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LLORENÇ GALMÉS
Candidat a la presidència al Consell de Mallorca

Arriben ja les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del 26 de maig de 
2019 i així com es va acostant el dia, més convençut estic que els nostres missat-
ges i propostes en positiu, per a ajudar a resoldre els problemes del dia a dia dels 
mallorquins i mallorquines, ja se senten a tots els racons de l’illa. 

Així, en ho feis saber a cada poble on anam, a cada bocí de terra que trepitjam, 
a cada lloc on entram i això ens il.lusiona enormement perquè sabem que la fei-
nada que hem fet, feim i farem és la que estau esperant de nosaltres.

El fet d’estar al capdavant d’un projecte tan apassionant com és el de la presi-
dència del Consell de Mallorca i poder disposar d’ un equip tan preparat com el 
que conforma la nostra candidatura per a la institució insular, m’ omple d’orgull 
de formar part del projecte de Biel Company i de tot el Partit Popular.

El 26 de maig és una data clau; és la data en que començarem a capgirar  les po-
lítiques sectàries, prohibicionistes i persecutòries dels partits d’esquerra perquè 
gestionarem el Consell de Mallorca com l’Ajuntament dels ajuntaments, perquè 
farem feina per a tothom; no només per a alguns com ha passat aquesta legisla-
tura; perquè les persones que entrin pel portal de la institució insular en sortiran 
amb solucions, no amb més problemes. 

Al Consell hi haurà un equip de professionals com mai hi ha hagut i mentre, jo 
com a president, vull ser a cada municipi per acabar amb la política de despatx 
i ser realment a peu de carrer per a que tothom em pugui dir què necessita per 
a tenir una millor vida i nosaltres l’ajudem, mirant a la persona als ulls, sense 
amagar-nos de res.

Tot seguit, podreu llegir el programa electoral que hem dissenyat per aquests 
propers anys però vagi per endavant que el meu compromís prioritari, el nostre 
compromís,  és, precisament, el de la mirada transparent, sincera i còmplice als 
ulls de tota persona que ens necessiti; aquí ens teniu, a la vostra disposició.
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Els Ajuntaments requereixen de l’ ajuda incondicional de ins-
titucions tan importants com el Consell de Mallorca i, per això, 
els augmentarem un 30% les ajudes directes contemplades 
al Pla d’Obres i Serveis (POS). D’aquesta forma, els consistoris 
municipals disposaran de més doblers per a la creació de nous 
serveis municipals i per a la millora dels que ja tenen. 

Així, altres dels nostres compromís són que els ajuntaments 
disposin de:

1. Pla de reforma i construcció d’ escoletes de 0 a 3 anys, 
possibilitant que els Ajuntaments no hagin de recórrer a 
préstecs milionaris per a que al seu respectiu municipi es 
pugui disposar d’aquest tipus d’ escoles tan necessàries.

2. Pla de millora dels camins rurals municipals amb el qual es 
garanteixi el seu manteniment i la seguretat en els mateixos.

3. Pla de ampliació de la dotació Pla d’Obres i serveis per 
abastiment d’aigües fecals i sanejament d’ aigües pel 
tractament cicle de l’aigua (aigües de consum humà i de 
tractament de les residuals; no volem una gota d’ aigua 
vessada sense depurar ni a torrents ni a la mar. Mallorca 
ha de disposar de d’ aigua potable suficient i de qualitat.

AJUDAREM ALS MUNICIPIS DE MALLORCA COM MAI S’ HA FET

4. Pla d’ampliació Especial per a millorar y explotar les 
instal.lacions esportives per a que puguin ser utilitzades 
còmodament per als residents i puguin convertir-se, a més 
a més, en reclam turístic de qualitat. Així, es contemplen 
inversions immediates inicials de més d’1 milió de euros per 
a instal.lacions esportives com les de Sant Ferran a Palma.

5. Pla de subvencions adreçades al patrocini d’esdeve-
niments esportius de diferents nivells; així es podran 
potenciar les activitats esportives locals, insulars, autonò-
miques i internacionals.

6. Pla contra les barreres arquitectòniques per a que tots 
els edificis i instal.lacions municipals d’ adaptin a les necessi-
tats de persones amb mobilitat reduïda.
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Actuarem amb immediatesa als municipis afectats pels con-
tinus embossos i problemes circulatoris que posen en perill 
la seguretat de conductors i vianants i que creen problemes 
de comoditat i, per això, condicionarem les carreteres ne-
cessàries i millorarem els accessos a Palma. D’igual manera, 
solucionarem la falta d’ aparcaments municipals.

Així, altres dels nostres compromisos són que:

1. La signatura d’un nou Conveni de Carreteres al 2020, 
contemplant la finalització de les obres previstes en l’ante-
rior i d’ actual vigència.

2. Revisar el Pla sectorial de Carreteres, activant l’execució 
del Segon Cinturó de Palma, dels accesos a Palma, de la 
Ronda de Circumvalació d’ Inca, i del tercer carril autopista 
Llucmajor - Sortida Cala Blava.

3. Declararem d’Interès Autonòmic els terrenys que dis-
posin els Ajuntaments per a aparcaments municipals, 
perquè resoldrem l’actual problemàtica circulatòria provo-
cada, també, per la dificultat en poder aparcar; afectant 
així la tranquilitat diària i l’ activitat comercial als municipis.

RESOLDREM L’ACTUAL CAOS CIRCULATORI A MALLORCA 

4. La construcció de la Via de seguretat al Túnel de Sóller, 
per a garantir la seguretat dels usuaris; seguint amb els pro-
tocols que contempla la normativa europea en cas d’acci-
dent amb necessitat d’ evacuació.

5. Pla d’ habilitació de carrils bici pel foment del cicloturisme, 
seguint així amb la nostre clara aposta per l’esport i el medi 
ambient.
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Mai s’ hauria d’ haver llevat a les famílies que tenen habitatge 
en sòl rústic protegit la possibilitat de llogar ca seva turística-
ment perquè, a més a més de ser un ingrés econòmic impor-
tant, és també una  forma de garantir el manteniment de les 
seves finques i, per això, eliminarem la zonificació turística 
actual.

Així, altres dels nostres compromisos són que:

1. Eliminarem el nombre màxim de habitatges per llogar un 
mateix propietari, ja que no volem perjudicar als propietaris 
d’habitatges que necessiten aquesta possibilitat econòmica.

2. Permetrem el lloguer d’habitatges amb Infraccions 
urbanístiques ja prescrites, perquè una vegada norma-
litzada la situació de la seva propietat no han de tenir pro-
blemes per llogar-la.

3. Derogarem el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics 
(PIAT), per adaptar-lo a la nova Llei Turística que s’impul-
sarà des del Govern que presidirà Biel Company amb la 
qual es podrà modificar el preu de les places del lloguer 
de vacances.

Modificarem el Pla Territorial de Mallorca (PTM) per adaptar-lo 
a les necessitats urbanístiques dels municipis, perquè du 
des de 2004 sense revisar-se; només ha estat modificat pun-
tualment però l’acord va ser el de revisar-lo cada 10 anys i una 
norma tan important com aquesta s’ha d’adaptar a la legislació 
actual vigent i donar seguretat jurídica.

Així, un altre dels nostres compromisos són que els ajunta-
ments disposin de:

1. Pla d’actualització de les Normes Subsidiàries (NNSS) 
per a que es puguin adaptar a la realitat territorial de cada 
municipi amb les necessitats requerides.

PERMETREM EL LLOGUER TURÍSTIC
VACACIONAL EN RÚSTIC PROTEGIT

MODIFICAREM EL PLA TERRITORIAL 
DE MALLORCA
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Que les famílies puguin disposar de més liquiditat econòmica 
és un dels objectius prioritaris que ens hem marcat per aques-
ta pròxima legislatura i recompensarem,  d’aquesta manera, 
l’esforç que han fet tantíssimes persones a les quals no sel’ s 
pot seguir ofegant a impostos com ha passat aquests darrers 
quatre anys i per això rebaixarem un 10% la taxa d’incinera-
ció de fems i la tarifa de rebutjos d’ obres.

Així, un altre dels nostres compromisos és que:

1. Alleugerirem la càrrega impositiva per a que, a més de 
tots els residents en general, comerciants i altres empresaris 
puguin veurer-se beneficiats d’aquests descomptes taxatius i 
així tenir més recursos econòmics pels seus negocis.

Millorarem els serveis socials per a que cada persona amb 
necessitats específiques pugui ser atesa com li correspon; 
el tracte del tu a tu és el sistema en el que creiem i en el 
que hi farem feina des del minut zero en presidir el Consell 
de Mallorca, i és que crearem més places de centres de dia 
i places residencials d’igual manera que impulsarem que 
les personen puguin ser cuidades i ben ateses a casa seva, 
sense necessitat d’ haver-se de desplaçar.

Així, altres dels nostres compromisos són que:

1. Augmentarem l’import de l’ajut per a persones depen-
dents, perquè consideram que l’increment de l’ajut econòmic 
per a les famílies amb persones que depenen d’algú pel seu 
dia a dia ha de una realitat urgent.

2. Gestionarem la Renta Social Garantida perquè el 
Consell és l’administració mes propera i la que millor ha 
de tenir coneixement de la situació real.

3. Millorarem la ràtio de personal d’atenció a persones 
amb discapacitat i depenents, perquè són els professio-
nals en serveis socials els que han de donar aquest servei 
essencial per tantes i tantes famílies.

4. Crearem una nova targeta social per atenció  a les per-
sones necessitades amb la qual eliminarem la burocràcia 
per a les ajudes i suport.

5. Dotarem de Punts d’Atenció Intregal els centres sani-
taris... d’aquesta forma juntarem a tots els professionals 
sanitaris en un mateix centre de cada municipi.

BAIXAREM TAXES I IMPOSTS PRIMER, LES PERSONES
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Que des de ben joves i fins edat molt avançada les persones 
practiquin esport és importantíssim per a una millor qualitat 
de vida fent-los adquirir hàbits saludables i valors claus per 
tenir les millors condicions físiques i conseqüentment men-
tals; per això, posarem en marxa nous programes de promo-
ció esportiva i millorarem i crearem instal.lacions esportives 
municipals.

Així, altres dels nostres compromisos són que:

1. Impulsarem la col.laboració público privada; aprofitant 
les instal·lacions esportives infrautilitzades per a que grups 
de turistes en puguin fer us i es potencii el municipi amb 
turisme de qualitat. 

2. Apostarem de manera decidida  pel programes de pro-
moció esportiva, especialment per a nins i nines en edat 
escolar i per a famílies

3. Crearem un programa competitiu nou per aconseguir 
que els nins i nines de Mallorca en edat escolar puguin sor-
tir a competir a fora de l’illa  a competicions oficials

FOMENTAREM L’ESPORT PER A UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA

4. Col.laborarem directament amb el Ajuntaments pel fo-
ment de l’esport i així posarem  a  la  disposició  de  les  
associacions  de  la  gent  gran  i  dels consistoris municipals 
programes per a fomentar l’activitat física de la gent gran 
que es gestionin de manera directa.

5. Activarem nous programes escolars esportius, enfocats 
bàsicament als Instituts d’Educació Secundària fora de 
l’horari escolar i de lluita contra el sedentarisme en aques-
tes edats.

6. Promocionarem els nostres esports;  declarant, com a 
exemple, el Tir en Fona com a Bé d’Interès Cultural i inma-
terial (adaptat a la nova llei) i fomentant-se i promoguen-te 
d’altres com el Trot.
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Des del Partit Popular entenem que la pagesia i els caçadors 
de Mallorca són els principals cuidadors dels nostres paratges 
naturals i de les finques de fora vila; per això, tendran tot el 
nostre suport, plans i contacte permanent amb presidència 
del Consell per tal d’impulsar la seva activitat a l’illa.

Així, altres dels nostres compromisos són:

1. La posada en marxa de nous camps de tir, per a que 
puguin realitzar la seva activitat amb tranquilitat i sense 
problemes.

2. Permetrem la caça en finques públiques, és una altra de 
les seves demandes i nosaltres ho farem possible en presi-
dir el Consell de Mallorca 

3. La caça social i la caça esportiva tendran el seu respec-
tiu reconeixement, perquè requereixen de necessitats di-
ferents i ajudes especials.

La nostra aposta per la Cultura és molt clara i decidida, la nos-
tra consideració cap a la mateixa serà d’Industria i com a tal 
tendrà  tot l’ajut i suport necessari per a la potenciació del ma-
teixa i per a que sigui més accessible i coneguda per a tothom; 
per això, crearem un bo cultural jove per a descomptes per a 
que puguin disposar de més ajuda econòmica a l’hora d’acce-
dir a les diferents activitats i centres culturals.

Així, altres dels nostres compromisos són que:

1. Llogarem un teatre a la península per a les companyies 
mallorquines i així es podran promocionar molt més nacio-
nal e internacionalment.

2. Ajudarem la creació dels artistes, i per això promourem 
la presència de les arts plàstiques a Mallorca.

3. Impuls de Noves Presències, amb més ajut econòmic  en 
promoció de les mateixes; facilitant, a més, l’adquisició a les 
galeries d’obra d’artistes joves.

ELS  CAÇADORS, UN DELS
COL·LECTIUS PRIORITARIS

LA CULTURA SERÀ CONSIDERADA 
COM A INDÚSTRIA
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