


Índex:

Pàgina

1 Introducció 3
2 Qui som? 5
3 Dones 6
4 Joventut 9
5 Educació 11
6 Llengua 14
7 Cultura 15
8 Sanitat 17
9 Serveis socials 19
10 Territori 21
11 Drets civils 24
12 Manifest: Després d’un any de desgovern del PP, seguim

reclamant: “Pels drets de la ciutadania, proa de retallades” 27

14062012

RESPOSTA CIUTADANA - 1 ANY DE DESGOVERN DEL PP

Consell de la Societat Civil de Mallorca



Un any de retallades, un any de mentides, un any de desgovern

Fa un any des de la victòria del PP per majoria absoluta a les principals
institucions de les Illes Balears. Un victòria que va deixar en les mans del
mateix partit, per primera vegada, el Govern de les Illes Balears, els dels
Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, així com el de l’Ajuntament de
Palma i els de les poblacions més importants de l’arxipèlag.

Bauzá, Salom i Isern, els seus principals responsables, varen arribar al
poder amb promeses d’acabar amb l’atur i amb la crisi econòmica, i de fer
tot això sense tocar les prestacions socials bàsiques de l’estat del benestar
(sanitat, educació i serveis socials). I ho varen fer prometent passar pàgina
dels casos de corrupció –protagonitzats per membres del seu partit- i
gestionant de manera més eficaç les institucions.

Passat aquest temps, les Illes Balears es troben en una situació crítica: les
taxes d’atur han crescut –en algun moment s’ha arribat al 28% de la
població activa-, l’economia s’ha ralentit clarament i la situació social de
moltes famílies no ha fet més que agreujar-se. El Govern, el Consell i
l’Ajuntament de Palma han estat els principals creadors d’atur: han
acomiadat centenars de treballadors públics; han ofegat econòmicament
empreses que proveïen les administracions de serveis i entitats socials que,
en molts de casos, eren responsables de facilitar prestacions socials a milers
de ciutadans; i han abandonat a la seva sort les persones directament
dependents de l’ajuda pública en aquests moments de crisi.

En un clar incompliment de les seves promeses, les retallades en serveis
socials bàsics, en sanitat i en educació han estat descomunals. L’excusa
posada pels nous gestors, que atribueixen la brutalitat de les retallades a
l’herència rebuda no és acceptable: en les seves línies generals la situació
dels comptes públics era coneguda per l’oposició. La seva manera d’actuar
demostra que simplement varen arribar al Govern mentint a la població.

Durant aquest any hem assistit, a més, a un espectacle constant marcat per
la ineficàcia, la improvisació i la manca de planificació, que demostra la
manca de preparació dels nous responsables polítics; una manca de
preparació que contrasta amb la suposada fama de bon gestor que el PP
sempre s’ha autoatribuït. Tot amanit amb elevats graus de sectarisme
ideològic neoconservador, de menyspreu cap a la societat civil organitzada i
de vulneració dels principis del pluralisme democràtic, com va quedar
demostrat amb el seu cop d’estat a IB3.

En un sol aspecte se pot dir que el PP vol complir les seves promeses
electorals: en la marginació de la llengua pròpia, mal amagat darrere la
defensa d’un suposat bilingüisme. Amb l’ofensiva contra l’ús del català el PP
balear mostra la seva vertadera cara: la d’un partit antimallorquí, impulsor
aplicat de la doctrina ultra dictada per la FAES i la Brunete mediàtica,
encara que repugni a una part important dels seus votants. El Govern ha
posat unes energies en aquesta qüestió dignes de millor causa, sobretot en
uns moments de crisi en què, suposadament, els temes identitaris no eren
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prioritaris per al conjunt de la població –o resulta que per al PP de Bauzá sí?
Cal recordar, en qualsevol cas, que el mateix Bauzá s’havia compromès a
no modificar la Llei de Normalització Lingüística. Una altra promesa
incomplerta.

Durant tot aquest temps, Bauzá ha estat més pendent de la seva carrera
política, de passar com el gran retallador davant Madrid, que dels interessos
dels seus ciutadans. Aquesta submissió ha quedat demostrada en la seva
negativa a reivindicar davant Madrid el cobrament d’uns recursos econòmics
–dels diferents convenis i fons estatutaris que pertoquen a Balears- que
permetrien al Govern d’aquí, fins i tot des de la seva pròpia lògica
d’austeritat, evitar les retallades més greus. Ben al contrari, aquestes han
estat més grans a Balears que a la resta de l’estat. Ha prevalgut, com en
tot, el discurs antiautonòmic i reaccionari promogut per les altes instàncies
de Madrid i que repeteixen, com a lloros, des de Bauzá fins al darrer
director general.

Bauzá també ha demostrat les diferents vares de mesurar que fa servir:
mentre tanca hospitals, envia treballadors públics a l’atur i retalla salaris,
apuja el sou al seu entorn més proper. El president ha mentit a la societat
sobre els seus interessos privats, tot violant la llei d’incompatibilitats.
Finalment, també plana sobre el president l’ombra de la corrupció, amb el
nomenament i posterior destitució d’un gerent d’IB3, relacionada amb els
seus negocis personals.

Des de la societat civil cal deixar clar que l’actual model de sortida de la
crisi, basat en l’austeritat, duu a una societat més descohesionada, més
desigual, menys culta i informada i més sotmesa als interessos d’una
minoria de poderosos. Les retallades posen en perill el creixement i
l’ocupació. Estam assistint a reduccions de les prestacions de l’estat del
benestar que, venudes com a temporals, tenen vocació de ser estructurals,
amb la privatització d’una gran part de les funcions que fins ara exercia
l’estat. Alhora, els poders públics continuen abocant milers de milions a la
banca. I tot això sense que hi hagi la mínima voluntat de fer pagar més als
qui més tenen: ni modificació de la recaptació dels trams superiors de
l’IRPF, ni pujades de l’impost de Societats, ni restabliment del Patrimoni, ni
lluita contra el frau fiscal, ni gaire interès en acabar amb els paradisos
fiscals.

El dossier que us presentam fa balanç de les principals agressions contra els
drets democràtics, socials, culturals i mediambientals impulsats pels
governs de Bauzá, Salom i Isern durant el darrer any. No es tracta d’un
dossier exhaustiu, però sí que inclou els principals aspectes d’un any nefast.
Un període durant el qual les institucions de Balears han impulsat una
campanya d’agressions sense precedents en tot el període democràtic
contra la societat de les nostres illes. Ha estat un any de mentides, un any
de retallades, un any de desgovern.
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ACIB, Associació de Cineastes de les Illes Balears
Assemblea de Moviments Socials
Associació d’escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Associació de Renovació Pedagògica, SAIS
Associació Memòria de Mallorca
Ateneu Pere Mascaró
ATTAC Mallorca
Can Gazà, Institut contra l’exclusió social
CCOO
Consell de la Joventut de les Illes Balears
Dones educadores
Ensenyants solidaris
Entrepobles Mallorca
FACUA, Organització de Consumidors
FAd’AE, Federació Autònoma d’Associacions d’Estudiants
Federació de Corals de les Illes Balears
Federació de Pares i Mares de Mallorca (FAPA)
Fòrum Ciutadà de Mallorca
GOB Mallorca
Gremi de Llibreters de Mallorca
Grup Blanquerna
Grup de Professionals de l’Àmbit Social
Joves de Mallorca per la Llengua
Jubilats per Mallorca
Lobby de Dones de Mallorca
Moviment d’Escoles Mallorquines
Obra Cultural Balear
Paraula, centre de serveis lingüístics
Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí
Plataforma pel Tren de Llevant
Plataforma per la continuïtat de RTV Mallorca
Plataforma per la Igualtat
Prosocial
STEI-i
UGT
Unió de Pagesos
Unitat Cívica per la República
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La manera d’encarar la crisi, amb l’opció de reduir la despesa pública, té un
fort impacte en la vida de les persones. I sabem que les persones ocupem
situacions distintes a la societat i que si no hi ha mecanismes de correcció, es
multipliquen les desigualtats. I la desigualtat més clara és la que existeix
entre dones i homes per la pròpia posició de la dona dins la vida, i ens
referim a l’àmbit privat i públic.

Ara les desigualtats per raó de sexe s’agreugen perquè les dones ens veim
més afectades que els homes ja que patim:

● Primer, retallades directes en les politiques d’igualtat

● Segon, som les principals afectades quan es retalla el sector públic que
conforma l’anomenat estat del benestar amb els seus quatre pilars -sanitat,
educació, seguretat social i dependència-, i també quan es retallen altres
politiques del sector dels serveis socials. Això sempre es tradueix en més
feina personal per a les dones i menys feina remunerada, ja que precisament
són sectors molt feminitzats

● Tercer, perquè la qualitat de la nostra feina és pitjor que la dels homes.
Tenim menys salari, més precarietat i més treball submergit. Això vol dir un
accés més difícil a les pensions contributives i també que els subsidis són
més baixos

● En quart lloc, els costos socials i psicològics de la crisi en el benestar i salut
de les famílies, recau principalment sobre les dones. Se’ls exigeix un esforç
addicional en una àrea que els economistes convencionals mai han reconegut
i sense la que les societats no poden subsistir: l’economia de la cura.

Fets concrets:

A.- Retallades substancials al sector públic en educació, sanitat i serveis
socials, que afecten de forma especial les dones, els representen més
càrrega personal i augmenten la pobresa de les llars.

Als Pressupostos de 2012:

● Partida insuficient per a la demanda reconeguda de persones amb
dependència

● Insuficiència de partida per a residències i centres de dia concertats amb
ajuntaments

● Impossibilitat de nous usuaris de dependència

● Aturada de la construcció de centres de dia o de noves residències
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● Modificació de la cartera de serveis socials, que retarda fins al 2014 el
reconeixement de drets com la teleassistència no vinculada a la dependència
o el servei d’ajuda a domicili no vinculat a la dependència

● Desaparició de serveis complementàries essencials per a poder compaginar
la vida personal amb la familiar, com escoletes matineres, servei de
menjador, transport escolar o activitats extraescolars

● Retallades o desaparició d’ajudes a les entitats de mares i pares

● Retallades de personal de suport per alumnat amb més necessitats

● Retallades a les entitats del tercer sector

● Retallades a sanitat: dificultat de l’accés a persones sense recursos, a
persones immigrants i al programa nin sa

B.- Efectes del RD-Llei 3/2012 sobre les dones: empitjora la situació de les
dones al mercat laboral i a la seva vida personal, i provocarà una expulsió de
les dones del mercat laboral.

C.- Incompliment de lleis orgàniques estatals que afecten directament la vida
de les dones: Llei d’igualtat efectiva (paritat, llenguatge no sexista,
publicitat), Llei de Mesures Integrals contra la Violència de Gènere
(problemes per percebre l’ajuda de l’art 27; problemes per poder percebre la
RAI; eliminació de les campanyes de sensibilització), Llei de Salut Sexual i
Reproductiva (intervencions d’interrupció de l’embaràs previ pagament) i Llei
d'Autonomia Personal (falta de pressupost)

D.- Accions concretes en politiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes:

● Aliança amb l’Instituto de Política Familiar i altres entitats (Baleares Vida)
que promouen estereotips sexistes, patriarcals i models de família
tradicionals

● A l’àmbit laboral, reducció per part del SOIB d’un 75% del pressupost
destinats a polítiques actives d’ocupació i supressió de les ajudes als plans
d’igualtat de les empreses

● Al Consell, eliminació de la direcció general d’Igualtat; aturada de
l’aplicació del pla d’Igualtat, que no té cost econòmic; i interrupció de
l’aplicació dels plans d’igualtat als Ajuntaments

● Al Govern, supressió de les Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte,
degradació de l’Institut Balear de la Dona (nomenament d’una directora no
qualificada, supressió de l’atenció els horabaixes al centre d’informació de la
dona, falta de relació i ajuda a les entitats de dones i falta de protagonisme i
incidència en el Govern) i retards en els controls al programa de detecció del
càncer de mama
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● Eliminació dels Servei de Teletraducció per a Víctimes de Violència de
Gènere, depenent de l’IBDona

● A l’Ajuntament de Palma, eliminació de dues places de tècnics d’igualtat

● A la UIB, desaparició dels convenis de col·laboració amb altres entitats o
administracions relatius a Gènere, final de la col·laboració amb l’Institut de la
Dona, i falta de finançament de la càtedra contra la violència de gènere i del
màster de politiques d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere, que
no tenen assegurada la continuïtat

RESPOSTA CIUTADANA - 1 ANY DE DESGOVERN DEL PP

Consell de la Societat Civil de Mallorca 8



● Anul·lació, per part del Consell, dels ajuts de 2011 per a entitats juvenils

● Anul·lació, per part del Consell, dels ajuts de joventut de 2011 dirigits a
ajuntaments

● Supressió dels programes de dinamització musical entre el jovent i de la
web SoJove

● Eliminació de l'hotel d'entitats ciutadanes de la Misericòrdia

● Supressió del servei de suport i assessorament per a entitats

● Eliminació del servei de préstec de material del departament de Joventut
del Consell de Mallorca

● Supressió del programa de dinamització juvenil a la Part Forana, amb la
pèrdua de 10 llocs de treball

● Eliminació, per part del Govern, del programa i centre d'atenció a la Salut
dirigit al jovent-PAS, amb la pèrdua de 6 llocs de treball

● Supressió del servei INFOSEX, d’informació i assessorament sexual dirigit
al jovent

● Reducció fins al mínim de la visibilitat del servei d'informació jove del
Centre coordinador de la Xarxa Infojove i trasllat al Palma Arena

● Eliminació, per part del Govern, dels ajuts de 2011 per a entitats juvenils

● Anul·lació, per part del Govern, dels ajuts de joventut de 2011 dirigits als
ajuntaments

● Anul·lació, per part del Govern, dels ajuts de 2011 per a escoles de temps
lliure

● Tancament del Consell de la Joventut de les Illes Balears

● Eliminació de la formació per a professionals en l'àmbit de les polítiques
de joventut, com ara el curs per a informadors juvenils i el curs de
ciutadania digital

● Incompliment de la llei integral de joventut

● Desnormativització del camp de les polítiques de joventut a les Illes
Balears i no coordinació entre institucions insulars i autonòmiques

● Retirada, per part de l’Ajuntament de Palma, del suport al Consell de la
Joventut de Palma
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● Tancament de 3 casals de joves municipals a Palma

● Tancament de 5 casals de joves i/o centres d'informació jove a la Part
Forana i a les altres illes

● Canvis d'ubicació i reducció de 7 casals de joves i/o centres d'informació
jove a la Part Forana i a les altres illes

● Aturada, per part de l’Ajuntament de Palma, del Servei de dinamització
juvenil (DINAMO)

● Aturada, per part de l’Ajuntament de Palma, del Programa d'Intervenció
Domiciliària amb Educadors Familiars

Consell de la Societat Civil de Mallorca 10
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Tots els organismes internacionals que han analitzat la situació de crisi
econòmica global han definit l'educació, la formació i la innovació com a
elements essencials per a sortir de l'actual estancament i recessió
econòmica. La inversió en Educació és l'única rendible per a una sortida
duradora de la crisi. Assegurar les expectatives de futur dels nostres fills i
filles és el que mou a les famílies en la defensa d'una educació equitativa i
de qualitat.

Les retallades aplicades pel Govern de les Illes Balears al nostre sistema
educatiu posen en qüestió la capacitat de la nostra societat de donar
aquesta educació als nostres fills i filles. Els retrocessos que pateixi
l'Educació en els pròxims anys trigaran molts d'anys a poder ser
compensats i hi ha el perill de perdre una generació dels nostres ciutadans
que no estaran capacitats per dur endavant la nostra societat amb garanties
d'èxit. La situació que detallam a continuació s'està tornant insostenible.

● Increment de 18 a 20 hores de les hores lectives setmanals a secundària

● Concertació amb l’escola de l’Opus Dei, que segrega nins i nines, per un
valor d’uns 400.000 euros anuals

● Retallades o desaparició de les dotacions econòmiques per a les
Associacions de Mares i Pares i les seves Federacions, que en posen en
qüestió la viabilitat

● Retallades o desaparició de les dotacions econòmiques per als serveis
complementaris dels centres educatius, com ara escoles matineres,
menjadors escolars, transport escolar i activitats extraescolars, així com les
activitats de formació i participació de les famílies que milloren la
col·laboració entre famílies i centres educatius

● Eliminació dels programes de suport i de reforç educatiu als alumnes amb
més dificultats d'aprenentatge (PROA, PRA)

● Eliminació del programa PAIRE, d’acolliment d’alumnat estranger
nouvingut, per a la inserció en el món escolar i el suport en l’aprenentatge
de la llengua catalana

● Retards i impagaments de les dotacions econòmiques als centres
educatius, que afecten la seguretat i el confort dels alumnes (seguretat
contra incendis, calefaccions, subministraments, materials de suport) i
reducció d’entre un 20 i un 40% de la dotació econòmica

● Congelació de l’oferta d’ocupació pública a l’ensenyament

● Malaltia i Baixes: Els tres primers dies de baixa no es cobraran, a partir
del quart es cobrarà el 60% del sou i a partir del 21è, el 70%

EDUCACIÓ5
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● Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en
concepte d’acció social. S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18
anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials

● Augment fins a un 20% de les ràtios d’alumnes per grup de cara al curs
que ve (fins a 30 a primària i fins a 36 a secundària)

● Augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada de feina dels
docents

● No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi
realitzat substitucions de més de 5 mesos i mig, tant en els centres públics
com en els concertats

- Suspensió temporal del complement retributiu per al professor tutor
(30€) i per al cap de departament d’instituts d’ensenyament secundari
(60€)

● Eliminació d’un mes de l’acumulació del temps de lactància per als interins
que facin substitucions

● Suspensió temporal de la perllongació en el servei actiu del personal
docent. Això suposa fixar l’edat màxima de jubilació als 65 anys.

● Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de
30 dies. Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, se’n farà càrrec el
departament del qual depengui el docent

● Reducció del nombre d’assessors tècnics docents, que s’afegeix a la d’un
centenar duta a terme a l’inici de la legislatura

● Reordenació dels Centres de Formació del Professorat (CEPs), dels Equips
d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) i dels Equips d’Atenció
Psicopedagògica i Camps d’Aprenentatge (EAP), mitjançant la formació a
distància i la reducció del nombre d’assessors que hi treballen. Eliminació de
personal d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

● Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions per a
l’execució de programes com el de Prevenció i Intervenció Socioescolar
(PISE) i el Curs d’Aprenentatge Professional Inicial (CAPI)

● Eliminació dels TISE (Tècnics d'Intervenció Socioeducativa) que
treballaven als Instituts d’Educació Secundària

● Supressió de professorat d’atenció a la diversitat i de programes de reforç
educatiu i d’acolliment lingüístic i cultural per la població nou vinguda

● Supressió d’inversions en la construcció i reforma d’infraestructures
educatives
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● Eliminació i manca de places de Cicles Formatius, escoles d’idiomes i
escoles d’adults
● Retallades als programes d’innovació i investigació

● Suspensió dels ajuts a les vacances escolars

● Suspensió de les ajudes econòmiques individuals

● No abonament de les beques de menjador escolar del curs 2010/2011

● No convocatòria de les beques de menjador ni del transport escolar del
curs 2011/2012

● Suspensió del programa de reutilització de llibres de text

● Retallades pressupostàries a la Universitat

● Increment de les taxes universitàries i reducció de les beques d’estudi
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● Castellanització de fet de l’administració pública, i projecte de Llei de
Funció Pública, que pretén eliminar el requisit de català per als treballadors
públics i deixa la porta oberta a castellanitzar els topònims

● Eliminació de totes les àrees encarregades d’impulsar el procés de
normalització lingüística a les diferents institucions: Govern de les Illes
Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma

● Reducció fins a la mínima expressió del pressupost de normalització
lingüística

● Establiment de l’obligació, per part del Consell i l’Ajuntament de Palma, de
respondre als ciutadans en la llengua en què han fet les actuacions
administratives, la qual cosa elimina el català com a idioma preferent de
l’administració i és contrari a la Llei de Normalització Lingüística i al
Reglament Municipal de Normalització Lingüística

● Eliminació dels dinamitzadors lingüístics de l’Ajuntament de Palma

● Tancament de Televisió de Mallorca i Ona Mallorca, úniques emissores
d’àmbit mallorquí que emetien en català

● Castellanització de la programació de producció aliena d’IB3, eliminant-ne
la versió en català, tot i l’existència d’un sistema dual que ho permetia

● Eliminació dels correctors lingüístics d’IB3

● Posada en marxa d’una ordre de segregació lingüística a l’escola, que es
pretén aplicar sense aportar recursos econòmics i de personal addicionals

● Reducció dels cursos de català oferts per les institucions, especialment els
adreçats a persones estrangeres

● Eliminació dels cursos de reciclatge de català per als professors

● Anul·lació, per part del Govern i l’Ajuntament de Palma, dels ajuts de
2011 per a dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació

● Eliminació, per part del Consell, dels ajuts a la retolació de comerços i a la
normalització lingüística a les empreses

● Bilingüització dels Premis Ciutat de Palma

LLENGUA6
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● Ofegament econòmic de les productores del sector audiovisual, arran del
tancament de Televisió de Mallorca i la reducció del pressupost d’IB3

● Ofegament econòmic de les associacions que fan feina a favor de la
llengua i la cultura

● Anul·lació, per part del Consell, dels ajuts de 2011, ja concedits, per a les
associacions culturals i per als grups de teatre professionals

● Incompliment de les lleis d’Arxius, de Museus i de Biblioteques per manca
de desenvolupament i per paralització de les comissions tècniques i
polítiques d’àmbit insular i interinsular

● Paralització dels Consells Assessors de Cultura Popular i Tradicional de les
Illes Balears i de Mallorca

● Davallada del pressupost de l’Orquestra Simfònica de les Balears Ciutat de
Palma fins al punt de fer-la inviable

● Paralització de les tasques i funcions de la Comissió Artística de
l’Orquestra Simfònica

● Anul·lació, per part del Consell, del Circuit de Música Jove 2011, que
donava suport als grups que començaven

● Anul·lació, per part del Consell, del Circuit de Música Tradicional 2011

● Tancament de 5 biblioteques públiques a Palma

● Eliminació del Premi Ciutat de Palma de Còmic

● Reducció d’un 90% de grups en català a les Festes de Sant Sebastià de
Palma

● Gestió del Museu del Baluard sense Direcció professional

● Vulneració del codi de bones pràctiques en l’elecció de responsables de
museus i centres d’art

● Tancament de l’Espai Quatre del Casal Solleric especialitzat en art
emergent

● Tancament del Centre de Recursos per a la Creació Contemporània de
Palma

● Tancament dels tallers de Sant Jeroni per a artistes joves

CULTURA7
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● Paralització del projecte de construcció de sales d’assaig per a músics
joves

● Paralització dels projectes de rehabilitació de les Torres del Temple i el
casal gòtic de Can Serra
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La salut és un dret recollit a la constitució. Invertir en salut és invertir en
futur, guanyar prosperitat i augmentar la cohesió social. El Govern no pot
malmetre allò què és de tots, que ha costat la lluita de tantes generacions i
que s’ha hagut d’aconseguir amb tant d'esforç

● La decisió de tancar els hospitals Joan March i Hospital General i de
traslladar els malalts a altres dispositius assistencials, públics i concertats.
Minva de la qualitat, possible col·lapse de les urgències i previsible
encariment de l'atenció en lloc d'estalvi

● Lloguer d’instal·lacions de l’Hospital Universitari de Son Espases a metges
o societats (quiròfans, habitacions i altres)

● Pagament dels bolquers per part dels discapacitats físics menors d’edat

● Pujada d’un 10% dels preus dels medicaments, que han passat d’un 40%
a un 50% (excepte per als aturats sense ingressos)

● Pagament d’una part de les pròtesis sanitàries

● Pagament del transport sanitari no urgent (per exemple, per rebre
quimioteràpia, o per fer rehabilitació)

● Supressió del Decret de Garanties de les Llistes d’Espera, que establia que
per a qualsevol operació no s’havia d’estar més de 6 mesos. Actualment
només s’opera el 10% de les persones en llista d’espera i es pot agreujar
perquè durant l’estiu només s’obrirà un 50% del quiròfans

● Substitució de les baixes mèdiques només a partir dels 30 dies

● Tancament de plantes i de quiròfans

● Retallades dels nivells salarials del personal sanitari. Pujada de l’IRPF,
retallada del 5% de la nòmina, dels complements de productivitat i de la
carrera professional

● Limitació de la cobertura per ILT

● Liquidació de la Gerència d’Atenció Primària

● Liquidació de direccions generals amb impacte sobre les polítiques de
prevenció, de promoció de la salut i d’investigació

● Erràtica gestió dels edificis de Son Dureta

● Esperes cada vegada majors a Urgències

RESPOSTA CIUTADANA - 1 ANY DE DESGOVERN DEL PP

SANITAT8

Consell de la Societat Civil de Mallorca 17



● Limitació de les plantilles assistencials

● L'assistència sanitària ja no depèn de la condició de ciutadania, només hi
tenen dret els "assegurats"

● Flexibilització horària de tots els centres hospitalaris, amb horaris de 8.00
a 20.00 hores de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h els dissabtes

● Modificació dels horaris dels Centres de Salut i Unitats Bàsiques: seran de
8.00 a 17.30 h de dilluns a dijous, i de 8.00 a 15.00 h els divendres

● Pla d’ajust d’estiu de llits i quiròfans a tots els hospitals

● Decisió de tancar els hospitals Joan March i Hospital General i de
traslladar els malalts a altres dispositius assistencials, públics i concertats.
Minva de la qualitat, possible col·lapse de les urgències i previsible
encariment de l'atenció en lloc d'estalvi

● Lloguer d’instal·lacions de l’Hospital Universitari de Son Espases a metges
o societats (quiròfans, habitacions i altres)

● Distribució dels serveis entre tots els hospitals

● Eliminació de la lliurança després de les guàrdies. El dret al descans
retribuït després de les guàrdies es recuperarà en horari laboral

● Eliminació de fet del dret d’assistència sanitària als immigrants en situació
irregular. Només podran rebre atenció urgent i per a l'embaràs i el part.
Risc de que certes malalties infectocontagioses, com la tuberculosi, passin
desapercebudes en no tenir dret a l'assistència sanitària

● Deducció en el IRPF per a la contractació d’assegurances privades per
determinats col·lectius

● Cobrament il·legal de 10 euros per la targeta sanitària

● Establiment del copagament farmacèutic, que afectarà les persones amb
menys recursos i rendes més baixes (pensionistes, aturats i immigrants).
Els reemborsaments es faran semestralment

● Privatització de serveis i d’infraestructures, que augmentarà els guanys
privats i les despeses públiques, com demostra l’experiència d’altres països

● Contravenció de les lleis de Salut Pública i General de Sanitat, aprovades
anteriorment per consens

● Les Illes Balears són la comunitat de l'estat que menys doblers per
habitant dedica a l'atenció sanitària. Les mesures del Govern agreugen la
situació
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● Derogació del Decret de renda d’emancipació per als joves ex-tutelats

● Inexistència de recursos suficients en els pressupostos de la Comunitat
per pagar la renda mínima d’inserció

● Paralització de l’aplicació de la llei de dependència del nivell de moderats

● Paralització de la convocatòria de 1.800.000 euros que permetia a moltes
associacions prestar serveis a la ciutadania

● Inexistència de cap partida destinada als ajuntaments per a ajudes
econòmiques de necessitat urgent.

● Tancament de les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte

● Acomiadament, per part de l’Ajuntament de Palma, de 30 orientadors
laborals, mesura que afecta 4.000 usuaris a l’any

● Acomiadament, per part de l’Ajuntament de Palma, de 12 empleats de
l’IMFOF, de 3 de l’EMOP, de 2 de l’SMAP, de 8 Mediadors interculturals i de
26 educadors socials i de temps lliure

● Acomiadament, per part de l’Ajuntament de Palma, de 15 educadors
familiars del GREC, que atenien 80 famílies a l’any

● Acomiadament, per part de l’Ajuntament de Palma, de 15 dinamitzadors
juvenils, que atenien 2.000 menors

● Acomiadament, per part de l’Ajuntament de Palma, de 9 treballadors del
SAID i Espiral (discapacitats) i de 20 interins

● Amortització de places per jubilació en els serveis socials, amb la
precarització del servei que això comporta

● Reducció del pressupost del programa Èxit de reforç escolar

● Retallada de la plantilla de treballadors socials, educadors de medi obert,
psicòlegs, treballadores familiars a altres ajuntaments (Consell, Sóller,
Andratx, Llucmajor, Marratxí), la majoria del PP

● Reduccions generalitzades, per part del Consell, de les subvencions de
l'IMAS per a la protecció dels menors (Educadors familiars i Programes
d'emancipació)
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● Reducció a gairebé la meitat, per part del Consell, del pressupost per a la
Renda Mínima d'Inserció (Prestació bàsica per a famílies sense cap tipus
d'ingrés, dirigides a l'alimentació i a despeses bàsiques de la llar), i aturada
de totes les sol·licituds per al 2012

● Eliminació de la possibilitat d’accedir a la RMI per a les persones
estrangeres en situació irregular

● Ofegament de les entitats socials provocat per l'impagament, durant
gairebé un any, de les feines que tenien conveniades. El resultat han estat
nombrosos ERO's (Expedients de regulació de l’ocupació) i acomiadaments
de professionals, retards importants en el pagament de les nòmines i, fins i
tot, el tancament d'algunes entitats, temporalment o definitivament

● Retallada, per part del Consell, del 10,23% del personal de l’IMAS

● No convocatòria de subvencions per a polítiques integració de la
immigració

● Eliminació de l’IBAVI (Institut Balear de la Vivenda), encarregat de
construir habitatge social
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Des del començament de la legislatura els representants polítics de les
principals institucions han evidenciat els principis que dirigeixen les seves
polítiques, sobretot pel que fa a les polítiques econòmiques, turístiques i
territorials: la prioritat econòmica a curt termini sembla que ho determina
tot, i es torna a posar el territori com a mercaderia o bé al servei de
l'especulació, i la protecció esdevé un obstacle que cal superar.

Els arguments perversament utilitzats per a justificar aquest retorn a les
polítiques més agressives contra el territori són la necessitat de dinamitzar
l’economia per a crear llocs de treball, a unes illes amb més de 70.000
aturats; la impossibilitat de fer front a les indemnitzacions milionàries que
suposadament s’han de pagar per culpa de la protecció; la diversificació
econòmica del camp; i la idea que la solució ja no passa per la inversió
pública, sinó per la privada

A.- Impuls de projectes singulars per seguir creixent urbanísticament i que
denoten que se pretén apostar per més construcció i més turisme

● Projecte de construcció d’un hotel a sa Ràpita, devora l'ANEI d'es Trenc-es
Salobrar de Campos

● Impuls d'un macro-complex turístic i residencial a Canyamel, que afecta
una ANEI

● Macroprojecte turístic a la Marina de Magaluf

● Projecte de construcció a la zona humida de Ses Fontanelles, dins la
proposta de privatitzar la reconversió de la zona

● Projecte de construcció d’habitatges a Son Bordoi

● Projecte de Parc temàtic insular, amb cases típiques i de pirates (a
Llucmajor o a Campos)

● Projecte de Parc temàtic catòlic a Ses Salines

● Inversió de Melià Hotels Internacional a Magaluf (Calvià)

● Projecte de Circuit de Fórmula 1 a Llucmajor

B.- Iniciatives legislatives desreguladores

● Decret-llei Company, tramitat com a projecte de Llei, que obre les portes
a la construcció en sòl rústic, i a la desprotecció i reactivació
d'urbanitzacions i altres projectes que actualment són ANEI o ARIP
(especialment les que deriven de les proteccions impulsades per la Llei
4/2008): Cala Carbó (Pollença), El Vilar (Pollença), Cala Blanca (Andratx),
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Alcanada (Alcúdia), Cala Marçal (Felanitx), Regana (Llucmajor), Can Vairet i
Son Flor (Calvià), Montport (Andratx) i Muleta (Sóller)

● Altres aspectes de la llei 4/2008 o del decret-llei anterior que es podrien
tocar: la Llei de camps de golf, per possibilitar-hi de nou hotels i
aparthotels; l’ampliació del balneari de Sa Font Santa, a es Salobrar de
Campos; i la possibilitat d’edificar en sòls urbans que no tenguin tots el
serveis prevists a la llei

● En sòl rústic, amb l’excusa de facilitar la construcció de construccions
agrícoles o ramaderes, se volen autoritzar nous habitatges i nous usos

● El projecte de Llei General Turística deroga la normativa territorial per
posar-hi per davant interessos econòmics vinculats a la construcció

C.- El retorn, encara més, a politiques de mobilitat poc sostenible

● Inici de les obres del 2n Cinturó i de les obres d'accessos al Molinar

● Projecte d’allargament de l’autopista de Llevant fins a Campos

● Paralització del tren entre Artà i Manacor

● Retallades en transport col·lectiu: reducció de freqüències del Metro;
increment de preus del bitllets de l'EMT, amb eliminació dels abonaments
gratuïts i reducció de línies i freqüències; increment dels preus del tren del
SFM i reducció de freqüències

● Cancel·lació del projecte del Tram-badia

● Eliminació del carril bici de les avingudes i retorn al trànsit de cotxes al
carrer Blanquerna

D.- Manteniment i intensificació de la gestió insostenible de recursos
naturals, amb l’aturada de l’aprovació del Pla hidrològic per pressions dels
sectors sondistes i per revisar aquells aspectes que representaven controls
a l'explotació dels recursos hídrics

E.- Equipaments

● Anuncis d’autoritzacions de nous ports esportius a Son Serra de Marina i a
Sant Telm

● Privatització d’algunes platges

F.- Espais naturals

● Anul·lació dels tràmits per a l’aprovació de Plans d’Ordenació de Recursos
Naturals (PORN) i de la posterior declaració de figures de protecció de nous
espais naturals: caducitat dels expedients de protecció d’Es Trenc-Salobrar
de Campos i de la Península de Llevant.
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● El pressupost dels espais protegits, sota mínims: reducció d’un 31,57%

● Reducció d’un 85,09%de la inversió pública als parcs i reserves, que en
limita la correcta gestió

● No convocatòria, des de fa més d’un any, de les juntes assessores i
patronats. A Cabrera, Mondragó, Llevant, s’Albufera i s’Albufereta encara no
s’ha presentat la memòria d’activitats de 2011, ni s’ha pogut informar sobre
el pla i el pressupost previst per enguany.

● A partir de l’1 de juny es cobrarà per determinats serveis als espais
protegits (centres d’interpretació, visites guiades, visites temàtiques,
activitats i tallers, publicacions informatives i divulgatives).

● Disseny del Pla Balears Natura 2015, que pretén facilitar als espais
protegits la realització d’activitats comercials, turístiques, esportives o d’oci.
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La corrupció, sempre present

● Incompliment de la Llei d’Incompatibilitats per part del president del
Govern, José Ramón Bauzá, en mantenir la titularitat de negocis no
declarats davant el Parlament de les Illes Balears

● Nomenament i destitució del gerent d’IB3 Televisió, Borja Rupérez, en un
cas presumptament relacionat amb els negocis particulars del president del
Govern

Memòria històrica

● Tancament de la Fundació Balear de la Memòria Democràtica.

● Incompliment per part del Govern Balear del Conveni sobre el Mapa de
fosses de Mallorca signat amb Memòria de Mallorca

● Tancament del projecte d’Iniciatives als Instituts mitjançant el qual
Memòria de Mallorca oferia xerrades als alumnes de secundària de Mallorca

● Tancament del Casal d'Entitats del Consell de Mallorca on Memòria de
Mallorca tenia un local per atendre les víctimes del franquisme

Drets de les lesbianes, gais, transexuals i bisexuals

● Reducció de més del 50% del pressupost dedicat al Pla Estatal sobre la
Sida (PNS) i, en conseqüència, desaparició o reducció dràstica dels fons
destinats a les comunitats autònomes

● Retallades i retards en els pagaments de les subvencions públiques que
reben les associacions LGTB

Participació democràtica i mitjans de comunicació públics

● Suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, on estaven
representats tots els partits amb representació parlamentària i els principals
agents socials

● Suspensió i reducció del nombre de membres –amb augment dels
representants de l’administració- del Consell Escolar de les Illes Balears

● Cop d’estat a IB3: Nomenament del conseller d’Interior, Antonio Gómez,
com a director general d’IB3
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● Nomenament de l’ex-senador José Manuel Ruiz com a director d’IB3, dins
un consell de direcció format exclusivament per membres del PP

● Retorn de la censura i del control polític als informatius d’IB3 Ràdio i
Televisió

● Anul·lació, per part del Consell i del Govern, dels ajuts de 2011, en procés
de tramitació, per a les revistes de Premsa Forana i per a les publicacions
en català en general

Retrocessos en participació ciutadana a Palma

● Retallades en els ajuts a les associacions de veïns, que dificulten la
realització de les festes populars i d’activitats de caire social (tallers
esportius per a nins i nines que no poden optar a un esport de caire
competitiu, tallers d’educació per adults i immigrants, tallers culturals).
Dificultat o impossibilitat de mantenir un local per a les activitats

● Retirada, per part de l’Ajuntament de Palma, de la gestió dels casals de
barri per afavorir empreses privades. La diferencia de gestió entre una
empresa amb ànim de lucre i una associació sense ànim de lucre i que
coneix en profunditat la barriada és abismal

● Les retallades i el tancament de Dinamo i del Servei de Normalització
Lingüística han afectat indirectament les associacions de veïns, que han
quedat sense uns recursos dels quals disposaven a l’hora d’organitzar
activitats

● No convocatòria de la Comissió de Festes Populars de Palma

Treball i formació ocupacional

● Supressió dels agents de desenvolupament local del SOIB, amb 73
treballadors al carrer

● Disminució en un 56,92% del Fons Estatal de Formació

● Eliminació, per part de l’Ajuntament de Palma, de l’IMFOF

● Creació, per part de l’Ajuntament de Palma, del Programa Palma Activa,
que premia els empresaris i relega els cursos de formació i serveis
d’orientació laboral a l’àrea de Benestar Social
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Retallades als treballadors de l’administració pública

● Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat social per
incapacitat temporal

● Increment de 35 a 37’5 les hores de feina setmanals per als treballadors
públics

● Acomiadament d’empleats públics, especialment contractats laborals i
interins

Cooperació al desenvolupament

● Reducció, per part de l’Ajuntament de Palma, d’un 60% de la partida de
subvencions per a projectes de cooperació amb països empobrits

● Eliminació, per part de l’Ajuntament de Palma, de la partida destinada a
àrees prioritàries de Mali i Bolívia

● El Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears
2012-2015, sense projecció pressupostària

● Tot sembla indicar que l’actual Govern de les Illes Balears pagui les
subvencions aprovades en el 2011 amb càrrec al pressupost de 2012 i
elimini la convocatòria de subvencions de cooperació per a l’any 2012. La
sostenibilitat de molts projectes iniciats es veurà greument afectada, ja que
les retallades afecten la continuïtat de la feina iniciada anys enrere i, per
tant, la vida de milers de persones se’n veurà negativament afectada al no
poder-se finalitzar determinades infraestructures bàsiques com hospitals,
escoles, canalitzacions d’aigua, etc. Evidentment, mesures com aquesta fan
que ens allunyen cada cop més de la reivindicació històrica de destinar com
a mínim el 0’7 % del pressupost total de les Illes a l’AOD.
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Després d’un any de desgovern del PP, seguim
reclamant: “Pels drets de la ciutadania, prou

de retallades”

El passat 4 de novembre de 2011 les entitats que constituírem el CONSELL
DE LA SOCIETAT CIVIL DE MALLORCA, alhora que cridàrem a la ciutadania
a manifestar-se al carrer de forma massiva, contundent, exigent i pacifica,
expressàrem que “davant els atacs de les institucions públiques de les Illes
Balears als drets socials de la ciutadania, i davant els intents d’ofegament
de la xarxa associativa que fa feina per garantir-los, nosaltres,
representants de la societat civil mallorquina, ens unim per fer front comú a
les retallades...”.

Des d’aleshores els atacs al benestar social; als drets laborals i sindicals; a
l’autogovern; al sector públic, d’una manera molt especial en sanitat i
educació; a la llengua i la cultura pròpia; als mitjans de comunicació públics
–tancament de RTVM i castellanització i control d’IB3-; al territori; als drets
cívics (a la igualtat real de les dones i els homes, a la joventut, a la població
LGTB, als nouvinguts, etc...); al transport públic; a la conservació del
territori; al dret democràtic a la memòria, i, en definitiva, a les
organitzacions democràtiques i populars que articulen la societat civil, no
han aturat. Els governants del PP practiquen un antidemocràtic menyspreu
cap a totes aquelles persones i entitats socials que tenim una opinió critica
amb el seu quefer polític.

Tenim propostes i alternatives; per això exigim el dret democràtic al
consens social, i ho feim essent ben conscients que les posicions de partida
són radicalment confrontades, perquè cercar el pacte és consubstancial a
una forma democràtica de governar. Fer el contrari, com fa el PP, és crispar
la societat i engegar perillosos processos de descohesió social i de
deslegitimació d’una part de la ciutadania i de les seves organitzacions.

Cal no oblidar que el PP va guanyar les eleccions prometent que crearia
llocs de feina i que preservaria l’estat del benestar, i que tot plegat ha
demostrat ser, una vegada més, una gran mentida. Ben al contrari, hem
assistit a la posada en marxa d’una sèrie de mesures duríssimes cap als
més febles (acomiadament de centenars de persones, pujades d’imposts,
retirada d’ajudes...) que contrasten amb la màniga ampla cap als poderosos
(tolerància cap al frau fiscal, negativa a implantar l’impost de patrimoni i a
investigar els possibles delictes de la banca, submissió davant les màfies
financeres i l’Europa de l’euro). L’any transcorregut ha estat marcat per
mostres constants d’ineptitud, ineficàcia i manca de resultats, dins un estil
de governar caracteritzat per la falta de planificació, la improvisació i els
pegats constants. Tot això posa en qüestió la llegenda de bons gestors de
què ha presumit sempre el PP. El cinisme i la insensibilitat amb què han
posat en marxa les seves retallades han provocat unes cotes de desgast i
de desafecció sense precedents en l’època democràtica.
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Bauzá està governant de manera poc transparent, com ho demostren els
seus negocis privats. A més, aquest Govern s’ha caracteritzat pel seu
servilisme envers Madrid, que l’ha duit, per fer mèrits, a ordenar les majors
retallades de l’estat i a no reivindicar-hi els drets dels ciutadans de les
Balears. Bauzá ha demostrat estar disposat a sacrificar el país que presideix
a canvi de la seva carrera política personal.

No ens enganem: La crisi econòmica és una excusa per avançar cap a una
societat més desigual, més inculta, més descohesionada, més insolidària.
Mentrestant, l’atur no ha deixat de créixer fins a taxes del 28% i hem
assolit el record històric de 163.900 persones sense feina.

No obstant la societat civil de Mallorca ha estat a l’alçada de les
circumstàncies a la hora de respondre a les agressions:

● Mai s’havia articulat un moviment, tan plural en iniciatives i tan constant,
com el de defensa del català. Bona prova de això són la manifestació del 25
de març que, amb el lema de “Sí a la nostra llengua”, mobilitzà 60.000
persones; la vaga de fam de Jubilats de Mallorca; o la campanya Enllaçats
pel català. També es nota en les mobilitzacions contra el president Bauzá
quan es passeja pels pobles per assistir a actes de partit en cotxe oficial i
envoltat de guàrdies civils que pagam tota la ciutadania.

● Totes les vegades que la ciutadania ha estat cridada per defensar els
drets socials i laborals, els sindicats, tot i que han hagut de suportar atacs
més que barroers per part del poder, han aconseguit un inqüestionable èxit
de mobilització, com ho demostrà la manifestació de la vaga general del 29
de març, amb 50.000 persones al carrer reclamant l’aturada de la reforma
laboral.

● Per molt que ho intentin, la lluita per la igualtat real de dones i homes, pel
dret a l’avortament, a la memòria democràtica, a l’autoorganització del
tercer sector de l’economia social i dels serveis socials o contra la corrupció
–fins i tot quan afecta familiars de la monarquia espanyola-, són ja part
inalienable de les mobilitzacions de la societat mallorquina.

● A l’àmbit del territori, la ciutadania ha reiterat el lema “Qui estima
Mallorca no la destrueix” i ens hem tornat a manifestar massivament per
salvar Es Trenc i Sa Ràpita de les noves amenaces urbanitzadores.

● La lluita laboral i ciutadana en contra del tancament de l’Hospital General i
del Joan March i per la defensa de la qualitat i equitat del Sistema Públic
Sanitari, i la persistent lluita del conjunt de la Comunitat Educativa a favor
de l’Escola Publica, són una clara prova de la capacitat de defensar els pilars
bàsics de la nostra cohesió social.
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En aquests moments en què un Govern prepotent i inepte s’ha instal·lat a
les institucions illenques, en aquesta època de patiments de molts de
conciutadans i conciutadanes a causa de les retallades sense nord, el
Consell de la Societat Civil de Mallorca manifesta el seu compromís de
perseverar en la lluita i mobilització ciutadana per aconseguir,
democràticament i pacíficament, capgirar l’actual estat de desgovern.
Per això –i com un pas més d’aquesta mobilització ciutadana- convocam un
acte públic per fer balanç d’aquest primer any de desgovern del PP, per al
proper dijous, 14 de juny, a les 19.00 h, a la Plaça d’Espanya de Palma.
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