
 1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 13/2007 
Caràcter: extraordinària 
Data: 11 d'octubre de 2007 
Horari: 12.40 a 13.40 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents: 
 
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Cosme Bonet Bonet, Rafael Àngel 
Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus, 
Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Maria José Frau Marí, Jaume Font 
Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, Bartomeu Martínez Oliver,  
Pablo Martín Pere, Pere Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del 
Moral Torres, Cristina Moreno Mulet, Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, 
Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu Prohens Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, 
Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián Ripoll Gálvez, Ana María 
Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar 
Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey. 

Consellers que excusen l’assistència: Hbles. Srs. Pedro Álvarez Chillida, Isabel Maria 
Oliver Sagreras. 

Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

Ordre del dia 

1. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE “AJUDES I SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL CONSELL DE 
MALLORCA ENTRE EL 2003 I EL 2007 

 

2. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
“CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ AMB MOTIU DE LES AJUDES 
I SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL CONSELL DE MALLORCA ENTRE ELS 
ANYS  2003 I 2007” 

 
Desenvolupament de la sessió i acords 
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PUNT  1. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL GRUP DE CONS ELLERS 
DEL PARTIT POPULAR SOBRE “AJUDES I SUBVENCIONS CONC EDIDES 
PEL CONSELL DE MALLORCA ENTRE EL 2003 I EL 2007 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

El Grup de Consellers del Partit Popular, vol interpel·lar sobre el conjunt d’ajudes i subvencions 
concedides a les diferents entitats i col·lectius. 

 

La presidenta explica que es tracta d’una interpel·lació que formula el Grup de 
consellers del Partit Popular sobre ajudes i subvencions concedides pel Consell de 
Mallorca entre els anys 2003 i 2007. 

Tot seguit, dóna la paraula a la Sra. Puig. 

La Sra. PUIG (PP) recorda que la celebració d’aquest Ple extraordinari té una sèrie 
d’antecedents i els explica tot seguit. 

En primer lloc, una petició d’informació, formulada inicialment en forma de prec durant 
el Ple i posteriorment una petició de compareixença de la Sra. Mulet (UM). Precisa, en 
aquest sentit, que tots esperaven que fos una compareixença pública, al Ple, però en 
canvi es va decidir la compareixença en comissió i a porta tancada, la qual cosa, al seu 
parer, dóna peu a pensar que es tenen moltes coses per amagar.  

En conseqüència, davant aquest fet, creu que és del tot lògic que el seu Grup vulgui 
saber, que demani explicacions. Diu a la Sra. Mulet que espera que avui expliqui la 
veritat, que doni una explicació convincent a la ciutadania de Mallorca sobre la 
destinació de moltes partides de doblers públics perquè pugui desaparèixer aquesta 
confusió que existeix sobre l’atorgament de la concessió de subvencions, l’organització 
de viatges i altres programes denominats culturals. 

Demana a la Sra. Mulet que expliqui, tal i com estableix l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, redactat precisament arran d’un procediment judicial que segueix aquesta 
causa, perquè en aquell moment no es va seguir el procediment marcat per concedir 
subvencions al Consell de Mallorca. 

Recorda que l’esmentat informe detecta incidències importants, entre les quals destaca 
el no compliment dels principis de publicitat i de concurrència, però sobretot la no 
justificació de bona part dels doblers concedits. En resum, les subvencions es concedien 
a les entitats a les quals es volia donar i, a hores d’ara, queden molts de milers d’euros 
sense justificar en què s’han invertit.  

Per tot el que ha explicat i pel que indica l’informe de la Sindicatura de Comptes, 
formula a la Sra. Mulet les preguntes següents: 

1ª. Per què va fer cas omís al Reglament del Consell de Mallorca que estableix que la 
fórmula del conveni o la de subvenció nominativa s’ha d’utilitzar sempre de forma 
restrictiva, és a dir: per què no utilitzava la fórmula de la convocatòria pública?.  
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Li demana si és possible que amb això volgués impedir que es presentassin altres 
associacions i així poder-les atorgar a qui volia. 

2ª Per què no es compleix l’exigència de la llei que estableix que sempre s’ha 
d’acreditar el principi de no concurrència?.  

Explica que s’ha d’acreditar sempre que es fa una concessió d’una subvenció per 
conveni, per tant havia d’acreditar que no hi havia altra associació que pogués 
desenvolupar les activitats objecte de subvenció.  

Li demana si és possible que aquest detall no fos comprovat expressament, a cada un 
dels expedients, perquè subvencionava activitats que eren tan genèriques que qualsevol 
entitat sociocultural d’aquesta illa podia dur a terme. 

 

3ª. Per què, un cop establerta la obligació, als esmentats convenis, de fer constar el 
patrocini del Consell de Mallorca a les distintes activitats subvencionades, no es fa així i 
tampoc es fa el seguiment?.  

Demana perquè hi ha constància de publicitat de distintes actuacions que es varen 
subvencionar i no consta enlloc el patrocini del Consell de Mallorca.    

També demana per què es constata que als expedients de l’any 2004 es produeix aquest 
defecte i a l’any 2005 va tornar a atorgar subvencions a les mateixes entitats i per als 
mateixos conceptes.  

A més, diu que també li vol fer una sèrie de preguntes relacionades amb qüestions de 
justificació de despeses, que potser quan acabi aquest Ple, podrà solucionar parcialment.  

En primer lloc, li demana per què es varen emetre justificants, factures, amb data molt 
anterior a la concessió de la subvenció, factures que no tenien res a veure amb l’objecte 
de la subvenció. Posa l’exemple d’una subvenció atorgada en data 14 de maig de 2004 a 
una entitat sociocultural, per un import de 180.000 euros, va permetre que presentés 
factures fora de termini, per un import de 54.000 euros. Assegura que també, en aquesta 
mateixa subvenció, va permetre la justificació d’imports, per 90.000 euros, sobre 
qüestions que no tenien res a veure amb l’activitat subvencionada. 

Tot seguit, demana a la Sra. Mulet si, quan acabi aquest Ple, pensa revisar aquests 
expedients que no estan justificats o que estan mal justificats i demanar a aquestes 
entitats el retorn d’aquests doblers al Consell de Mallorca. 

Reitera, per acabar, la petició del seu Grup polític, la devolució al Consell de Mallorca 
dels imports econòmics que no es sap en què s’han gastat. Diu, també, que espera que  
doni resposta a totes les preguntes que li ha formulat.   

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Mulet. 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció sociocultural) comenta que 
ha observat que la Sra. Puig ha fet un resum d’un informe del Síndic de Comptes, del 
qual assegura que no en té coneixement; per tant, d’entrada li anuncia que no en farà 
cap comentari.  
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En canvi, li diu que aquesta institució és molt seriosa, cosa que ha demostrat amb el 
temps, que té un reglament i un procediment determinat per fer les adjudicacions de les 
subvencions a les entitats.  

Explica que les adjudicacions a les quals ha fet referència corresponen al capítol 4 i que, 
quan es fa el pressupost, cada departament fa el seu Pla estratègic, que és el que marca 
les partides, les quantitats i els objectius pels quals s’atorguen les subvencions. Un cop 
fet això, es presenta al Ple. Li recorda que, durant la passada legislatura, els pressuposts 
es varen aprovar, al Ple, amb el suport del Partit Popular. Continua explicant que, 
havent passat pel Ple, la resolució es publica al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) i es manté en exposició pública, durant el 
termini que correspon, per si es presenten al·legacions. Finalment, un cop s’ha 
comprovat que no existeixen al·legacions, es demana una reserva de crèdit (RC) al 
Servei d’Intervenció del Consell de Mallorca, es sol·licita a l’entitat pertinent el 
pressupost, els ingressos, les despeses, el projecte de l’activitat i, un cop tenir-ho, 
revisat pels tècnics, es resol sobre el que s’ha presentat i es fa el conveni entre aquesta 
entitat i el Consell de Mallorca, completat amb un informe de fiscalització i uns 
informes, tècnic i jurídic, favorables. 

Sobre l’associació a la qual s’ha referit la Sra. Puig en la seva intervenció, assegura que 
ha passat tots i cadascun dels tràmits que acaba d’explicar i, com aquesta, més de tres 
mil entitats reberen també subvencions, del mateix capítol 4, per imports que oscil·len 
entre els 2.000 euros i els 2 milions d’euros, sempre  aplicant el mateix procediment 
descrit. 

Ressalta, per tant, que és evident que s’han passat tots aquests “filtres” que la institució 
té establerts, perquè s’ajusta a allò que estableix la Llei d’Hisenda de les 
Administracions Locals, a la Llei de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i al Reglament de Subvencions del Consell de Mallorca. 

En conseqüència, diu a la Sra. Puig que, com a consellera i membre de l’equip de 
govern, està molt tranquil·la, com també ho estan la resta dels membres, de què el que 
s’ha fet ha estat dur endavant, per a la seva resolució efectiva, uns pressuposts amb uns 
projectes dels quals s’ha beneficiat la societat, per mitjà dels diferents departaments del 
Consell de Mallorca. 

Reitera, per acabar, l’exemple de les més de tres mil entitats que varen rebre 
subvencions del Consell de Mallorca per mitjà del mateix procediment que ha explicat, 
que és el que marca la pròpia institució. 

 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Puig, pel seu torn de rèplica. 

La Sra. PUIG diu a la Sra. Mulet que, si estàs en el seu lloc, estaria realment 
preocupada, perquè li ha parlat del procediment de concessió de subvencions del 
Reglament del Consell de Mallorca i precisament el que diu l’informe del Síndic de 
Comptes és que el Consell de Mallorca no ha seguit l’esmentat reglament. 

Li diu també que ha parlat de qüestions tècniques, però el que li demana són 
responsabilitats polítiques, atès que l’esmentat informe parla de la concessió d’un milió 
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dos-cents mil euros a cinc entitats de Mallorca -no parla de les tres mil entitats a les 
quals s’ha referit- i que es va utilitzar la fórmula del conveni.   

Li recorda, per tant, que aquesta no és una qüestió tècnica. Una qüestió tècnica no 
elegirà l’entitat a la qual es dóna la subvenció, l’elegirà el polític de torn; per aquesta 
raó, li diu que aquesta és una responsabilitat que tenia ella. 

Diu que, entre d’altres coses, li preocupa la reiteració, perquè si l’any 2004 ja es va 
detectar el no compliment de l’esmentat reglament pel que fa a la no justificació i 
l’incompliment de la majoria dels punts del conveni a l’atorgament de la subvenció, és 
incomprensible que l’any 2005 es tornassin atorgar subvencions a les mateixes entitats 
per la fórmula del conveni.  

Li retreu que digui que està tranquil·la, perquè li assegura que la transparència és 
sagrada i en la forma de concedir aquestes subvencions, no ha estat sagrada ni 
transparent l’explicació que li ha donat, perquè no n’hi ha donada ni una, no ha donat 
resposta a cap de les preguntes que li formulat.  

Reitera que no ha rebut resposta sobre la utilització de la fórmula del conveni, que és 
una excepció marcada pel reglament, com tampoc perquè no va corroborar, a tots els 
expedients, el principi de no concurrència i tampoc per què no figurava el patrocini del 
Consell de Mallorca a totes les activitats que subvencionava. Finalment, tampoc ha dit 
si revisarà la manca de justificació a tots els expedients esmentats, que estan en 
procediment judicial, d’acord a l’informe pericial de la Sindicatura de Comptes, per tal 
de retornar al Consell de Mallorca els doblers públics no justificats, perquè són de tota 
la ciutadania de Mallorca i, per tant, la inversió no pot anar destinada només a cinc 
entitats, sinó que ha de beneficiar tota la ciutadania.  

Lamenta que no hagi contestat cap d’aquestes preguntes. Diu que, possiblement, tendrà 
oportunitat de fer-ho en un altre àmbit, però considera que és una llàstima que avui no 
hagi aclarit què ha passat amb la concessió d’aquestes subvencions. 

  

La Sra. MULET tanca el debat.  

Diu a la Sra. Puig que el que passa és que no li ha agradat el que li ha contestat, però li 
reitera que el procediment que s’ha seguit és el que pertoca, el legal. 

Observa que la Sra. Puig té una informació que ella no té, l’esmentat informe del Síndic 
de Comptes. Li diu, però, que tan aviat arribi aquest informe arribi a la institució, 
l’Assessoria Jurídica i la Secretaria General del Consell de Mallorca acatarà allò que es 
disposi, es revisarà tot i s’actuarà convenientment. Això és exactament el que li ha dit, 
per bé que és evident que no li ha agradat el que li ha contestat.  

Li recorda que el Grup del Partit Popular la va convocar a una compareixença i li 
explica que, en aquesta institució, no es fan compareixences i que l’única fórmula que 
ho permetia era presentar-se en comissió. Li explica, també, que en aquest cas no és 
permesa l’entrada a la premsa, d’acord a l’actual reglament. 

Tot i això, li diu que no es preocupi, perquè a partir del mes de gener de 2008, es 
revisarà aquest reglament i, si es decideix que hi entri la premsa, així es farà. 
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Li retreu que el seu Grup abandonàs la sala on es celebrava la comissió, per donar les 
explicacions que prèviament, el mateix Grup del Partit Popular, havia demanat.  

Li recorda que, tot i això, va donar l’explicació oportuna sobre com es gastar l’import 
destinat al viatge a les illes Lípari, per tal de fer l’agermanament entre aquestes illes i 
Mallorca. Precisament, com a resposta, la remet a la mateixa explicació que ha donat 
quan s’ha referit a les despeses que corresponen al capítol 4. 

Tot seguit, explica els antecedents d’aquesta decisió d’agermanament. Diu que l’any 
1997 va tenir lloc un congrés sobre la figura de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i 
l’any 2000, en un Ple del Consell de Mallorca, el Partit Popular, que estava a l’oposició, 
va donar el seu suport a la proposta d’agermanament, que finalment es va dur a terme, 
l’any 2004. 

Pel que fa al finançament, explica que, dins el capítol 4,  s’havien previst dues partides 
finalistes, una titulada “Amics de la figura de l’Arxiduc Lluís Salvador” i l’altre era 
“Associació d’activitats socioculturals”. 

Explica que, conjuntament amb el Consell de Mallorca, es va dur endavant 
l’agermanament. Una associació es feia càrrec de l’organització, mentre l’altre es va 
responsabilitzar de preparar activitats sobre la figura de l’arxiduc i de donar suport a les 
persones que hi acudiren.  

Aprofita, a més, per dir que hi varen participar  81 persones i vol que quedi ben clar que 
sa mare va pagar el viatge, perquè és molt fàcil acusar amb lleugeresa. Assegura que, 
com a persona i com a política, s’ha presentat a unes llistes i està disposta a ser 
qüestionada, però considera que fer aquest altre tipus d’acusacions és caure molt baix. 

També refusa les acusacions d’haver anat a la platja i a prendre el sòl. Explica que les 
81 persones que hi varen participar sortiren el dia 6 de juny i la seva agenda comprenia 
actes culturals i activitats per al primer i el segon dia d’estada, que prèviament s’havien 
acordat a les illes Lípari, per consens entre les quatre illes i per mitjà d’un Ple.  

En prova de que no va anar a la platja a prendre el sol amb els seus amics, li mostra la 
certificació que acredita l’agermanament realitzat, amb el detall de tot el que ha 
explicat.  

Reitera, per tant, que l’objectiu final ha beneficiat persones de Mallorca, que varen 
poder gaudir d’aquest agermanament i, alhora, complir un acord del Ple del Consell de 
Mallorca.  

Retreu a la Sra. Puig que potser, en el fons, el motiu del seu desacord és que no li 
agrada la gent que es mou en torn d’aquestes associacions per dur endavant aquest tipus 
de projectes. És prou evident, però, que ha quedat ben clar l’objectiu de l’activitat i, a 
més, s’ha complit.  

Reitera, per acabar, que totes les subvencions s’han concedit atenent allò que disposa la 
normativa legal establerta per aquesta finalitat, motiu pel qual té la consciència ben 
tranquil·la. També reitera que, tan aviat com el Consell de Mallorca rebi l’informe al 
qual s’ha referit la Sra. Puig, l’Assessoria Jurídica i la Secretaria General d’aquesta 
institució actuaran tal com pertoca. 
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La presidenta comenta que, un cop substancial tal com pertoca el primer punt de l’ordre 
del dia, es pot passar a debatre el segon. 

 

PUNT 2. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A “CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ AMB MOTIU 
DE LES AJUDES I SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL CONSELL DE 
MALLORCA ENTRE ELS ANYS  2003 I 2007” 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès la gravetat de les diferents acusacions fetes denunciant irregularitats en política d’ajudes i 
subvencions concedides per aquesta institució entre el 2003 i 2007. 

Atès la manca d’explicacions, la manca de publicitat i de transparència per part de l’equip de govern del 
Consell de Mallorca sobre aquesta tema. 

Atès les greus irregularitats que es desprenen de l’informe realitzat per la Sindicatura de comptes, el Grup 
de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1. EL Ple de Consell de Mallorca acorda crear una Comissió d’investigació per aclarir les ajudes i 
subvencions concedides per el Consell de Mallorca entre el 2003 i el 2007 

 

El Sr. FONT (PP) lamenta que el seu Grup no hagi tengut èxit amb la interpel·lació.  

Diu que cadascú mantendrà la seva postura, però el cert és que no han rebut les 
explicacions que demanaven.  

Observa que és evident que el Partit Popular ha donat suport a iniciatives 
d’agermanament, tant aquesta com d’altres, però en cap moment han dit que els doblers 
no s’hagin de gastar i justificar correctament. Assegura que el PP parla d’això, mentre la 
Sra. Mulet parla d’una altra cosa.  

Per aquest motiu s’adreça a la presidenta i li demana coherència amb tot allò que va 
expressar durant la campanya electoral i també al seu discurs d’investidura, perquè la 
passió per la política de la qual parlava, sigui una realitat.  

Li diu que, en menys de 120 dies, el crèdit de respecte a la seva paraula, ja ha caigut en 
una ocasió anterior, com és el cas de la tarifa del fems i avui podria caure per segona 
vegada; li adverteix el perill que pot tenir una caiguda d’aquest tipus. 

Tot seguit, esmenta l’informe que va emetre la Sindicatura de Comptes i diu que, si no 
el tenen, que el demanin.   

Observa que ja conté totes les indicacions oportunes, que és molt clar i que parla de “... 
la reiterada manca de control econòmic pressupostari, de manca de transparència i el 
desinterès sobre la qualitat i la presència del patrocini del Consell de Mallorca ...”  quan 
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es refereix a aquestes activitats, en general subvencionades, que corresponen al milió 
dos-cents mil euros del que parlava la Sra. Puig.  

Retreu també que es faci referència a que les subvencions estan regulades per llei, 
perquè això ja és prou evident, com també ho és que està regulat que a Espanya, per 
carretera, s’ha de conduir per la dreta i a Anglaterra i a Austràlia i Nova Zelanda per 
l’esquerra, per tant si un ciutadà anglès, aquí, no condueix per la dreta, incompleix la 
llei; això és, ni més ni manco, el que ha fet el Consell de Mallorca a l’hora de justificar 
les subvencions, no davant el seu Grup de consellers, sinó davant la Sindicatura de 
Comptes. 

Per aquest motiu, el seu Grup demana una Comissió d’investigació, perquè davant tota 
la ciutadania de Mallorca, es pugui demostrar si és com diu la Sra. Mulet o si és com 
diu el Síndic de Comptes i poder aclarir si les coses es varen fer bé o no, perquè es 
tracta de doblers i cal considerar que un milió dos-cents mil euros són dos-cents milions 
de pessetes, dels quals una gran part, segons l’informe del Síndic de Comptes, s’han de 
reintegrar al Consell de Mallorca perquè no han estat degudament justificats, en uns 
casos perquè no hi ha ni una sola factura i, en d’altres, perquè les factures no 
corresponen a l’activitat per a la qual s’havia concedit la subvenció. 

Diu que és clar que la llei diu en què s’havien de gastar els doblers, això és ben evident, 
no és el que discuteix el seu Grup, el que diu és que està ben constatat que una part 
important dels doblers no s’han gastat en allò que corresponia i, per tant, s’han de 
retornar.  

Tot seguit llegeix textualment, de l’esmentat informe, el fragment següent: “... respecte 
a aquesta subvenció, hi ha un dèficit de justificació de les subvencions rebudes per 
diverses associacions que no s’ajusten a lo previst a les corresponents convocatòries, a 
l’article 35.3 de la Llei 5/2002 de la nostra Comunitat, que exigeix la totalitat de la 
despesa imputada al projecte. Fins i tot, en algunes d’elles, no es contempla a la pròpia 
resolució reguladora la presència d’ingressos derivats de la pròpia activitat realitzada 
(cobrar entrada a una obra de teatre organitzada per un centre cultural de Campos, o 
ingressos per rutes i cursos d’associacions i difusió de Patrimoni o d’altres no consta al 
registre d’entrada en els justificants aportats al Consell de Mallorca. És un fet constant 
la falta de control de la institució, amb la manca de presència del patrocini del Consell 
de Mallorca. En d’altres expedients, s’observen modificacions de crèdit de pressupost 
del Consell per tal d’atendre subvencions on no s’explica la impossibilitat de demora de 
la despesa per al proper exercici. Apareixen també, com admeses, justificacions de 
factures emeses dia 18 d’octubre de 2004, anteriors a la data de concessió de la 
subvenció, que va ser el mes de novembre d’aquest mateix any, per tant un mes abans ja 
existien les factures de la subvenció”.  

Tot seguit, explica el cas de factures per un import de 180.000 euros, justificades sense 
cap memòria explicativa, la qual cosa impedeix determinar la relació entre les factures i 
l’objecte de la subvenció. A més, es fa fora de termini.  

També explica que s’han aportat justificants per 78.000 euros i 12.000 euros per viatges 
i vídeos, activitats no contemplades expressament al conveni que regula la subvenció.  

Assegura que n’hi ha molts més i que, en altres casos, es diu ben clarament que s’han de 
retornar els doblers, perquè no s’ha justificat la seva despesa.  
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Respecte al suport que el seu Grup donava al govern del Consell de Mallorca durant la 
passada legislatura diu que és evident i no els fa cap vergonya, com tampoc ara 
s’avergonyeix l’actual equip de govern de que Unió Mallorquina els doni el seu suport. 

Recorda que el seu Grup assumeix sense cap problema determinades responsabilitats i 
equivocacions. També diu que no té cap hipoteca sobre el passat pel fet de donar suport 
a la institució i haver compartit una part del pressupost a través de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca.  

Per tant, si el seu Grup no té cap hipoteca i vol ser transparent i responsable davant la 
societat mallorquina i sol·licita una comissió d’investigació perquè es puguin estudiar 
totes les subvencions concedides durant els darrers quatre anys, incloses lògicament les 
concedides a l’esmentat institut, no entén que la presidenta pugui tenir cap hipoteca per 
haver de negar-se a la creació d’aquesta comissió d’investigació. Diu que ho considera 
una qüestió de sentit comú. 

Assegura que si el seu Grup en algun cas s’ha equivocat, haurà d’assumir la seva 
responsabilitat, com també ho haurà de fer el Grup d’Unió Mallorquina si és el cas. 

Comenta que no farà cap comentari sobre les intervencions dels Grups que aleshores 
estaven a l’oposició, que consten a les actes del Ple, perquè no vol fer política barroera i 
fàcil, però recorda que els portaveus d’aquests Grups eren aleshores més contundents, 
en aquest sentit,  que el Partit Popular amb les afirmacions que fa avui. 

Reitera que d’una o altra forma, els doblers que no es puguin justificar degudament, 
s’han de retornar. Insisteix a recordar que es tracta de dos-cents milions de pessetes, 
dels quals devers cent milions podrien no estar justificats correctament i d’un 30% dels 
dos-cents milions no ha arribat la factura corresponent per justificar la despesa. 

Per acabar, diu a la presidenta que, atès que ella no hi té cap hipoteca, pot aconseguir 
sense cap problema que avui neixi aquesta comissió d’investigació. Diu que si no és 
així, la transparència es tornarà obscurantisme i la seva passió per la política passarà a 
ser un engany continu, perquè no coincideixen les declaracions durant la campanya 
electoral i el discurs d’investidura amb les actuacions un cop arribat el moment de 
governar. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) intervé en el debat. Comenta, en primer lloc, que per part de la 
consellera hi ha hagut una total disponibilitat per donar explicacions fent ús de la 
fórmula legal de la Comissió Informativa, la qual cosa mai no s’havia fet abans encara 
que durant la legislatura anterior es va demanar la compareixença un polític concret i 
l’equip de govern ho va rebutjar, així doncs, no s’ha d’acusar la Sra. Mulet de coses que 
no són certes. 

Pel que fa a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 2005 manifesta que no sap d’on 
l’han tret però que al Consell no hi és, per això vol saber com han pogut aconseguir un 
informe que no ha entrat de forma oficial al Consell, si es tracta d’una informació 
pública o es tracta d’una informació que només està a l’abast del Partit Popular, la qual 
cosa seria preocupant atès que al Consell han arribat els informes de 2003 i 2004 però 
no el de 2005. 
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Diu que els pressuposts que s’han aprovat aquí duen un Pla Estratègic de Subvencions 
que conté les explicacions dels objectius i de les accions de cada partida i és un 
document que s’annexa al pressupost. En el cas de l’any a què es refereix el Sr. Font es 
va aprovar amb tota la transparència i la informació pública que suposa sotmetre’n 
l’aprovació al Ple del Consell de Mallorca i a més va comptar amb els vots favorables 
del Partit Popular. 

Per tant, no es pot parlar de manca de transparència ni d’informació ja que es va passar 
per l’òrgan sobirà d’aquest Consell que és el Ple i dir el contrari és embullar la gent 
perquè no s’ha fet res mal fet ni s’ha amagat res ni s’ha comès cap il·legalitat i per això 
el Partit Popular hi va votar a favor. Les partides aprovades eren per subvencionar les 
activitats d’uns col·lectius i d’unes associacions i aquestes activitats s’han fet. 

Diu que seria convenient abandonar el camí del cinisme perquè Unió Mallorquina no 
apostarà per aquesta via. Segur que existeixen moltes coses de què parlar però cal 
confiar que quan governava el Partit Popular feia les coses ben fetes i amb bona intenció 
i legals. Potser el que ara s’està tractant no respon a haver-lo fet amb mala intenció sinó 
que no es podia fer d’una altra manera. 

Retreu al Sr. Font el camí que ha iniciat, potser obligat per pressions polítiques, perquè 
és del tot equivocat i duu a fer política grollera sembrant dubtes d’una institució i d’una 
consellera tot dient mitges veritats, mentides i fal·làcies. 

Afirma que estan segurs que les coses s’han fet bé i no tenen por d’anar enlloc perquè 
tot es va fer pel bé de Mallorca. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) intervé per dir que el Bloc 
per Mallorca no donarà suport a la moció presentada pel Partit Popular, perquè igual 
que el Sr. Font ha afirmat que el Partit Popular no s’avergonyeix d’haver participat en el 
govern de la passada legislatura, el Bloc per Mallorca no només no s’avergonyeix sinó 
que està molt satisfet i és solidari amb els membres de l’actual govern i per tant actuaran 
en conseqüència. 

Afegeix que en segon lloc no acceptaran la moció perquè es tracta d’una qüestió de la 
legislatura passada i s’hauria d’haver plantejat llavors i no ara. La Sra. Puig ha fet 
moltes preguntes referides a l’anterior legislatura i ha parlat de temes de 2004. Tot 
seguit, demana al Sr. Font si fins ara no s’han adonat que són temes que calia discutir. 

També s’ha parlat de responsabilitats polítiques i no tècniques; així doncs, si són 
responsabilitats polítiques corresponen a una legislatura política determina i si són 
tècniques o jurídiques existeixen maneres adequades per cercar-ne solució. Diu que 
aquest organisme és una instància política, les responsabilitats polítiques les atribueix a 
aquell moment i no s’entén fer una comissió d’investigació per jutjar el govern de la 
passada legislatura; en tot cas, s’han de proposar comissions d’investigació per aclarir el 
que passi en aquest moment. 

Per concloure remarca que aquest és un argument de pes per defensar el vot del seu grup 
i afegeix que aquesta no és la instància per crear una comissió d’investigació i si creuen 
que tenen acusacions per fer, les han de dur allà on toca. 
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El Sr. RAMON (PSOE) explica que el seu grup tampoc no donarà suport a la moció del 
Partit Popular perquè creu que, en política, el moment és determinant i el que s’ha 
plantejat és una comissió política.  

Comenta que la responsabilitat política del socialistes ho és a partir de dia 7 de juliol de 
2007 i no tenen vocació de reeditar ni de revisar la passada legislatura, malgrat que el 
seu grup no hi va estar d’acord amb tot el que es va fer. 

Insisteix a deixar clar que, a diferència de la passada legislatura, el Partit Popular tendrà 
tota la informació que demanin i recorda que encara hi ha preguntes i peticions 
d’informació pendents de l’anterior legislatura.  

Diu que és clar que no es podrà fer amb la celeritat que vol el Partit Popular perquè 
encara no existeixen els mecanismes que ho permetin, però rebran la informació.  

D’altra banda, si hi ha responsabilitats més enllà de les polítiques, ells no seran cap 
obstacle perquè es depurin, però puntualitza que el seu grup no té cap hipoteca política i 
de tenir-la serà a partir de dia 7 de juliol passat. 

 

El Sr. FONT diu que a partir d’avui sí que tendran hipoteca política si voten en contra 
d’aquesta moció. 

Contesta al Sr. Ramon que, si bé aquí no tenen vocació de revisar el passat, en el 
Govern de la comunitat sí que ho fan amb auditories, Tribunal de Comptes, etc. 

En referència a la intervenció del Sr. Rosselló, comenta que els membres del Bloc per 
Mallorca fan qualsevol cosa per estar en el govern. Com a prova comenta que s’han 
hagut d’empassar el tema de Son Espases, la pujada del 26% de la tarifa de fems i a més 
el que ha dit ara i això farà que de cada vegada manco gent cregui en el seu partit. 

Diu al Sr. Flaquer que l’informe de la Sindicatura de Comptes està en el jutjat i és de dia 
17 de maig de 2007 i li n’ofereix una còpia. Amb independència d’on sigui l’informe, si 
aquest diu que els doblers s’han malgastat i s’han de retornar, això no es pot amagar a la 
gent. 

Pel que fa al comentari de no investigar legislatures anteriors com ha dit el Sr. Rosselló, 
recorda que, Unió Mallorquina inclosa, varen demanar una comissió d’investigació 
sobre el tema de Formentera i també de l’Institut Balear de Turisme (IBATUR), la qual 
cosa demostra que menteixen. Observa que durant la legislatura de 1999 a 2003 hi va 
haver dues comissions d’investigació sol·licitades pels mateixos partits que seuen ara 
aquí. 

La Sra. Presidenta recorda al Sr. Font que ha exhaurit el seu temps i que hauria de 
concloure la seva intervenció. 

El Sr. FONT li respon que, atès que ella no ha intervingut, no hauria de ser un problema 
que la seva intervenció fos un poc més extensa. Insisteix a dir que avui tenen 
l’oportunitat de fer una comissió d’investigació per aclarir la situació ja que s’ha 
demostrat que hi ha hagut 81 viatges i només se n’han justificat 11, així ho diu la 
Sindicatura. 
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També diu que és veritat que les subvencions, com deia el Sr. Flaquer, s’han aprovat 
aquí amb els seus vots favorables, però no és cert que els correspongui el control de la 
justificació de la subvenció conforme a la legalitat vigent, això li correspon fer-ho al 
departament que les tramita i aquest departament no estava en mans del Partit Popular. 

 

El Sr. FLAQUER manifesta, per matisar el que havia dit respecte a les còpies dels 
informes, que hi ha un procediment. Tot i això, amb els informes de la Sindicatura de 
Comptes hi ha hagut problemes com un any que va tenir l’informe primer un mitjà de 
comunicació que no la presidenta del Consell. 

Recorda que hi ha un procediment establert i no creu que els jutjats en lliurin còpies a 
qui les demani. El Consell ha de rebre l’informe i l’ha de poder estudiar i fins a avui 
aquest informe no ha arribat. 

Puntualitza que Unió Mallorquina mai no ha demanat una comissió d’investigació, per 
això troba inadequat acusar uns companys de mentiders. És obvi que hi poden haver 
equivocacions, però no mentides. Assegura que no hi ha res a amagar. Potser hi ha 
hagut problemes administratius, com sap el Partit Popular, perquè els col·lectius 
beneficiaris de les subvencions de vegades no estan preparats per fer-ho bé. Això pot 
haver passat i, certament, ha passat, però no implica la suposició de mala voluntat. 

Li insisteix al Partit Popular de no anar per aquest camí ja que a més de fer mal a Unió 
Mallorquina, també fan mal a la institució del Consell de Mallorca i a ells mateixos. Diu 
que el seu grup no entrarà a analitzar el que va passar durant la passada legislatura en el 
Govern perquè entenen que el Partit Popular ho intentava fer el millor possible. 

 

El Sr. ROSSELLÓ li diu al Sr. Font que és molt recurrent la idea que els partits 
minoritaris com els que conformen el Bloc per Mallorca només es queden si tenen 
oportunitat de formar govern, etc., però la seva formació té un projecte de país que en 
primer lloc  passa perquè la dreta no governi i en segon lloc que quan governen ho 
volen fer amb eficàcia, amb responsabilitat, amb sacrifici i amb molta feina i 
assumeixen les seves responsabilitats i formaran part del govern el que resta de 
legislatura. 

 

El Sr. RAMON li recorda al Sr. Font, en relació a la manca de transparència que ha 
esmentat, que l’equip de govern, en els tres mesos que ve desenvolupant aquesta tasca, 
ha duit a terme, per exemple, el tema de les retribucions dels consellers de l’oposició, 
han contestat la petició d’informació, s’ha fet la compareixença, s’ha assolit el 
compromís de canviar el Reglament. A més, el grup Popular sap que s’està fent feina 
seriosament per facilitar tota la informació a l’oposició i al públic en general sense ni 
tan sols haver-la de demanar. 

 

La Sra. Presidenta opina que està prou substanciada la moció presentada pel grup de 
consellers del Partit Popular, tot i això, vol respondre al Sr. Font que el debat d’aquesta 
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moció s’havia de fer entre els distints grups polítics i no correspon a la presidenta del 
Consell de Mallorca entrar a debatre si s’ha d’aprovar o no una comissió d’investigació. 

A continuació aclareix tres punts perquè el Grup Popular té dret a tenir aquesta 
informació: 

- Que l’informe de la Sindicatura de Comptes no ha tengut entrada en el Consell 
de Mallorca ni tampoc no està penjat en la pàgina web de la Sindicatura, per 
tant, aquesta presidenta no s’hi pot pronunciar. Un cop aquest informe arribi al 
Consell, com sempre s’ha fet, la Secretaria i la Intervenció d’aquesta casa 
seguiran les indicacions que recomani la Sindicatura de Comptes. 

- Que és presidenta d’aquesta institució des del dia 7 de juliol de 2007 i vol ser 
jutjada pel que ella faci durant el desenvolupament del seu càrrec. No es vol 
ficar que no serveixi el que fa 200 dies va aprovar el Partit Popular. El judici 
polític el varen fer els ciutadans el passat 27 de maig. 

- Que les qüestions tècniques d’aquesta casa seguiran les prescripcions legals que 
indiquin els serveis jurídics. Hi ha altres instàncies, que en aquest cas són les 
judicials, on està interposat això i seguirà el seu curs i aquesta institució ajudarà 
la justícia en tot moment i que la presidenta donarà totes les explicacions que li 
pertoquin durant aquesta legislatura. 

 

El Sr. FONT (PP) demana la paraula per fer l’observació que s’acaba d’obrir un nou 
debat. 

La Sra. Presidenta diu que no ha obert cap debat nou, senzillament ha donat informació 
atès que el Sr. Font ha fet, durant les seves intervencions, vàries referències a la no 
intervenció de la presidenta.  

Recorda que el Ple d’avui l’ha sol·licitat el Partit Popular i se li ha demanat a la 
presidenta que sigui molt escrupolosa amb el compliment de la normativa; això implica 
complir tota la normativa i el Reglament d’aquesta casa és molt clar en aquest sentit. 
També observa que va ser aprovat amb els vots favorables del Partit Popular. 

Tot seguit afegeix que no té cap inconvenient en tenir un debat amb el Sr. Font i li 
concedeix un temps de tres minuts més per fer la rèplica. 

El Sr. FONT li diu que és el que toca, que no ens hem d’equivocar, perquè aquesta 
institució també és un ajuntament i, mentre no es canviï el Reglament per ésser govern, 
posant un president per dirigir els debats, qui presideix és també el president de la 
corporació.  

Refusa el terme d’esquizofrènia política que s’ha aplicat abans al PP, perquè diu que en 
tot cas s’hauria d’aplicar al fet de dir que canviarà la situació de Son Espases i després 
mantenir-la, havent guanyat vots amb aquesta campanya. Li retreu que potser gràcies a 
aquest fet, ara governen al Consell de Mallorca. Diu que també es podria definir així el 
fet que alguns membres que avui han intervingut al Ple tenen interposades querelles 
criminals contra Unió Mallorquina per la qüestió de Can Domenge, però avui li donen 
suport malgrat no haver retirat la querella. 
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Assegura que el seu Grup és coherent i, atès que l’informe diu que s’han de tornar els 
doblers, reitera la pregunta, que és la següent: Avui no hi haurà comissió d’investigació, 
després de la votació, però la presidenta reclamarà que els doblers que no s’han 
justificat es tornin?. 

Tot seguit, intervé la presidenta. Assegura que l’informe del què s’ha parlat no és al 
Consell de Mallorca, per tant és evident que no pot actuar com a presidenta basant-se en 
un informe que no existeix, que l’equip de govern no té perquè la Sindicatura de 
Comptes encara no l’ha enviat a aquesta institució. Davant aquest fet, diu que el que ens 
hauríem de qüestionar és per quin motiu no el té, oficialment, qui l’hauria de tenir, que 
és l’equip de govern, tots i cada un dels consellers del Consell de Mallorca i en canvi sí 
que el té el Grup de consellers del Partit Popular. Diu que aquesta és la resposta que ella 
voldria tenir. 

En conseqüència, retreu al Sr. Font que demanin un Ple extraordinari que es fonamenta 
en un informe que l’equip de govern no té, és difícil que puguin donar respostes, 
lògicament.  

Li retreu també que, amb l’experiència de govern que té el PP, no li haurien de fer 
preguntes que són del tot òbvies. 

Li assegura que tan aviat com aquest informe tengui entrada a la institució, si és cert que 
demana revisions d’una sèrie de subvencions atorgades durant la passada legislatura, 
evidentment es farà la revisió i si es comprova i justifica que el Partit Popular o Unió 
Mallorquina, partits que governaven durant la passada legislatura, varen actuar de forma 
incorrecta, evidentment defensarà els interessos d’aquesta institució, sense cap dubte i 
que aquesta línia d’actuació és compartida per tot l’equip de govern.  

Li explica que ha parlat d’esquizofrènia política perquè és molt estrany que el PP 
demani a la presidenta que investigui el propi PP sobre com han gestionat els doblers 
públics; assegura que no ho havia vist mai una cosa així, en tota la seva vida. 

Reitera que el judici polític ja va tenir lloc el passat dia 27 de maig i, per aquest motiu, 
el Partit Popular i l’actual equip de govern ocupen uns o altres escons. Li diu que, 
d’acord a aquest judici polític, la Sra. Rosa Estaràs no és la presidenta d’aquesta 
institució i ho és ella, arran d’aquestes eleccions. 

En conseqüència, li recorda que l’Assessoria Jurídica, la Intervenció i la Secretaria 
general d’aquesta institució duran a terme les actuacions que pertoqui per tal de donar 
resposta a les demandes de la Sindicatura de Comptes. 

Sobre el retret que li ha fet el Sr. Font sobre la seva passió per la política, li assegura 
que pensa que la política és una tasca molt noble, que l’entén com un servei públic, no 
el pot entendre d’una altra manera.  

Finalment, insisteix a recordar-li que la podrà jutjar sobre el que ha fet com a 
presidenta, però espera que entengui que no és ella qui ha de vetllar sobre el que va 
ocórrer durant la passada legislatura, quan no estava en el govern. Reitera que vol ser 
jutjada per allò que faci aquest equip de govern des de l’any 2007 fins el 2011 i en 
aquest cas, sí que tendran totes les explicacions i serà possible tota la transparència en 
totes aquelles accions de les quals, com a presidenta, en sigui responsable. A més, li 
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assegura que tendran el seu vot afirmatiu, com a presidenta del Consell de Mallorca, per 
a les comissions d’investigació sobre actuacions succeïdes durant aquesta legislatura 
que es demanin. Considera que aquesta és una lliçó que hauria d’aprendre el Partit 
Popular.  

També li recorda que va tenir moltíssimes oportunitats abans per fer aquest judici sobre 
l’actuació de l’anterior govern, perquè hi va participar activament, en totes les decisions 
que ara qüestiona, totes tenen el vot a favor del Partit Popular.  

Per acabar, reitera el seu convenciment sobre l’enorme importància de la democràcia i 
de la política, que els fa responsables de gestionar els doblers públics i de mirar per 
l’interès general de la ciutadania. Li retreu que no ha succeït així, per part del Partit 
Popular, durant aquest Ple. 

Tot seguit, la presidenta anuncia la votació. 

Es rebutja per 15 vots a favor (PP), 17 en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i zero 
abstencions. 

La presidenta considera que està prou substanciat el Ple i aixeca la sessió, a les tretze 
hores i quaranta minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 15 
pàgines rubricades) que jo com a secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. 
presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

   

        V. i  P.  

LA PRESIDENTA  
 

 

 

 

 


