb els objectius del pacte: en matèria fiscal, de
prioritat pressupostària, de contractació, de col.laboració
interinstitucional… duguem-les a terme.
Impliquem la societat civil en la ressolució dels seus propis
problemes, afavoriguem les xarxes socials, el treball comunitari,
el voluntariat…en línia amb allò que s’està fent amb la política de
subvencions a les AAVV. Pos com a exemple Xarxa aliments amb
16 entitats ciutadanes implicades
La crisi econòmica també afecta a l’Ajuntament i ens priva de
recursos per dur endavant aquestes polítiques. L’any qui ve
aquest Ajuntament tendrà un important creixement negatiu en
matèria pressupostària. Dit amb altres paraules: tendrà menys
doblers quan més doblers necessita.
Això vol dir que, l’any qui ve, haurem de procedir a una
important
reestructuració
del
pressupost,
a
un
redimensionament del pressupost i a una redefinició de
les seves prioritats
La comissió de seguiment del Pacte per l’Ocupació, la cohesió
social i el foment de l’economia productiva i el Consell Social de
la Ciutat, recentment constituïts ens han d’ajudar a encertar en
aquesta tasca
Però aquest Ajuntament no té prou recursos ni en el millor dels
casos per fer front a tota aquesta problemàtica.
Necessitam del Govern, del Consell i del Govern de l’Estat. Un
Govern de l’Estat que ha demostrat capacitat per ajudar els
bancs (sense gaire èxit tenint en compta les dificultats que
aquests segueixen posant per a la concessió de crèdit a PIMES i
famílies) i per ajudar els fabricants d’automòbils. Ara ha de
demostrar la seva capacitat per implicar-se directament en les
polítiques socials, fins i tot aquelles que són competències de les
administracions locals i autonòmiques
Necessitam
local

que es reeditin els fons estatals per a la inversió

Necessitam que es reeditin i s’increments plans potents de
generació pública de llocs de feina finançats amb fons
autonòmics i que es dediquin a programes socials i de gestió
mediambiental.

Necessitam, també, que les diferents conselleries del govern
reforcin les seves polítiques socials: els Serveis Socials municipals
no poden fer-se càrrec de les beques de menjador que no paga
Educació, de les prestacions sanitàries que no paga Salut o dels
lloguers dels qui veuen amenaçat el seu dret a l’habitatge
Necessitam, així mateix, una política agressiva de compra
d’habitatge aprofitan la conjuntura del mercat per tal d’engreixa
els minços parcs públics municipals i tenir més recursos per
facilitar habitatge de lloguer a preus assequibles
I, sobre tot, necessitam mobilitzar recursos per aconseguir un
objectiu essencial que no hi hagi cap llar a Palma sense
ingressos regulars. Cal, com diu una de les propostes que el
bloc presentarà demà, regular i finançar un salari social o renda
mínima amb caràcter universal per a totes les llars sense
ingressos
Vat aquí la manera com, des del Bloc per Palma, pensam que s’ha
d’afrontar el repte més sensible que tenim plantejat com a
Ajuntament i que l’haurem d’afrontar
Però la crisi econòmica i social no esgota l’ambit de les
preocupacions dels ciutadans ni de l’acció del govern municipal
Aquests dies, l’opinió pública torna a estar justament indignada
amb un nou cas de corrupció a la Funerària que es suma al de
l’EMOP i a molts d’altres d’OOAA i Empreses autonòmiques
durant l’anterior mandat evidència que els mecanismes de
control administratiu, econòmic i polític
han fallat estrepitosament
Les auditories que encarregam anualment per obligació legal s’ha
demostrat que no garanteixen la detecció de determinats abusos
Es per això que consideram de la màxima importància la redacció
d’aquest Codi Etic que demà proposarem com a proposta de
resolució que no només ha de ser un protocol de bones
pràctiques sinó també un protocol de control perquè aquestes
bones pràctiques siguin una realitat
La transparència, la participació i el control ciutadà de la gestió
municipal són, bàsicament, una exigència democràtica però
també un mecanisme de control que dificulta la comissió de
determinats comportaments abusius.
Afortunadament, veim

com l’estructura dels instruments de

participació ciutadana s’està completant
Consell Social de la Ciutat
Consells Sectorials
Consells de Barri
I permeten aventurar que, el proper mes d’octubre estarem en
disposició de presentar una proposta de reforma del
Reglament de Participació Ciutadana que,entre d’altres
millores, incorpori aquestes figures i recolleixi els criteris
per als pressuposts participatius
Participació individual ha millorat considerablement amb el
Defensor de la Ciutadania i la millora també del sistema de gestió
de queixes i suggeriments que ha duit a terme la Regidoria del Sr.
Hila
Altres temes institucionals:
Llei Capitalitat. No pot ser NOMÉS transferència de 30 milions
dinversió. Ha de ser l’instrument per pactar amb el govern les
seves inversions al terme municipal de palma i, en definitiva,
l’àmbit per cogestionar Nodeterminades competències exercides
per Govern i Consell. Complicart però cal avançar. Hem de
desplegar aquesta llei que va fer unanimitat
Finançament. No s’ha avançat . El GOvern de l’Estat està tot just
culminant el finançament autonòmic i, com sempre, els
Ajuntaments estan fent coa. Però això és essencial perquè no
nomes necessitam doblers per a inversió (Feilo. Llei de
Capitalitat) necessitam doblers per a despesa corrent,
especialment pel que fa a la despesa social
Un paraula sobre l’IBI. No serem nosaltres que reivindiquem un
impost antic, antipàtic i poc social que ni tan sols serveix per
penalitzar
els
comportaments
especulatius
en
matèria
d’habitatge
Per tant, cal exigir a l’Estat reforma IBI i del finançament i separar
la revisió cadastral de la situació de crisi
Celebram aquest debat en l’equador de la legislatura
Balanç rapid d’alguns elements claus de l’acord del 2007
sense un caràcter exhaustiu i desde la coincidència amb la

perspectiva plantejada en el discurs
Les nostres omissions, en aquest sentit, s’han d’entendre com a
coincidència amb el seu plantejament
En l’àmbit cultural, destacar participació a través del Consell de
Cultura i del Consell de Festes Populars
També l’esforç fet en el nomenclator dels carrers de Palma tan
per recuperar denominacions tradicionals i toponímia com per
reivindicar la memòria història i l’esperit democràtic
En aquesta mateixa línia van les mesures que tendeixen a
superar l’antiga condició de l’Estat confessional. Laïcitat. Hem
avançar però hem de continuar adoptant mesures an aquesta
línia
Normalitzacio lingüística impúls que vé ha esmentat amb
enormes dificultats tenint en compta que més del 45% de la gent
no ha nascut en indrets de parla catalana.
Patrimoni cultural i arquitectonc. Esmentar propostes de pla
especial subsol del centre i modificació del catàleg
Equipaments de proximitat
Biblioteques,
Centres
Culturals,
EscoletesMunicipals
,
Equipaments esportius… serà dificil donar el bot que Palma
necessita en l’actual context de crisi econòmica però cal fer el
màxim esforç
Animals de companyia
No necessita gaire doblers però sí la voluntat política de modificar
l’ordenança, impulsar polítiques de sensibilització i canviar la
cultura de relació ambs els animals de companyia
Mobilitat
Celebram l’esforç d’aquesta àrea per canviar un model
insostenible que no només era injust amb aquesta meitat de la
població que no usa automòbil privat sinío que també era
insostewnible i tendia al propi colapse
Esforç important aparcaments dissuassoris, més busos, més
carrils-bici

Cal incrementar l’esforç en transport públic no només des del
punt de vista de posar-hi més efectius sinó d’ajudar-li a guanyar
la batalla de la competitivitat amb el cotxe privat:
• Carrils-bus
• Tramvia
Palma fisica. El que Vé diu model de ciutat Crec que de manera
no gaire afortunada perquè el model de ciutat no només és
l’ordenació urbanística o circulatòria. Hi ha un model social de
ciutat, d’articulació de la convivència, la participació, el paper del
teixit associatiu… que també forma part del model de ciutat
Valoram positivament la feina feta des d’ Infraestructures
Reptes:
Platja de Palma. Participacio. No afiquem la pata. No parc temàtic.
Facem una zona residencial i turística ben encaixada i amb una
oferta complementària de qualitat. Per arribar-hi, la participació i
sentir l’opinió de tots serà fonamental
Celebram l’orientació en la Façana Marítima, els avenços
en els eixos cívics, Jacint Verdaguer, Es Jonquet que fou
objecte d’una de les nostres propostes de ressolució a l’anterior
debat i que ara sembla encarrilat amb la col.laboració del Consell
Celebram fermesa Palau de Congressos. Defensa dels interessos
generals a partir d’un model inadequat
Camp Redó. Estam en la bona línia d’una rehabilitació feta
pensant en les persones i no en la generació de plusvalúes
urbanístiques
Recordar un aspecte de l’acord del govern del 2007: Arees
recreatives acord de govern
Tres temes que ens superen perquè depenen
administracions però als quals hem d’estar molt atents:
Port

d’altres

Accessos a Palma
Aeroport. Hem d’estar presents en la seva gestió
Dos àmbits que exigeixen una reflexió col.lectiva
Seguretat ciutadana
No és només cosa de la policia.
Es foment respecte normes, és mediació en els conflictes, és
foment de la ciutadania i dels seus drets
Cal reflexionar sobre instruments de creació entorn segur.
Reflexió sobre un marc de desenvolupament sostenible per a la
nostra ciutat.
En el marc del diagnòstic i la constitució del Foro de l’Agenda
Local XXI
Per acabar
S’han comés errades
Novatades… fins i tot x part dels qui teniem experiència a d’altres
institucions perquè el diapasó municipal no és el mateix que el
d’altres administracions més llunyanes al ciutadà
Això no vol dir que no hi hagi conflicte social. Però això és natural.
Intentar defugir o evitar el conflicte de manera sistemàtica
significa renunciar no només a canviar les coses sinò, tot
simplement, a governar.
El conflicte ni s’el.ludeix, ni se l’aplasta ni se’l suvorna (com es fa
tan sovint generant greuges comparatius i atemptant contra els
interessos generals)
El conflicte s’ha de gestionar en funció dels interessos generals i
dels valors propis d’un govern progressista: democràcia, equidat,
diàleg, cohesió social i sostenibilitat mediambiental. Sense
renunciar a l’acció, sense renunciar a les conviccions i sense
renunciar a fer allò que justificava i justifica l’acord de govern que
varem signar ara fa dos anys: resoldre problemes de tota casta
que, malauradament, aquesta ciutat arrossega des de fa massa

temps
En aquesta tasca ens continuarem trobant en aquest govern
compartit on regidors i regidores del Bloc en formam amb la
mateixa il.lusió i voluntat de servei que ara fa dos anys

