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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 14/2007 
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 d’octubre de 2007 
Horari: 10.10 a 13.25 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents: 
 
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, 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, Isabel Maria Oliver Sagreras. 

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

 

Ordre del dia 

 
1. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’ANY 2008. 
 
2. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVECIONS. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
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 PUNT 1. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLA NTILLA PER A 
L’ANY 2008. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
La Presidenta de la corporació, conformement amb el que disposen els art.112 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art.162 a 171 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General 
d'aquesta corporació per a l'exercici de l'any 2008. 
 
En la confecció de l'esmentat Projecte de pressuposts s'han tingut en compte tots el antecedents indispensables, tant 
pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats 
conformement amb els rendiments dels exercicis anteriors; s'hi inclouen així mateix, a l'Estat d'Ingressos, les 
aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis, i el producte d'operacions de crèdit a concertar amb les 
entitats financeres. 
 
D'acord amb l'informe de la interventora general de data 17 d'octubre de 2007, no s'ha aconseguit l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària fixat en l'article 20 de la llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat 
Pressupostària , rectificada per la llei 15/2006 de 26 de maig. 
 
El Projecte de pressupost es sotmet a informe de la Comissió de serveis generals i es formula la següent: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
"1r. Aprovar el Pressupost propi de la corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut de l'esport hípic de 
Mallorca" , " Institut Mallorquí d'Afers Socials" i l'Estat de despeses i ingressos  de la societat mercantil "Radio i 
Televisió de Mallorca, SA" per a l'exercici de 2008, el resum dels quals per capítols és el següent: 
 

P R E S S U P O S T    P R O P I     
     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 12.056.160,00   1. Remuneracions personal 49.501.512,35 

2. Imposts indirectes 18.143.910,00   2. Compra de béns corrents i serveis 46.826.686,78 

3. Taxes i altres ingressos 3.615.571,04   3. Interessos 8.609.707,36 

4. Transferències corrents 201.668.969,64   4. Transferències corrents 117.569.696,28 

5. Ingressos patrimonials 3.390.620,33    

     

Total operacions corrents 238.875.231,01   Total operacions corrents 222.507.602,77  

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions reals    6. Inversions reals 21.090.105,40 

7. Transferències de capital 21.964.768,99   7. Transferències de capital 29.316.230,67 

     

Total operacions de capital 21.964.768,99   Total operacions de capital 50.406.336,07  

     

Operacions financeres   Operacions financeres  

     

8. Variació d'actius financers 90.000,00   8. Variació d'actius financers 90.000,00 

9. Variació de passius financers 25.000.000,00   9. Variació de passius financers 12.926.061,16 
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 Total operacions financeres 25.090.000,00   Total operacions financeres 13.016.061,16  

     

TOTAL INGRESSOS 285.930.000,00  TOTAL DESPESES 285.930.000,00 

     

P R E S S U P O S T    I N S T I T U T   D E   L ' E S P O R T  H Í P I C   D E   M A L L O R C A   

     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 0,00   1. Remuneracions personal 739.014,63 

2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 2.608.753,96 

3. Taxes i altres ingressos 310.732,02   3. Interessos 0,00 

4. Transferències corrents 2.760.071,28   4. Transferències corrents 250.000,00 

5. Ingressos patrimonials 769.022,02    

     

Total operacions corrents 3.839.825,32   Total operacions corrents 3.597.768,59  

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 233.047,56 

7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 0,00 

     

Total operacions de capital 0,00   Total operacions de capital 233.047,56  

     

Operacions financeres   Operacions financeres  

     

8. Variació d'actius financers 6,01   8. Variació d'actius financers 9.015,18 

9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 

     

Total operacions financeres 6,01   Total operacions financeres 9.015,18  

     

TOTAL INGRESSOS 3.839.831,33  TOTAL DESPESES 3.839.831,33 

     

PRESSUPOST  INSTITUT  MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS    

     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 0,00  1. Remuneracions personal 45.022.708,50 

2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 40.557.848,41 

3. Taxes i altres ingressos 5.524.263,28  3. Interessos 0,00 

4. Transferències corrents 92.427.057,73  4. Transferències corrents 10.891.731,84 

5. Ingressos patrimonials 18.028,58    

     

Total operacions corrents 97.969.349,59   Total operacions corrents 96.472.288,75  

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions reals 0,00  6. Inversions reals 482.406,87 

7. Transferències de capital 0,00  7. Transferències de capital 984.659,97 

     

Total operacions de capital 0,00   Total operacions de capital 1.467.066,84  
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 Operacions financeres   Operacions financeres  

     

8. Variació d'actius financers 6,00  8. Variació d'actius financers 30.000,00 

9. Variació de passius financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 

     

Total operacions financeres 6,00   Total operacions financeres 30.000,00  

     

TOTAL INGRESSOS 97.969.355,59  TOTAL DESPESES 97.969.355,59 

     

ESTAT DE PREVISIONS DESPESES I INGRESSOS SOCIETAT MERCANTIL RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 0,00  1. Remuneracions personal 3.132.790,96 

2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 2.350.249,00 

3. Taxes i altres ingressos 688.061,26  3. Interessos 75.000,00 

4. Transferències corrents 4.900.000,00  4. Transferències corrents 0,00 

5. Ingressos patrimonials 0,00    

     

Total operacions corrents 5.588.061,26   Total operacions corrents 5.558.039,96  

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions reals 0,00  6. Inversions reals 5.130.021,30 

7. Transferències de capital 0,00  7. Transferències de capital 0,00 

     

Total operacions de capital 0,00   Total operacions de capital 5.130.021,30  

     

8. Variació d'actius financers 5.100.000,00  8. Variació d'actius financers 0,00 

9. Variació de passius financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 

     

Total operacions financeres 5.100.000,00   Total operacions financeres 0,00  

     

TOTAL INGRESSOS 10.688.061,26  TOTAL DESPESES 10.688.061,26 
 

 

 

2n.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2008 del pressupost de la Corporació, dels Organismes Autònoms Institut de l'Esport 
Hípic i Institut Mallorquí d'Afers Socials i de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SA, a nivell de capítols és el 
següent: 
 

 

 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI 2008 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 

AMB ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES PÚBLIQUES 

        

INGRESSOS        

 
CONSELL DE 
MALLORCA IMAS IEHM RTVM 

TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR 

TRANSF. 
INTERNES 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS        
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 1- Imposts directes 12.056.160,00 0,00 0,00  12.056.160,00  12.056.160,00 

2- Imposts indirectes 18.143.910,00 0,00 0,00  18.143.910,00  18.143.910,00 

3- Taxes i altres ingressos 3.615.571,04 5.524.263,28 310.732,02 688.061,26 10.138.627,60  10.138.627,60 

4- Tranferències corrents 201.668.969,64 92.427.057,73 2.760.071,28 4.900.000,00 301.756.098,65 99.921.249,08 201.834.849,57 

5-  Ingressos patrimonials 3.390.620,33 18.028,58 769.022,02  4.177.670,93  4.177.670,93 

Suma Operacions Corrents 238.875.231,01 97.969.349,59 3.839.825,32 5.588.061,26 346.272.467,18 99.921.249,08 246.351.218,10 

        

B) OPERACIONS DE CAPITAL        

        

6- Alienació d'inversions reals   0,00  0,00  0,00 

7- Transferències de capital 21.964.768,99   5.100.000,00 27.064.768,99 5.100.000,00 21.964.768,99 

8- Actius financers 90.000,00 6,00 6,01 0,00 90.012,01  90.012,01 

9- Passius financers 25.000.000,00 0,00 0,00  25.000.000,00  25.000.000,00 

Suma operacions de capital 47.054.768,99 6,00 6,01 5.100.000,00 52.154.781,00 5.100.000,00 47.054.781,00 

        

TOTAL INGRESSOS 285.930.000,00 97.969.355,59 3.839.831,33 10.688.061,26 398.427.248,18 105.021.249,08 293.405.999,10 

        

DESPESES        

        

A) OPERACIONS CORRENTS        

        

1- Despeses de personal 49.501.512,35 45.022.708,50 739.014,63 3.132.790,96 98.396.026,44  98.396.026,44 

2- Desp. béns corrents i serveis 46.826.686,78 40.557.848,41 2.608.753,96 2.350.249,00 92.343.538,15  92.343.538,15 

3- Despeses financeres 8.609.707,36  0,00 75.000,00 8.684.707,36  8.684.707,36 

4- Tranferències corrents 117.569.696,28 10.891.731,84 250.000,00  128.711.428,12 99.921.249,08 28.790.179,04 

Suma Operacions Corrents 222.507.602,77 96.472.288,75 3.597.768,59 5.558.039,96 328.135.700,07 99.921.249,08 228.214.450,99 

        

B) OPERACIONS DE CAPITAL        

        

6- Inversions reals 21.090.105,40 482.406,87 233.047,56 5.130.021,30 26.935.581,13  26.935.581,13 

7- Transferències de capital 29.316.230,67 984.659,97 0,00  30.300.890,64 5.100.000,00 25.200.890,64 

8- Actius financers 90.000,00 30.000,00 9.015,18  129.015,18 0,00 129.015,18 

9- Passius financers 12.926.061,16 0,00 0,00  12.926.061,16  12.926.061,16 

Suma operacions de capital 63.422.397,23 1.497.066,84 242.062,74 5.130.021,30 70.291.548,11 5.100.000,00 65.191.548,11 

        

TOTAL DESPESES 285.930.000,00 97.969.355,59 3.839.831,33 10.688.061,26 398.427.248,18 105.021.249,08 293.405.999,10 
 

 

 

3r.- Aprovar, les Plantilles del Personal que es preveuen  en els esmentats Pressuposts. 
 
4rt.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a l'any 2008. 
 
5è.- Sol·licitar condicions a les entitats financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un import màxim de  25.000.000,00€ 
per finançar part dels capítols VI i VII del pressupost propi del Consell Insular, d’acord amb l’annex d’inversions. 

  
6è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 
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 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 169 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals." 

 
 
ESMENA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR A LA TOTALITAT ALS 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’EXERCICI  2008 
 
 
En base  a la previsió d’ingressos, basats en un fort endeutament de 25 milions d’euros per el 2008 i que s’incompleix el 
principi  d’estabilitat pressupostaria, segons Llei 15/2006, de 26 de maig de reforma de la llei 18/2001, de 12 de desembre 
General d’Estabilitat pressupostaria i que endemés ve refrenat per l’absència del Pla de sanejament Econòmic - financer a 
partir del 2008, ja que l’actual pla de sanejament caducava en el 2007. 
Tenint en compte que el pes relatiu de dits ingressos suposen un 9% del total del pressupost i que financia gran part de les 
inversions, consideram d’especial rellevància dit aspecte legal, ja que si l’administració incompleix la llei com pot obligar als 
ciutadans a fer el mateix. 
Un altre capítol important que afecta a l’apartat d’ingressos es el cànon per gestió de residus de demolició, que duen 3 anys 
consecutius pressupostant-se i en cap d’ells s’ha recaptat. Tot pendent d’arribar a una conciliació, via amistosa i/o judicial, 
amb Mac Insular SA 
També en dit apartat d’ingressos trobam a faltar l’augment d’ingressos per recàrrec d’IAE procedent de les altes del 
Ajuntaments dels últims quatre anys no prescrits. 
Les aportacions de les comunitats autònomes, encara que augmenti un 3%, en línies generals no han estat contrastades o 
ratificades mitjançant convenis. 
 
En base als als pressuposts de despeses diferim en la priorització i optimització dels mateixos, ja que no reflecteixen la 
situació actual respecte al nou estatut i a la tutela d’aquesta administració respecte als ajuntaments. 
 
 
 
 

Intervé la presidenta, per explicar que la setmana passada la Junta de Portaveus va pactar com es faria 
aquest debat, per la qual cosa, atès que cap Grup polític ha presentat cap esmena parcial al projecte de 
pressuposts, dóna la paraula al conseller d’Hisenda i Pressuposts perquè expliqui el projecte de 
pressupost. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica que avui es 
presenta, per a la seva aprovació, el pressupost de l’any 2008.  

El defineix com un pressupost de transició entre l’etapa anterior i el que aquest equip de govern pensa 
que serà el pressupost al final d’aquesta legislatura, per moltes qüestions, però sobretot perquè el nou 
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveu que des d’aquesta institució s’assumeixin una sèrie de 
competències noves, per la qual cosa la seva política cobrarà força i, consegüentment, el pressupost 
augmentarà durant aquesta legislatura.  

Observa que, precisament en previsió d’aquesta nova situació, s’introdueixen modificacions importants 
en l’estructura del pressupost d’enguany, pel que fa sobretot als departaments; no es tracta d’un canvi 
superficial, perquè du implícita la voluntat política de reforçar aquesta institució tal i com es mereix. Per 
aquest motiu, ja es fa ja la dotació de departaments per a una sèrie de competències que es preveu que 
siguin les primeres que arribaran al Consell de Mallorca. 

Explica que les modificacions bàsiques que es fan a l’estructura pressupostària són les següents: 
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 De l’antic Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM) s’han tret una sèrie de 
competències que no tenien res a veure amb benestar social, com és el cas d’esports i associacionisme i 
es crea un departament específic per a aquestes polítiques socioculturals.  

Recorda que la nova denominació és Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i destaca el fet que s’ha 
dotat d’un president, com estableixen els estatuts corresponents, que també és membre de l’equip de 
govern del Consell de Mallorca. S’ha fet d’aquesta manera perquè consideren que el funcionament 
correcte de les polítiques d’aquesta institució –tant si es fan directament des de l’IMAS com des del 
Consell de Mallorca- han de tenir un responsable polític dins els fòrums de decisió política, com és el 
cas del Consell Executiu.   

Assenyala que la responsabilitat política de l’IMAS es divideix en dues àrees importants.  

En primer lloc, les funcions de caire assistencial i les polítiques de benestar social, que estan incloses 
dins la Conselleria de Benestar Social, dirigida pel seu president.  

En segon lloc, els temes de menors, que s’han ajuntat amb les polítiques de Joventut i d’Igualtat.  

Destaca que es crea una conselleria nova, per començar a planificar la capacitat de dur endavant 
polítiques de joventut, que es varen traspassar als consells insulars durant l’anterior legislatura, tot i que 
en el cas del Consell de Mallorca no va ser possible perquè no hi va haver una entesa en la qüestió del 
finançament. Opina que, en aquest sentit, es va fer el correcte, atès que encara estam pagant 
conseqüències de transferències anterior, acceptades amb una dotació pressupostària insuficient.  

Explica que la línia pressupostària que es presenta entén com a pressupost no només la part numèrica 
sinó aquella que compromet políticament el desig de l’equip de govern de fer molta feina per aconseguir 
la recuperació de tots aquells finançaments que són deficitaris, transformats amb un finançament 
correcte.  

Anuncia que hi ha hagut un acord entre presidències, pel que fa a la competència de carreteres, per tal 
que les deficiències econòmiques actuals es resolguin amb un conveni que estableix una dotació de 25 
milions d’euros, que no figuren al pressupost, perquè no hi poden figurar, però que demostra aquesta 
voluntat política de reforçar aquesta institució.  

A més, recorda que aquesta mateixa voluntat també queda demostrada amb els acords polítics que ha 
establert la presidenta del Consell de Mallorca amb el president del Govern de les Illes Balears, 
aconseguint ampliacions d’uns 25 milions d’euros per a polítiques socials. Assegura que aquesta decisió 
ja figura com a proposta al pressupost que avui es presenta al Parlament de les Illes Balears i que la 
incorporació al pressupost del Consell de Mallorca serà efectiva quan s’aprovi el pressupost de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Reitera el reconeixement explícit que aquesta institució necessita un nou finançament, com també 
l’evidència que s’han fet passes concretes que demostren que aquest equip de govern s’ha pres la seva 
feina seriosament. 

Assenyala que un altre eix important del pressupost, fixat amb números, és la prioritat que dóna a les 
polítiques socials, evidentment sense abandonar-ne cap altre. El pressupost de 2008 creix al voltant d’un 
8% i es desvia de forma considerable cap a les polítiques socials, a les quals s’hi destina un 19% més.  
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 Tot seguit, destaca la transparència d’aquest pressupost pel que fa a les transferències de capital, més 
concretament les subvencions nominals; s’ha fet una reducció molt important de les subvencions 
nominals (més d’un 50% en relació a l’any 2007). Tot i això, pensa que no són totes les que s’haurien de 
suprimir, perquè la llei, en matèria de subvencions, és molt clara i contundent. Diu que només ha estat 
una primera mesura,  un esforç prou important. 

Reitera, per acabar, que l’import consolidat del pressupost de 2008 és de 293.405.999,10 euros i 
representa un increment d’un 8’64% en relació al pressupost de 2008. Considerant que l’IPC ronda el 
2% i el 3%, creu que es pot definir com un pressupost valent.   

Tot seguit, esmenta l’evolució que ha tengut el pressupost d’aquesta institució Mallorca. Diu que, des de 
l’any 2001, ha anat pujant amb un creixement homogeni, tot i que el 2006 va créixer molt per damunt de 
la mitjana dels anys anteriors, de forma excessiva al seu parer, com a conseqüència de la venda de part 
del patrimoni del Consell de Mallorca. Lògicament, l’any següent es va tornar a reduir i assenyala que 
l’actual és el més alt de la història del Consell de Mallorca, fins i tot  superior a l’esmentat de l’any 
2006, fet que demostra que el pressupost de 2008 reflecteix l’evolució de la força política que té el 
Consell de Mallorca. Tot i això, assegura que l’equip de govern encara no es conforma i volen 
augmentar-lo més. 

Recorda que el mes de gener de 2008, un cop incorporats els 50 milions aconseguits per conveni amb el 
Govern de les Illes Balears, el pressupost haurà augmentat fins a 347 milions d’euros. Diu també que, 
segons el pressupost inicial que es presenta, es destinen 371 euros/habitant. 

Comenta que el Consell de Mallorca té una dependència excessiva d’altres institucions, que no té 
recursos propis, per la qual cosa ha de negociar molt bé quin és el finançament que li dóna el Govern de 
l’Estat i quin el de la Comunitat Autònoma, perquè els seus recursos propis no arriben al 10%. 

Tot seguit, anuncia que a partir d’enguany la tendència serà reduir el capítol de préstecs, de forma 
escalonada. Informa que l’any passat la previsió de préstec era de 27 milions d’euros i enguany és de 25 
milions d’euros. Diu que la previsió és que, un cop aconseguides les partides de 25 milions d’euros per 
carreteres i 25 milions d’euros per Benestar Social, ja no calgui fer aquesta previsió de préstec de 25 
milions d’euros. 

Afirma que la càrrega financera de la institució no és exagerada, sinó que està dins els paràmetres 
normals de les institucions públiques i, per tant, no crea una excessiva preocupació. Tot i això, creu que 
l’equilibri perfecte seria fer el préstec aproximat a allò que s’amortitza cada any, per mantenir el nivell i 
no incrementar-lo. 

A continuació, explica el detall de les partides i fa esment especial a l’augment important del capítol 1, 
amb un increment del 18% en relació a l’any 2007.  

Comenta que l’import destinat a tot el personal consolidat del Consell de Mallorca és de 98 milions 
d’euros i la despesa corrent passa a ser un 92%; en aquest cas no hi ha increment, perquè és inferior a 
l’increment global del pressupost. En canvi, diu que les despeses financeres sí que augmenten de forma 
important, un 68%, fet provocat pels préstecs que han existit fins ara, com també pel càlcul de seguretat 
que s’ha fet enguany, per una qüestió de sensatesa; s’han previst uns interessos d’un 5,2%, per bé que la 
tendència actual és el descens.  
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 Reitera la baixada de les subvencions nominatives, que és d’un 14% i passa de 33 milions a 28 
milions d’euros. Comenta que aquestes ajudes han de ser per les associacions civils, culturals i socials 
capaces de dur endavant programes que es considerin més encertats que els que podria fer directament el 
Consell de Mallorca. Afirma que aquesta ha de ser la finalitat d’aquest tipus d’ajudes.  

Pel que fa a les subvencions, informa que, globalment, passen d’un total de 355 milions a 196 milions. 
Precisa que no totes aquestes són nominatives, però sí moltes d’elles i és precisament allà on es produeix 
la reducció més important. Manifesta la seva disposició a oferir-ne més detalls si algun Grup polític en 
vol tenir més informació. 

Tot seguit diu que les inversions reals augmenten poc, un 5,64% i arriben fins a 26.936.000 euros. 

Pel que fa a les transferències de capital a altres institucions amb finalitat d’inversió, diu que s’arriba als 
51 milions d’euros i per tant manté l’equilibri respecte a l’any passat.  

A continuació esmenta el capítol de passius financers, la quantitat que es paga cada any per amortització 
de préstecs, que són uns tretze milions d’euros. Creu que seria oportú que la institució s’endeutas cada 
any per aquest import, de forma que allò que resta ho incrementi i que el nivell de deute viu es 
mantengui en els 140 milions actuals, previs al préstec per a 2008.  

Reitera la intenció d’aquest equip de govern de que per als propers anys aquest deute quedi congelat. 

Pel que fa a la modificació que ha sofert el Departament d’Hisenda i Economia, explica que Economia 
ha passat a formar part d’un nou departament, juntament amb Turisme, mentre que Hisenda ha 
incorporat una Direcció insular d’Innovació, dins la línia que pretén que aquesta institució sigui 
modèlica en el seu funcionament sobre processos de qualitat, transparència i una relació directa entre la 
institució i la ciutadania.  

Explica que aquesta direcció insular pretén fer possibles als ciutadans els tràmits de relació amb la 
institució per mitjà de la pàgina web, per tal de complir el que establirà la llei, en matèria 
d’administració digital, a partir de gener de 2009. En aquest sentit, ressalta la importància que té i tendrà 
en el futur el Consorci d’Informàtica Local en relació a la col·laboració que s’ha d’establir amb tots els 
ajuntaments de Mallorca. 

Sobre el Departament de Presidència, assenyala que fa la feina més política de representació d’aquesta 
institució i que s’ocupa de les relacions amb la ciutadania, amb les institucions i, directament, amb 
l’Institut de l’Esport Hípic i amb la Ràdio i Televisió de Mallorca; aquestes dues entitats no tenen cap 
polític assignat i per tant la Conselleria de Presidència respon de les seves polítiques. 

Diu que el Departament d’Interior gestionarà tots els recursos humans de la institució i, a més, es fa 
responsable de les emergències, que abans formaven part d’una altra conselleria. 

Sobre el Departament de Cultura, diu que té una certa continuïtat, tot i que alguns programes passen a 
dependre d’altres departaments. Comenta que integra també tot allò referit al patrimoni, tema també 
cabdal per a l’equip de govern. 

També fa esment a Normalització Lingüística, que defineix com a vital per a l’equip de govern.  

Comenta que s’ha creat com a departament nou el de Joventut i Igualtat. Reconeix que no li han cedit 
tots els recursos que la seva responsable demanava, però assegura que amb la millora del finançament 
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 que tendrà la institució, serà possible en un futur fer front a les seves necessitats. Valora com a molt 
necessàries per a la societat les seves funcions.  

Reitera que, pel que fa al Departament de Benestar Social, la notícia és que per a les polítiques socials hi 
haurà un responsable polític, que com a conseller executiu, està al mateix nivell que tots els altres 
departaments.  

Insisteix a dir que era una promesa i l’han complida de forma immediata, tot just començar la 
legislatura. Recorda que són moltes les funcions que durà endavant, centrades en dos àmbits principals: 
els centres assistencials i les polítiques de serveis generals. Reitera la pujada del seu pressupost en un 
19%. 

Sobre el Departament de Medi Ambient comenta que ja té una història reconeguda en aquesta institució 
i en destaca les seves polítiques per a la protecció i millora del medi ambient, per a les quals té assignat 
un import de més de sis milions d’euros. Per a la gestió dels residus, informa que la institució destina 
més de cinc milions d’euros.  

Destaca, perquè considera que encara no és prou coneguda, la tasca que duen endavant relacionada amb 
els refugis de muntanya, que de cada vegada són més i que l’any passat se’n varen inaugurar dos més. 
En destaca la importància perquè donen a conèixer la natura i creu que ho han de reconèixer tots els 
polítics que valoren el medi ambient i la natura com un valor important per a la nostra societat. 

Tot seguit, esmenta el Departament de Territori. Destaca també el seu pes històric dins la institució i diu 
que, tot i tenir un dels pressuposts més baixos, s’ha de reconèixer la seva importància des del punt de 
vista polític, que s’ha fet palesa precisament dins l’anterior legislatura i que és un fet reconegut per a 
tothom.  

Destaca les relacions que ja ha iniciat aquest departament amb tots els ajuntaments, per poder 
desenvolupar el Pla territorial de Mallorca. En aquest sentit, informa que s’ha reconegut i s’ha dotat 
econòmicament aquesta important tasca. Diu que és conscient del fet que seria millor augmentar la 
dotació, però s’ha fet un primer esforç d’ajuda als ajuntaments.  

Comenta que també s’ha reorganitzat el Departament d’Ordenació del Territori. Diu que durant 
l’anterior legislatura es dedicava per complet a la redacció del Pla territorial de Mallorca (PTM) i ara 
disposa ja d’una infrastructura per començar a fer feina concreta d’ordenació del territori, al marge del 
PTM, tot i que també en faci modificacions. Destaca que ara ja pot treballar al marge de la Comissió 
Insular d’Urbanisme. 

Tot seguit, explica que el Departament d’Esports i Promoció Sociocultural es farà càrrec de totes les 
polítiques de l’esport base i de les persones majors. Comenta que disposa de les instal·lacions esportives 
pròpies de la institució i recorda que la més important és el Polisportiu de Sant Ferran. A més, per a les 
polítiques de promoció sociocultural, té una sèrie de centres culturals repartits per l’illa de Mallorca. 

Sobre el Departament de Cooperació Local, diu que també és uns dels històrics, a vegades definit com 
“l’ajuntament dels ajuntaments”. En aquest sentit, destaca la funció per la qual és més conegut, la seva 
col·laboració amb els ajuntaments per ajudar-los a dur endavant les obres necessàries al municipi, per 
mitjà del Pla d’Obres i Serveis (POS) del Consell de Mallorca. Explica que ara també s’establirà aquesta 
relació pel que fa a l’ordenació del territori.  
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 Tot seguit, parla del nou Departament de Turisme, que s’ocupa de tot allò relacionat amb la promoció 
econòmica i amb la informació turística i que es prepara per dur endavant també la promoció turística.  

Sobre el Departament d’Hisenda i Innovació diu que està al servei de tots els departaments, que no té 
una política pròpia, sobretot pel que fa a Hisenda, sinó que aplica la política del govern de la institució, 
per tal que tots els departaments tenguin els recursos necessaris per dur endavant les seves funcions. Per 
aquest motiu, creu que és un departament que no hauria de tenir dotació econòmica.  

Respecte a l’apartat d’Innovació, que és de nova creació, en destaca la total necessitat de la seva creació, 
que permetrà no només l’adaptació de la institució a la nova llei en matèria d’administració digital, sinó 
també iniciar un procés de modernització de la institució en tot allò que necessiti.  

Assegura que, per aconseguir aquest objectiu, caldrà la col·laboració de tots els polítics de la institució, 
atès que la millora de la qualitat només serà possible si tots estan convençuts d’aquesta necessitat. Diu 
que, a més, també serà necessària la col·laboració dels 1.800 treballadors de la institució. Comenta que, 
certament, és un procés lent, però assegura que ara, un cop iniciat, ja no tendrà aturada.   

Sobre el Departament de Carreteres opina que té molta importància, principalment des del punt de vista 
pressupostari, atès que li corresponen més de 50 milions d’euros. Recorda també  l’increment de 25 
milions d’euros que ha esmentat abans.  

Considera que ha de donar resposta a una xarxa viària complicada de carreteres principals i secundàries, 
perquè són obres costoses malgrat no es faci res nou. Observa que, atès que formen part del paisatge, 
s’han de recuperar tots aquells elements arquitectònics propis de Mallorca, fet que encareix el cost total. 
Es mostra convençut que el responsable del departament continuarà dins aquesta mateixa línia 
d’actuació. 

Sobre l’IMAS comenta que deixarà de dirigir polítiques esportives, d’associacionisme i d’igualtat i es 
centrarà en els servis socials, en els centres assistencials de gent gran, que són molts, com també en 
l’àrea de menors i família. Comenta que aquesta darrera àrea està a càrrec de la direcció executiva de 
Menors i Família i té el seu propi funcionament, però està integrada dins l’IMAS.  

Assegura que l’equip de govern és ben conscient dels problemes que ha d’afrontar aquesta entitat 
(marginació, menors i famílies desestructurades, alcoholisme, drogoaddicció, etc), tot i que pugui 
semblar que a una societat com la nostra no existeixen problemes d’aquest tipus, raó per la qual la 
presidenta i tot l’equip de govern ha potenciat aquesta política, reflectida en un increment del 19% del 
pressupost. 

Respecte a l’Institut de l’Esport Hípic diu que es manté tal com estava l’any 2007, perquè s’ha prioritzat 
l’IMAS. Tot i això, assegura que és ben conscient de les iniciatives dins el món del trot que duran a 
terme els nous dirigents i ho valora perquè està molt relacionat amb la cultura de Mallorca. Per aquest 
motiu, assegura que s’ampliarà la col·laboració entre aquest institut i el Departament de Presidència.   

Finalment, pel que fa a la Ràdio i Televisió de Mallorca, comenta que no hi ha cap novetat pel que fa al 
seu pressupost.  

Destaca el desig de fer producció pròpia, compartit tant per la presidenta del Consell de Mallorca com 
per la directora de l’entitat, com també el de fer una televisió plural, on tengui cabuda tothom, els 
membres del govern, els de l’oposició i tota la societat civil.  
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 Recorda que aquesta és una promesa que va fer la presidenta, que la directora ha assumit, lògicament. 
Assegura que serà una televisió independent i plural, que bona falta feia a l’illa de Mallorca. Reconeix 
que, de les dues televisions que existien a l’illa, la Televisió de Mallorca era ja la més plural, però tot i 
això es procurarà potenciar encara més aquesta independència.  

Per acabar, manifesta que aquest pressupost ha estat possible perquè, des de l’equip de govern, tothom 
ha col·laborat per aquesta finalitat.  

Insisteix a observar que, malgrat haver tractat amb membres de Grups polítics tan diversos, li ha resultat 
molt fàcil l’entesa amb ells, cosa que valora i els ho agraeix profundament. Destaca que la seva visió 
global del que ha de ser el govern de Mallorca ho ha fet possible.  

També valora la seva capacitat de prescindir d’egoismes, que d’entrada algú s’esperava pel fet de ser un 
govern multicolor. S’alegra, però, de la total col·laboració que ha trobat i reitera el seu agraïment, 
perquè la negociació i els ajuts constants durant més de dos mesos no només han implicat els polítics 
sinó també molts altres treballadors de la institució, com és el cas de la col·laboració de la interventora 
de la institució, de forma prèvia a l’aprovació del pressupost, per tal de tenir garanties i seguretat 
respecte a la qüestió de les subvencions, amb una primera fiscalització, abans d’incorporar-les al 
pressupost.   

Un cop feta l’explicació del pressupost i manifestat l’agraïment a totes les persones que l’han fet 
possible, es sotmet el pressupost a la votació del Ple.  

 

En aquest moment, la presidenta comenta que, si els portaveus dels Grups polítics no hi tenen cap 
inconvenient, donaria la paraula a la presidenta de la Federació de Veïns FEPAE, tot i que el torn li 
corresponia abans, però encara no havia arribat. Perquè consti que és voluntat d’aquesta institució donar 
totes les facilitats possibles, li dóna la paraula. 

 

La Sra. SARABIA, en representació de la FEPAE, intervé tot seguit: 

Comenta que li han agradat molt algunes afirmacions que ha fet el Sr. Alemany, com per exemple la 
referència a la participació ciutadana i a la transparència.  

Diu que la seva intervenció té la finalitat de tractar precisament aquests temes.  

Assegura que no venen aquí a discutir qüestions de números, perquè aprofitaran aquesta oportunitat per 
demanar a la presidenta, tot i que també ho faran formalment, una entrevista personal amb ella, per 
poder debatre el punts concrets del pressupost amb els quals no estan d’acord i comentar quines partides 
haurien d’augmentar o bé fer-ho d’una altra manera.   

Informa que la intervenció de la Federació (FEPAE) ve determinada, com a representant d’una part de la 
societat civil, per posar de manifest que els ha preocupat la manca de participació de la ciutadania en 
l’elaboració d’aquests pressuposts del Consell de Mallorca per a l’any 2008. Assegura que no tenen 
constància de que s’hagin reunit amb la societat civil per a l’elaboració del projecte dels comptes públics 
anuals que avui es presenten.  
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 Diu això perquè considera que és molt important escoltar la societat civil i molt més quan, com és el 
cas del pressupost d’enguany, existeix un increment –almenys així els ho sembla- de la pressió fiscal, 
per mitjà de mesures com ara la pujada de la taxa dels fems. Observa que aquest fet suposa 
l’incompliment de dues promeses.  

En primer lloc, perquè s’alegraren quan la presidenta va anunciar que, per primera vegada, el Consell de 
Mallorca seria una institució de portes obertes i veuen que no així. Recorda que sempre s’han queixat de 
que, governi que governi, fins i tot des de l’època de govern del Partit Popular, ha estat una institució 
allunyada de la ciutadania, no ha considerat gens la participació ciutadana. Per tant, es varen congratular 
moltíssim quan la presidenta va anunciar que això s’acabava, que començava una nova època i podíem 
tenir, a la fi, una institució propera a la ciutadania.  

En segon lloc, també va dir que reduiria la taxa de la incineració i no ha estat possible.  

Retreu, per tant, que s’ha complit ni una cosa ni l’altre.  

Demana a la presidenta que compleixi la seva promesa a la ciutadania, ja que encara hi és a temps.  

Diu també que, atès que coneixen la seva trajectòria política i personal en defensa del benestar de la 
ciutadania d’aquesta comunitat, diu amb tot convenciment, que no entén com es pot donar l’esquena a la 
ciutadania i no escoltar el clamor públic d’aquesta petició, la reducció de les taxes i de la pressió fiscal. 

Observa que estam davant l’aprovació inicial d’aquests pressuposts, per tant encara estam a temps de 
rectificar en els dos sentits que ha esmentat, que reitera i assegura que els preocupen.  

Diu que està convençuda que qualsevol partit polític ho hagués promès.  

Observa que ja sap que li podran respondre que ara és la fase d’exposició pública i que això implica que 
la ciutadania podrà fer al·legacions al pressupost, però no és d’això del que volen parlar, sinó de la 
voluntat política, de la disposició que haurien de tenir tots els tots els partits polítics membres del govern 
del Consell de Mallorca, de tenir en compte els col·lectius socials a l’hora d’elaborar els pressuposts, per 
evitar d’aquesta manera la sensació d’afany de recaptació i, alhora, provocar que la resta d’ajuntaments 
de Mallorca –perquè ho faran, sigui quin sigui el seu color polític- augmentin la pressió fiscal als seus 
respectius municipis. Assenyala que també evitarien que pensem que estan més preocupats pel 
repartiment dels doblers públics de cada àrea, en comptes de com s’han d’invertir o de gestionar aquests 
doblers, que –recorda- són públics, de tots nosaltres.  

Assenyala que el que desitgen és que les administracions els gestionin d’acord a les prioritats i 
necessitats ciutadanes. Estan convençuts que això no significa necessàriament i únicament augmentar 
els imposts i la pressió fiscal de tots nosaltres.  

Per acabar, agraeix l’atenció rebuda.  

La presidenta li agraeix també la seva intervenció i, tot seguit, dóna pas al debat dels diferents portaveus 
dels Grups polítics. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) li dóna l’enhorabona al Sr. Alemany per la feina d’elaborar el pressupost, tasca 
gens fàcil i que duu mesos de feina. Avança que el seu grup votarà a favor d’aquests pressuposts i ho 
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 faran per dues raons essencials: en primer lloc perquè creuen que és un pressupost equilibrat i en 
segon lloc perquè pensen que aquest pressupost està fet per assolir el major benefici per als ciutadans de 
Mallorca. 

Planteja la reflexió que avui es fa un Ple extraordinari per parlar dels pressuposts, la qual cosa és bona, 
però també caldria fer un exercici per analitzar l’execució del pressupost. Comenta que és igual 
d’important el pressupost en si que la liquidació i per això creu que s’ha d’analitzar de quina manera 
s’ha executat la planificació econòmica que avui s’està tractant. És important veure com cada 
Conselleria han executat els projectes que avui es plasmen en números. 

Diu que el capítol d’ingressos puja un 8’64% i encara falten 50 milions d’euros que probablement 
durant l’exercici proper s’incorporaran i canviaran molt la fesomia d’aquest pressupost. Aquests 25 
milions per a carreteres i els 25 milions per a serveis socials augmentaran el pressupost i és una bona 
notícia saber que el Govern de les Illes Balears està predisposat per transferir doblers al Consell de 
Mallorca. 

Comenta que li preocupa que els capítols 1 i 4 d’ingressos pugin molt, sobretot ho fan pel càlcul de les 
transferències de l’Estat i suposa que els càlculs estan bé, però atès que les pujades són d’un 16% i d’un 
12% vol que se’n doni una explicació. 

Pel que fa a l’endeutament, diu que no li preocupa la situació financera del Consell de Mallorca, però tot 
i considerar positiu que l’endeutament hagi baixat 2 milions d’euros, aquest no és problema del Consell 
de Mallorca. Sembla prudent igualar la càrrega financera amb l’endeutament anual però, tal vegada, han 
pressupostat uns tipus d’interès excessius i es podrien haver estalviat entre set-cents i nou-cents mil 
euros, la qual cosa obligarà després a fer modificacions de crèdit i aquests doblers no estaran disponibles 
fins passat l’estiu. En canvi si estassin disponibles avui, cada conseller en disposaria i els podrien aplicar 
a les seves polítiques perquè el mes de setembre ja es fa molt difícil aplicar les modificacions de crèdit. 

La dependència financera d’aquesta Institució és un fet que no es podrà canviar i en el cas d’aquests 
pressuposts, un 76% procedeix de les transferències de l’exterior, ara bé, sí que es poden tancar millor 
els doblers transferits. S’ha de fer feina per modificar el fons interinsular de finançament de serveis i 
assegurar aquest finançament perquè no depengui del color polític i de la voluntat d’altres institucions. 
Els doblers que ens arriben pel fons interinsular de finançament de serveis són transferits però 
assimilables a fons propis perquè estam segurs que arribaran. 

Comenta que la despesa corrent és molt elevada i que els capítols 1 i 2 suposen un 65% del pressupost i 
s’hauria de treballar per tal que en els propers pressuposts es controli la despesa de personal i la de béns 
corrents, atesa la línia creixent d’aquests capítols. 

D’altra banda, manifesta la seva alegria per l’increment de les inversions en un 5’64% que és una de les 
coses que més valoren els ciutadans. Són importants els serveis, però les inversions queden. Així mateix 
s’ha de fer un esforç per millorar les transferències de capital que també són molt valorades pels 
ajuntaments. 

En matèria de transferències corrents –capítol 4- no es posaran d’acord, perquè han fet bandera de la 
baixada de subvencions i això té un efecte letal cap als ciutadans. Les subvencions, les aportacions, els 
convenis, no són dolents.  
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 Diu que li preocupa que puguin baixar, per exemple, les convocatòries de subvencions als 
ajuntaments o a organitzacions sense ànim de lucre. S’han llevat subvencions nominatives que 
suposaran un problema, perquè hi ha activitats que es fan i està comprovat que són positives i en llevar 
la subvenció, això vol dir que s’ha de cercar un altre sistema per fer arribar aquests doblers, en cas 
contrari, aquestes activitats no es faran i per a l’any vinent l’hauran d’arreglar, però tot i això, enguany 
era important dir que baixaven les subvencions, i això farà que molta gent vingui a demanar les 
subvencions perquè moltes coses estan pendents d’aquests doblers. 

Remarca que Intervenció sempre ha fiscalitzat el pressupost abans que es fes i sempre ha col·laborat en 
la confecció, per tant, no és cap novetat com s’ha dit. 

Destaca com a molt positiu l’increment de pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que puja un 
18%, és a dir, 15 milions d’euros, la qual cosa és una bona notícia i més tenint en compte que vendran 
els 25 milions del Govern de les Illes Balears.  

També valora com a molt positiu l’increment dels centres assistencials, de l’àrea de menors i família i de 
l’àrea de serveis socials i sobretot perquè és el més destacat d’aquests pressuposts i és gràcies a l’esforç 
del Consell de Mallorca per transferir-hi més doblers en detriment d’altres Conselleries. 

Afegeix que també és molt positiu l’augment del Pla d’Obres i Serveis que arribarà a una xifra històrica 
d’11,1 milions d’euros, però hauria de ser un objectiu per a l’any que ve que aquesta partida sigui més 
elevada perquè és una de les coses que més aprecien els ajuntaments i sobretot vist que s’ha iniciat un 
camí d’apropament amb la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses. Alhora s’hauria de potenciar la 
convocatòria per al foment de l’economia des del Departament de Cooperació Local i que els 
ajuntaments també valoren molt. 

Respecte al Departament d’Obres Públiques, tot està condicionat per aquests 25 milions d’euros que 
vendran per conveni i s’ha de prioritzar la millorar dels accessos a Palma i l’eliminació de punts negres. 

També suposa una alegria la pujada d’un 13% del pressupost de Joventut i Igualtat, però aquests doblers 
no basten. En l’exposició de la consellera en la Comissió Informativa es va fer palès que té noves idees 
alhora que aprofita el llegat de la legislatura passada sobre programes que tengueren molt d’èxit i que 
arribaren molt al jovent. 

Així mateix és positiu l’increment de les activitats de millora del medi ambient amb un 5%, del 
programa de refugis amb un 3% i de la partida de gestió de residus amb un 9%. Aquesta Institució ha de 
fer una aposta decidida pel medi ambient que és una de les banderes d’aquest govern i els 15 milions 
d’euros que té la Conselleria de Medi Ambient són clarament insuficients i de cara al proper exercici 
s’ha de prioritzar aquesta Conselleria com a una de les més importants. 

Valora l’increment de l’àrea d’innovació tecnològica perquè el pla de modernització per dur a terme les 
millores dins l’àmbit d’administració electrònica i digital és molt necessari i aplaudeixen els 2,4 milions 
d’euros que s’hi destinen. 

També és encertat l’increment de dotació pressupostària en matèria d’esports i gent gran on aviat es farà 
palès un nou estil en polítiques d’esport base i polítiques de gent gran. Cal recordar que el polisportiu de 
Sant Ferran no està en òptimes condicions i qualque dia s’hi hauran d’invertir doblers, però en el 
pressupost d’enguany no s’ha previst cap partida per aquesta finalitat. 
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 Pel que fa al Departament d’Interior, també és plausible l’increment de la dotació econòmica 
destinada als bombers, que ha pujat un milió d’euros. Considera que, tot i havent-hi hagut una sèrie de 
problemes, és molt important posar en marxa el parc de bombers d’Alcúdia. 

També diu que el Departament de Cultura ha prioritzat el finançament de les activitats del Teatre 
Principal i la Fundació Llorenç Villalonga i que això és bo, però preocupa la baixada del 7% de la 
partida destinada a normalització lingüística i pensen que s’hauria de corregir. 

Pel que fa a Territori, afirma que no veuen clar com es duran a terme les ajudes als ajuntaments per fer 
l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca, atès que aquest departament no compta amb prou recursos i 
només s’hi preveuen 11.000 euros, que és una partida escassa. 

Amb relació a l’Institut de l’Esport Hípic i la societat Ràdio i Televisió de Mallorca, SA, pensen que 
aquestes institucions han de cercar finançament extern. Tal vegada, les empreses públiques i els 
organismes autònoms tenen la tendència a viure còmodament dels doblers que se’ls transfereixen però 
s’han de cercar altres recursos procedents de l’exterior per millorar-ne el finançament.  

També diu que voldria saber com es pot millorar la pluralitat de la Televisió de Mallorca si aquesta 
sempre ha estat plural i objectiva, des de la seva creació. 

Reafirma la voluntat d’Unió Mallorquina de recolzar aquests pressuposts i demana que es faci un esforç, 
que ja s’ha fet a nivell autonòmic, per aconseguir finançament de Madrid. Durant el 2008 s’ha de fer un 
esforç per dur doblers de Madrid i el Consell de Mallorca, a través del Partit Socialista pot aconseguir-
ho i sobretot, vist que han aconseguit que el Govern de les Illes Balears es comprometi a transferir més 
doblers, ara toca lluitar per l’increment d’ajudes de Madrid. 

Durant molts d’anys, aquesta Institució va lluitar perquè el Consell de Mallorca tengués un pilar 
d’administració autonòmica i va ser difícil però es va actuar sobre les transferències que es varen rebre. 
Ara, en canvi, la reducció de responsabilitat que s’ha aplicat als secretaris tècnics suposa una passa 
enrere. Comenta que els secretaris tècnics tenien un paper polític i tècnic que havia costat molt d’assolir 
i ara s’ha tornat enrere i s’hauria de fer un esforç per recuperar l’estatus dels secretaris tècnics. 

Per concloure, manifesta que des d’Unió Mallorquina s’anima aquest govern a dur endavant aquest 
projecte de pressupost, per a la qual cosa faran falta: il·lusió, capacitat de treball i intel·ligència. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) comença saludant 
l’associació Fepae i recalca que en un debat de pressuposts i en un moment en què els polítics solen 
estar mal vists i sembla ser que entrar en discussions polítiques queda malament, considera molt 
important agrair a Fepae que vulgui participar en el debat polític de la institució, encara que no 
comparteix alguna de les coses que han dit, però evidentment és lloable la seva preocupació pels 
ciutadans i per la política. 

Pel que fa al pressupost, comenta que serà breu per tal de no repetir conceptes i, per tant, no aprofundirà 
en capítols i partides, atès que el conseller d’Hisenda ja ha donat una excel·lent explicació del 
pressupost. 
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 Afegeix que en nom del Bloc per Mallorca ha de quedar clar que aquests no són els pressuposts del 
Bloc, ni d’UM ni del PSOE, sinó els pressuposts de l’equip de govern, que pretén donar solucions als 
ciutadans.  

Diu que s’han elaborat amb molta responsabilitat, a partir de l’acord que hi ha signat, per tal de cobrir 
les necessitats ciutadanes i dels municipis de Mallorca. 

Tenen molt present quina és la realitat econòmica i financera d’aquesta Institució i per això són uns 
pressuposts realistes, assenyats i ajustats a la capacitat econòmica i que tenen com a objectiu final 
l’increment de la qualitat de vida de les persones i en especial dels col·lectius més necessitats i per això, 
cada un dels consellers que demanaven més doblers per als respectius departaments han fet un esforç per 
prioritzar les polítiques socials que era un dels primers objectius d’aquest govern. 

En aquest sentit, s’ha incrementat un 32% el pressupost per a polítiques socials, la qual cosa deixa clares 
les prioritats de l’actual govern. Aquest 32% es distribueix entre programes propis des d’infància fins a 
gent gran i amb transferències a entitats i a ajuntaments, així, per tant, s’atén primer i millor a qui més 
ho necessita però això no suposa abandonar les polítiques que també reporten qualitat de vida als 
ciutadans, com són les polítiques culturals.  

En resposta al Sr. Flaquer que ha dit que li preocupa la baixada de la partida destinada a normalització 
lingüística, comenta que s’ha de tenir en compte que la Conselleria de Cultura ha assumit també 
Patrimoni i algunes partides destinades a publicitat, propaganda i protocol es poden reduir i a canvi 
augmenten els programes i propis i es mantenen les subvencions en política lingüística.  

Afirma que hi ha qui diu que ni els pressuposts ni el Bloc per Mallorca són reivindicatius i poc 
ambiciosos i efectivament els pressuposts de 2008 no són excessivament ambiciosos a totes les àrees per 
sí que són reivindicatius perquè abans de ser aprovats ja s’ha anunciat que s’incrementaran i no només 
en carreteres i serveis socials, sinó també en tots els altres departaments. 

Diu que seran reivindicatius en l’aprovació d’aquests pressuposts i ho seran durant tot l’any anant a 
demanar on sigui necessari, fent convenis, etc., sempre en benefici dels ajuntaments i de les persones 
que habiten a Mallorca. 

És importat deixar clar que el Bloc, formant part del govern o formant part d’altres institucions, seguirà 
reivindicant un nou sistema de finançament mentre el Consell de Mallorca no tengui capacitat 
d’ingressos. 

Abans deia la presidenta de Fepae que el Consell incrementa la pressió fiscal  i desgraciadament el 
Consell no ho pot fer perquè no té capacitat per dir als ciutadans que han d’ingressar més doblers per 
després reinvertir en millores a Mallorca. Només ho pot fer amb les taxes per cobrir serveis. 

El que sí que necessitarem és un sistema de finançament amb el qual l’autogovern sigui una realitat i per 
això els preocupa que quan debatíem els pressuposts en Comissió per després ser aprovats vinguin líders 
de fora a dir que aquí no cal millorar el finançament i a més ho diguin acompanyats de persones que 
pretenien governar aquesta Institució. 

Així doncs, si encara hi ha gent que pensa que aquí no fa falta més finançament, ens queda molt feina a 
fer per convèncer la majoria perquè pensi en les necessitats del poble. 
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 Acaba repetint que aquests són els pressuposts d’un govern que ha prioritzat les necessitats principals 
de l’illa tenint en compte el dèficit trobat i que són uns pressuposts realistes i compromesos amb la 
qualitat de vida amb els més necessitats i amb els ajuntaments i amb el compromís de futur gestionar 
millor el que tenen i tractar d’incrementar-los. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) destaca que s’està celebrant un Ple extraordinari per debatre els pressuposts i 
això és una novetat respecte a anys anteriors i suposa dur a terme allò que els socialistes han reclamat 
durant temps, per la qual cosa se n’han de felicitar i alhora remarcar la coherència dels socialistes que ho 
reclamaven quan eren a l’oposició i que ara al govern ho compleixen i això suposa més informació i 
transparència davant els membres del Consell de Mallorca i davant els ciutadans de Mallorca. No és el 
mateix fer un Ple només per tractar els pressupost que aquests siguin un punt més de l’ordre del dia d’un 
Ple ordinari i així es dóna compliment a un compromís electoral dels socialistes. 

Comenta que el pressupost és possiblement el document de major transcendència d’una administració 
pública que neix de la seva naturalesa plural perquè és un document jurídic que autoritza i vincula les 
administracions per a la realització de despeses i ingressos i d’altra banda és la tècnica de gestió més 
potent de les administracions i finalment, perquè suposa una garantia per als administrats en tant que 
l’activitat de l’administració es dirigeix a finalitats concretes, conegudes i sotmeses a control i, per tant, 
no és una simple declaració d’intencions en què es reflecteix el que pertoca i en què la Intervenció hi 
juga, sortosament, un paper principal a l’hora de la seva confecció. 

El pressuposts és on es plasma la manera de fer política d’un govern i és l’instrument polític per 
excel·lència. Vol destacar les singularitats i les característiques que els diferencien dels passats i que 
reflecteix, almanco en part, el seu segell.  

Primer: són uns pressuposts més socials que mai. Per als socialistes, les polítiques socials són 
prioritàries i, com no podia ser d’altra manera, són les que més pugen com ja s’ha comentat i per això 
s’ha reconèixer l’esforç de totes els consellers i conselleres perquè això sigui així. 

Segon: igualtat d’oportunitats i transparència. Les subvencions nominatives baixen de forma 
importantíssima en nombre i en imports. Era la seva reivindicació quan eren oposició i ho acompleixen 
encara que no s’ha arribat allà on volien però s’ha fet una passa molt gran. 

Tercer: són uns pressuposts ambiciosos, malgrat es digui el contrari, perquè ja inclouen partides per a les 
noves competències que atorga l’Estatut d’Autonomia, com són promoció turística, igualtat i joventut, 
encara que no reflecteixin les quantitats que caldrien. Serà la comissió de finançament del Consell que 
establirà quina és la dotació necessària i només quan aquestes s’acordin s’incrementaran els imports 
corresponents. 

Quart: contemplen partides, per primera vegada, per innovació i modernització, la qual cosa significa un 
canvi profund de voluntat i una nova manera de governar que duran a terme innovant des de dedins cap 
a fora, modernitzant la Institució i fent-la més propera al ciutadà. Els instruments emprats seran, entre 
d’altres, el nou portal web, el pla estratègic i la promoció del canvi de la societat de la informació, el 
nou repte que contempla la Llei 11/2007 per a la posada en marxa de l’administració electrònica. 

Cinquè: més claredat i més control, com ja s’ha dit, amb el tema de les subvencions, però és important 
pel compromís adquirit i pel convenciment que és bo per a la democràcia, els pressuposts contemplen 
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 una millora substancial per a l’oposició per tal que pugui desenvolupar millor la seva tasca. Aquest és 
un fet diferencial destacable respecte als anys anteriors. 

Sisè: responsabilitat i rigor. S’ha criticat que aquests pressuposts tenguin una pujada significativa de la 
despesa financera, però ningú controla ni sap com evolucionaran els tipus d’interès l’any 2008 i el fet 
que des del Departament d’Hisenda s’hagin adoptat criteris de prudència i que des de tots els escenaris 
possibles es consideri un no excessivament optimista, als socialistes no els sembla una mala notícia sinó 
tot el contrari. Així es demostra la responsabilitat i el rigor amb què s’ha treballat des d’aquest 
Departament. 

Setè: és cert que hi ha un major endeutament, però dins uns marges raonables i moderats. El préstec 
sol·licitat aquest any és inferior al de 2007 i en l’amortització de 2008 només creixerà el deute 12 
milions d’euros. 

Aquests són alguns dels trets més destacables d’aquests pressuposts, no tots, però els suficients perquè 
en definitiva, i malgrat que siguin uns pressuposts de transició, i que segur que els propers anys sofriran 
canvis importants –un exemple clar són els compromisos del Govern de les Illes Balears per millorar el 
finançament en carreteres i benestar social i resoldre el dèficit històric d’aquesta Institució–, els 
socialistes entenen que són uns bons pressuposts i que acompleixen moltes de les expectatives i dels 
compromisos que fa només tres mesos es varen adquirir davant la societat mallorquina en constituir 
aquest nou equip de govern. 

Afegeix que el vot del seu grup serà favorable. 

 

Sr. ÁLVAREZ (PP) inicia la seva intervenció dient a la Sra. Mascaró que li estranya que no sàpiga com 
estan conformats els tributs del Consell perquè, en parlar de la pressió fiscal, hauria de saber que el 
Consell de Mallorca, a través dels seus imposts directes, té el recàrrec de l’IAE i pot jugar amb la 
pressió fiscal, amb les taxes i preus públics amb els quals pot bonificar i fer exempcions i així marcar les 
polítiques de pressió fiscal que tant afecten els ciutadans d’aquestes illes. 

Manifesta a continuació que es tracta d’uns pressuposts contra els quals, per part del Grup Popular, s’ha 
presentat una esmena a la totalitat per temes legals, de partides pressupostàries i de llur optimització, de 
forma, de relació d’ingressos, d’assignació de despeses, de polítiques d’inversió, de polítiques 
financeres, tota una sèrie de debats que són en el rerafons de la qüestió i que s’han comentat pels 
diferents consellers, però és important que siguem conscients alhora de votar i aprovar aquests 
pressuposts. 

Són uns pressuposts que han necessitat d’una empenta el cap de setmana amb un anunci en premsa per 
avalar-los, perquè tal com es duien a l’aprovació inicial eren prou fluixos des del punt de vista del 
missatge polític. 

És cert que s’ha dit que venen avalats per la signatura d’un conveni potencial en 2008 en temes de 
carreteres i benestar social, la qual cosa no suposa cap nova aportació, sinó el compliment del 
compromís de carreteres i el tema de benestar social que ja s’estava fent i dels quals, el Sr. Alemany, 
n’ha fet una magnífica exposició matemàtica, però en cap moment no ha dit què representen aquests 
pressuposts, quin valor afegit, quines novetats de serveis, d’inversions, de polítiques culturals, de 
normalització lingüística, de noves polítiques, beneficiaran els ciutadans de les nostres illes i els 
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 ajuntaments que són el que esperen una resposta amb aquest pressupost i aquest canvi de govern, què 
s’ha de fer i a què s’han d’assignar els gairebé 300 milions d’euros que, en principi, figuren en 
l’aprovació inicial. 

Afegeix que en cap moment no s’ha dit que hi hagi cap novetat, a més, s’ha dit i ratificat que són uns 
pressuposts financers que doten de partida pressupostària tot allò que ja està funcionant. No hi ha 
novetat en política d’inversió ni en política de despesa corrent, això sí, en política de despesa financera 
sí en increment del deute amb un nou endeutament de 25 milions d’euros, perquè es necessiten 3 milions 
d’euros més de despesa financera.  

És un pressupost que puja, del 2007 al 2008,  23 milions d’euros, del quals, gairebé el 80%, 19 milions, 
van als capítols 1 i 3. És a dir, queden 4 milions per repartir entre la resta de capítols. Això ratifica que 
és un pressupost polític que aprova unes partides per mantenir l’estatus que fins ara s’aplicava a totes les 
polítiques de despeses socials i despeses corrents. 

No reflecteix la política que marca el nou Estatut d’Autonomia, només un bri d’algunes partides 
pressupostàries però no s’hi recull la importància que l’Estatut confereix al Consell de Mallorca. 

Tampoc no reflecteix, atès que el Consell vol ser l’ajuntament dels ajuntaments, les inversions per 
desenvolupar el Pla Territorial, en noves tecnologies, el Pla d’Obres i Serveis, que només s’incrementa 
un 1,25% i dels més d’11 milions que s’hi destinen, pràcticament la totalitat està finançada per 
l’endeutament, llevat de 2 milions d’euros finançats per fons de l’Estat i de la comunitat. 

Per tant, no s’hi veuen recollides les necessitats dels ajuntaments. Es destinen més doblers a tecnologia 
interna que no per afavorir la innovació als ajuntaments a través del Consorci. 

En l’àrea d’Hisenda existeix un increment de gairebé 2 milions d’euros, amb els quals no hi estan 
d’acord perquè la dotació, amb un plantejament diferent, es podria haver fet per leasing o per renting i 
estalviar més d’1 milió d’euros. A més, atès que són materials que es deprecien i tornen obsolets, 
suggereix polítiques socials a través de la política d’innovació i d’informatització. 

S’inverteix més en la mateixa casa, que no és que no faci falta, però creu que si volem fer una política 
d’apropament al ciutadà, els que hi estan més a prop són els ajuntaments i són els pitjors dotats a l’hora 
de prestar d’aquests serveis i acostar les noves tecnologies al ciutadà. 

Aquests pressuposts, que tenen una política d’inversió valorada en uns 50 milions d’euros i que creix 
devers un 5%, està basada en fonts de finançament aliè. És cert que gairebé el 80% del finançament del 
Consell prové de transferències i això s’ha d’arranjar. Tant el Consell com els ajuntaments, comparats 
amb la comunitat autònoma, estan mal dotats i finançats. Cal recordar que les transferències a nivell de 
la comunitat estan entorn a un 25%-30% i ajuntaments i comunitats autònomes entorn al 13% i això s’ha 
d’esmenar immediatament amb una bona gestió política. 

Això no lleva que dels 50 milions de la política d’inversió, basats en polítiques de préstecs i en una nova 
generació de 25 milions més, es fonamenten en un només en una generació d’ingressos propis de 3 
milions d’euros, és a dir, un 6%. Potser és bona la política d’inversions però s’està finançant 
incorrectament.  

A més, tenint en compte que la política d’inversions està basada en recursos aliens i que l’endeutament 
per al 2008 incompleix la llei d’estabilitat pressupostària, fa que això sigui més greu encara. Hi ha 
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 poques administracions que no tenguin necessitat d’endeutament però complint les lleis. Si el Consell 
ha de fer complir les lleis als ciutadans i als ajuntaments, ha de donar exemple amb el seu compliment. 

En aquesta línia, la política d’inversions no genera nova inversió, només és per pagar el que està en 
marxa: expropiacions, carreteres, diferents inversions. La gran novetat són els 2 milions d’Hisenda per a 
polítiques d’inversió informàtica, que consideren necessàries però no amb les assignacions 
pressupostàries que es plantegen en el pressupost inicial de 2008. 

Diu també que és un pressupost que s’aprovarà per uns 295 milions d’euros per a 2008, però el 
pressupost que existeix per executar en 2007 supera en un 6% al que s’ha d’aprovar. El pressupost 
inicial de 2007 més les modificacions, inclòs el romanent, en aquests moments és superior al de 2008. 
Doncs així, aprovar un pressupost un 6% inferior a l’actual, els sembla que és un tema que s’hauria de 
mirar. 

L’execució del pressupost diu molt de la seva elaboració. Quan el Sr. Alemany ha comentat que ha 
comptat amb la col·laboració de tots els consellers i conselleres, diu que li consta que ha estat basada en 
un decret d’Hisenda marcant la quantitat màxima de pressupost de cada departament. 

Afegeix que aquests pressuposts tampoc no reflecteixen les polítiques dels seus compromisos electorals 
de cap dels partits del govern actual i recorda que la Sra. Mascaró ha dit que no són els seus pressuposts 
i per tant, s’ha de ser coherent i emmotllar-los a la seva política atesa la importància d’aquests tants per 
als ajuntaments com per als ciutadans. 

Hi ha partides pressupostàries que són importants. Per exemple, en política d’ingressos dir que els 
ingressos que obté aquest Consell per capítols 1, 2 i 3, que són devers 3 milions d’euros, pràcticament 
s’equiparen a l’increment de despesa financera. Es recaptarà més en 2008 pels capítols 1, 2 i 3, és a dir, 
per imposts directes i que suposa un increment d’un 10%, no bastarà per fer front a l’increment de la 
despesa financera. I si tenim en compte la política d’increment de taxes i preus públics amb l’increment 
d’un 27%  i sense bonificacions ni exempcions en la seva elaboració, creu que els ciutadans no estaran 
gens contents amb la política fiscal que comporta l’aprovació d’aquests pressuposts. 

Així doncs, en política d’ingressos, diu que els consten certes carències importants i que hi ha algunes 
partides que convé matisar i aclarir de forma substancial. 

Per exemple, en política de cànon o de capítol 4 d’ingressos, existeix el costum de pressupostar l’ingrés 
de cànon per Mac Insular, que valoren entre 1,2 i 1,3 milions d’euros, però fa més de dos anys que no 
s’ha recaptat i ho pressuposten i ho gasten. Suposa que s’està pendent d’un acord, formal o jurídic, per 
aclarir aquesta situació i que es recapti aquest cànon. 

Alguns temes com el conveni d’Unespa, de diferents subvencions i transferències de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears,  ratifiquen i avalen l’increment pressupostari d’aquest exercici, perquè 
gràcies a les transferències, com a conseqüència d’activitats i serveis que ja s’estaven prestant, s’estan 
dotant per a l’exercici 2008. Diu que, sobretot, no estan d’acord amb la política d’endeutament, atès el 
fet que aquesta Institució tengui una ràtio adequada d’endeutament, no vol dir que la política es faci tal 
com marca la Llei d’estabilitat pressupostària i al final comporta més despesa financera.  

Si ara no s’endeutàs el Consell, tendrien, com a mínim, 2 milions d’euros més per destinar a altres 
polítiques socials, de joventut, esportives, etc. 
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 Insisteix que no estan d’acord amb la política d’ingressos i fins i tot diu que pel que fa al recàrrec 
d’IAE, hi ha ajuntaments que el deuen i que es podria plasmar en aquest pressupost, que puja a entre 1 i 
2 milions d’euros i que podrien assignar-se com a ingressos. Per tant, en aquesta línia existeix aquesta 
carència. 

Pel que fa a despeses, s’ha ratificat que entre els capítols 1, 2 i 3 se’n du quasi tot el pressupost i el 
capítol 5 és per pagar expropiacions, inversions que ja estan en marxa i altres conceptes. No hi ha cap 
novetat tampoc en la política de despeses i s’ha perdut l’oportunitat de fer un pressupost amb base zero i 
iniciar un nou procés que canviàs i dotàs de partides prioritzades d’una altra forma i no que hi ha 
partides perquè hi són per costum i perquè es fan cada any. 

En quant a les despeses que han tengut més rellevància són les despeses socials, condicionades pel que 
era l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i que ara, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, inclou una sèrie de modificacions. Es parla d’increments importants, però l’increment real és 
d’un 6% com a conseqüència de situacions existents i serveis que ja s’estan prestant. 

Falten polítiques d’ajudes als ajuntaments i no es plasma la vocació de ser l’ajuntament dels ajuntaments 
en no ajudar-los en les despeses corrents ni en les seves inversions. A més les inversions programades 
per als ajuntaments estan finançades de forma incorrecta o no adequada amb el que és la política del 
Consell de Mallorca. Les subvencions que provenen de la comunitat autònoma suposen una aportació 
molt important i el Fons de Cooperació ja està regulat per una llei de 2002. 

Pel que fa a la política relativa al capítol 7 d’inversions, s’ha dit que ha sofert un important increment, 
però de la dotació d’aquest capítol, només el 50% es destina als ajuntaments, l’altre 50% és per a 
inversions i finançament propis d’aquesta casa. 

Comenta que hi ha hagut una reorganització de departaments, però objectivament i excloent-hi l’àrea de 
Benestar Social, l’àrea que més puja és la d’Hisenda amb un 20%.  

S’ha creat un Departament d’Interior i no entén perquè no s’hi traslladen moltes partides que ara estan a 
Hisenda, atès que Interior ha d’entendre d’aquelles partides referents a temes comuns de tota la casa: 
manteniment, electricitat, seguretat, etc. Això fa palès que no s’ha fet un correcte repartiment quantitatiu 
i qualitatiu entre departaments. 

També diu que s’ha comentat que ha pujat la dotació destinada a normalització lingüística però en 
realitat aquesta partida baixa uns 250.000 euros i afegeix que potser no estan examinant el mateix 
pressupost. 

Diu que han augmentat les despeses de protocol de Presidència a causa de la celebració de la Diada de 
Mallorca.  

D’altra banda, és cert que s’incrementa la dotació destinada als bombers, però també és cert que algunes 
partides com les de despeses de gas, electricitats, etc. baixen considerablement. 

Manifesta que, en línies generals, és una política pressupostària que no diu molt d’aquesta institució 
perquè s’ha perdut l’oportunitat de reflectir-hi les inquietuds dels ciutadans i que no han estat 
participatius, cosa molt demanada per l’esquerra quan són a l’oposició. Creu que abans d’elaborar els 
pressuposts s’ha de veure què requereixen els ajuntaments, quina política d’inversions, quina és la 
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 demanda, quins serveis ens demanen, en quines condicions, etc., i això s’ha de recollir en l’elaboració 
i en l’aprovació dels pressuposts. 

Insisteix en el fet que aquests pressuposts hagin hagut de menester un cap de setmana per avalar-los en 
els mitjans de comunicació, malgrat això, alaba l’arribada dels 50 milions d’euros i més si és possible, 
però el Consell no s’ha de quedar tot els doblers que rep, ja sigui de l’Estat o de la comunitat autònoma, 
s’ha de començar a traslladar als ajuntaments que són els vertaders necessitats i que presten els serveis. 

Per concloure, diu que no recolzaran aquests pressuposts i fins i tot en demanen la retirada de 
l’aprovació o fer-ne uns de nous. Si han de venir 50 milions o més, demana que s’hi incloguin amb la 
fórmula de partides condicionades. S’ha perdut l’oportunitat de fer quelcom innovador i no en 
tecnologia sinó en prestació de serveis i en inversions envers els ciutadans i els ajuntaments.  

Finalment ofereix la col·laboració del seu grup per refer els pressuposts per tal que els ingressos 
s’adeqüin a la llei i a la realitat del Consell, és a dir, a polítiques de pressió més baixa i que les partides 
pressupostàries de despeses conformin una estratègia diferent i aportin alguna cosa nova. 

 

El Sr. ALEMANY intervé per respondre les qüestions que li han plantejat els portaveus del diferents 
Grups polítics.  

En primer lloc, respon al Sr. Flaquer (UM). Agraeix les seves paraules de suport al pressupost i l’anunci 
del seu vot a favor, a més de la definició que ha fet de pressupost equilibrat, del qual se’n treu tot el 
rendiment possible, malgrat ser molt limitat. 

Reitera que aquest mèrit s’ha d’atribuir a tots els membres de l’equip de govern i a totes les persones 
que han intervingut en la seva realització i que no és només de la persona que lidera el projecte.  

Sobre la necessitat d’incrementar els ingressos reconeix que, certament, és així. Tot l’equip de govern 
coincideix a pensar que s’haurien d’incrementar, seguint l’exemple dels 50 milions extra que ja s’han 
aconseguit, com ha explicat abans. Ho reitera perquè ho considera una bona notícia i un bon exemple de 
la línia de gestió de l’equip de govern en aquest sentit, per aconseguir la màxima consolidació.  

Pel que fa a la situació financera de la institució, li reconeix que és cert que aquest no és el problema, 
però li diu també que el cert és que la tendència històrica a tancar sempre el pressupost amb un 
endeutament elevat podria arribar a ser un problema, per la qual cosa reitera que és més encertat el 
criteri aplicat per reduir-lo. Coincideix amb ell sobre la necessitat de que l’endeutament es correspongui 
amb la quantitat que es retira. 

Sobre el capítol I, reconeix també que és cert que puja molt, però li recorda que l’actual equip de govern 
no hi ha fet una política pròpia, sinó que hi han incorporat tot el que es deriva d’acords presos durant 
l’anterior legislatura, amb participació del Partit Popular, partit que –al seu parer- fins i tot els va iniciar. 
Li recorda que aquest augment tan important de què parla té el seu inici en la gestió del president de 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, quan per urgència, va presentar a la Comissió 
Informativa del Consell de Mallorca, la decisió d’aprovar una pujada important dels sous del seu 
personal, a causa d’un acord que prèviament havia establert per augmentar uns set milions d’euros en el 
capítol de personal. 
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 Explica que, lògicament, la institució es va veure obligada a aplicar el mateix criteri amb tota la resta 
del seu personal per evitar greuges comparatius.  

Assegura que aquesta és precisament la causa de l’augment en aquest capítol que li ha retret. Diu també 
que, per aquesta raó, no ha entès molt bé la crítica que n’ha fet també el Partit Popular d’aquesta qüestió.  

Sobre l’afirmació que hi ha un excés en la previsió d’ingressos, li diu que potser tengui raó, però han 
preferit ser extremament cautelosos en aquest aspecte. Diu que també pensa que sobraran doblers, així 
ho espera.  

Explica que, en el moment de prendre la decisió, existia una indefinició total en el mercat de valors 
respecte a la previsió d’interessos financers, per tant era impossible fer una previsió ajustada abans de la 
data de presentació del pressupost al Ple. Li assegura que, tan aviat tenguin la certesa de la baixada dels 
tipus d’interès, està previst fer-ho; si es té la certesa que sobra una partida, és la conseqüència més 
lògica. 

Pel que fa a la dependència financera de la institució, assegura que sempre ha coincidit amb ell a 
considerar que és així. En canvi, no està d’acord en què ara, en aquest sentit, s’estigui millor que abans, 
durant l’anterior legislatura, en funció de la presència i coincidència d’uns determinats partits a una o 
altra institució.  

Li assegura que sempre ha defensat que la qüestió de les relacions institucionals és només això: relació 
institucional, independentment de qui estigui a les institucions. Creu que la justícia institucional s’ha de 
complir sempre. 

Diu que està dins la política convençut que això és possible; potser sia cert que la primera relació és més 
fàcil, però els resultats de les relacions posteriors han de ser els mateixos, independentment de la 
composició política de tal o qual institució.  

Sobre l’afirmació que les inversions són més importants que els serveis, diu que es podria discutir, però 
seria difícil arribar a un acord, perquè depèn de la inversió i del servei. Li posa un exemple: durant 
l’anterior legislatura es va fer alguna inversió en carreteres, a les illes Balears (sense cap implicació del 
Consell de Mallorca) que potser hauria estat millor no fer-la amb l’exageració amb què es va fer, i es 
tractava d’una inversió; en canvi, hi ha hagut serveis que es poden considerar una bona despesa de béns 
corrents, perquè han afavorit ciutadans de la nostra societat, amb necessitats bàsiques. Considera que 
haver atès persones marginades, o persones grans, a més d’altres col·lectius que ho necessiten, és una 
inversió per al futur, tot i que tècnicament estigui inclòs en el capítol “despeses de béns corrents”. 

Finalment, pel que fa a la seva afirmació de què mai arribaran a un acord respecte al tractament de les 
subvencions, li diu que està convençut que sí que hi arribaran, entre d’altres coses perquè és molt 
constant a l’hora de negociar i dialogar. Puntualitza que les subvencions no són bones ni dolentes en sí, 
depèn de a qui es donen i per quina finalitat. Diu que les nominatives, però, són il·legals i això ho diu la 
llei.  

Recorda que algú ha dit abans que les institucions han de complir la llei i assenyala que precisament 
n’existeix una específica que regula l’assignació de subvencions. Insisteix a dir que aquest és el camí 
que s’ha de seguir per concedir-les; potser sigui més complicat que el sistema anterior, nominativa i 
directa, és cert, però pensa que política no sempre ha de ser d’actuacions fàcils, a vegades els polítics 
s’han de comprometre en aquest sentit.  
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 Anuncia que es posarà en funcionament, dins el Departament d’Hisenda, un equip que facilitarà a tots 
els departaments l’adaptació oportuna a la llei pel que fa a les diferents convocatòries. Per tant, no en fa 
qüestió de debat polític, sinó únicament principi de legalitat.  

Pel que fa a la fiscalització, diu que potser no s’ha explicat correctament. Està convençut que la 
interventora ha participat sempre i no dubta tampoc de la correcta fiscalització que des de sempre ha fet, 
el que ha volgut expressar és que en aquesta ocasió ha intervingut molt expressament en la qüestió de les 
subvencions nominatives i n’ha donat les instruccions tècniques pertinents a tots els secretaris generals 
tècnics. La intervenció prèvia de què ha parlat es referia a aquesta actuació, no a l’informe preceptiu del 
pressupost, que evidentment també ha fet i que consta a l’expedient.  

Assegura que l’important és el resultat del pressupost, la seva execució, està totalment d’acord en aquest 
sentit. Però s’ha de considerar que està acceptat per la societat que el dia en què es debat el pressupost, 
s’explica el programa polític del govern i existeix l’expectativa de conèixer què vol fer realment el 
govern i, certament, sense doblers poques polítiques es poden fer.  

Diu que ha pretès explicar allò que es pressuposa que farà l’equip de govern, amb les possibilitats que 
té. No dubta, però, que al llarg de tot un any poden sorgir circumstàncies que obliguin a haver d’acabar 
de forma molt distinta a com s’han anunciat. Per aquest motiu considera molt positiu el debat de cada 
una de les modificacions del pressupost que es fan.  

A més, creu que el grau de transferència i de participació de tots els Grups polítics ha de ser alt i ha de 
fer possible que en un determinat moment de l’any es pugui estudiar quina és la situació, per avaluar el 
grau d’execució del pressupost i fer-ne el seguiment oportú. Es mostra obert a la possibilitat d’actuar en 
aquest sentit, perquè ho considera molt important. 

Pel que fa al Pla d’Obres i Serveis (POS) diu que també a ell li agradaria que la partida econòmica 
disponible fos més elevada, però els recursos són els que són i l’equip de govern ha de fer com el que fa 
qualsevol família, adaptar-s’hi. Li recorda que, com qualsevol família, aquesta institució també viu de 
les pagues que té, el marge d’ingressos per un altre costat és del tot insignificant, com explicarà més 
endavant quan doni la resposta al Sr. Álvarez.  

Tot i això, diu que comparteix l’opinió que la tendència ha de ser incrementar aquesta partida. Al seu 
parer, aquest hauria de ser un dels pilars principals del pressupost, perquè els ajuntaments ho esperen.  

Insisteix a dir que la situació concreta que s’ha trobat aquest equip de govern, sobretot el “forat 
econòmic” provocat per l’anterior Institut de Serveis Socials i Esportius, ha condicionat aquest 
pressupost, que per força ha de ser “de transició” i no aquell que tots voldríem; és el que han pogut fer, 
ateses les circumstàncies.   

Sobre el suggeriment del Sr. Álvarez d’incorporar els 50 milions d’euros que rebrà el Consell de 
Mallorca del Govern de les Illes Balears -perquè realment es convertirà aleshores en un pressupost molt 
bo- li diu que inicialment va tenir la temptació de fer-ho, però ho va descartar, perquè creu que ja 
tendran temps per fer-ho, més endavant, quan s’hagi concretat del tot, pensa que és més assenyat actuar 
així. 

Pel que fa a la Ràdio i Televisió de Mallorca, recorda que el que ha volgut expressar és que volien una 
televisió plural i que RTVM ho era, però on hi havia mancances importants era en les televisions que no 
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 depenien del Consell de Mallorca. Li diu que la prova del seu convenciment és que la Televisió de 
Mallorca va ser la televisió del consens, expressat per tots els grups polítics. 

Diu però, que la presidenta vol que, a més, sigui independent i aquest fet sí que suposa una variació. Diu 
que encara no sabem si afectarà la pluralitat o no, però la independència de la figura de la direcció de 
l’ens sí que és una novetat. 

Tot seguit, rectifica una expressió anterior, quan ha dit “les subvencions són il·legals”. Diu que no és 
exacte la paraula il·legal, el que ha volgut expressar és que la llei diu que no es poden concedir per 
aquesta via tret de casos excepcionals i que sempre s’ha d’explicar aquesta excepcionalitat, atès que 
quan es dona una subvenció s’ha d’explicar també perquè no s’ha donat a una altra, si aquesta persona o 
entitat està en les mateixes condicions. Li recorda que és això el que indica la Sindicatura de Comptes.  

També li recorda que precisament el volum més important de recomanacions d’aquest tipus és el que la 
Sindicatura de Comptes fa al Govern de les Illes Balears, referit a la passada legislatura. Diu que pot 
donar-n’hi fotocòpies o indicar-li la web on es pot consultar. 

 

Tot seguit, respon a la Sra. MASCARÓ. Li agraeix el suport al pressupost que ha anunciat.  

Reitera, perquè creu que mai ho farà prou,  l’agraïment per les facilitats que ha rebut a l’hora de fer-lo, 
per la visió de conjunt i la sintonia que han demostrat tots els que hi han participat, per afavorir l’entesa 
en benefici de la ciutadania. 

Sobre la pressió fiscal, explica que no és cert que l’hagin augmentada amb aquest pressupost, perquè no 
han variat res d’allò que l’afecta. L’únic que podien variar era alguna taxa de les que recapta aquesta 
institució, a més de l’IAE, però no ho han fet, ho han deixat tot tal com estava. Per tant, que afecti el 
pressupost, no s’ha fet pressió fiscal sobre ningú.  

Per acabar, li agraeix l’etiqueta de realistes i compromesos amb la qual ha definit el pressupost que es 
presenta. 

 

A continuació, respon al Sr. RAMON. Diu que li ha agradat la seva intervenció, com també que 
anunciés el vot favorable del seu Grup al pressupost.  

Destaca la coincidència en tot el que ha dit, sobretot quan ha qualificat de socials els pressuposts que es 
presenten.  

Per acabar, diu que és cert que amb el pressupost no sempre feim el que volem, com tampoc a la vida, 
sinó allò que podem i que s’adequa més a allò que volem. Pensa que si s’aconsegueix, ja es poden donar 
per satisfets. 

 

Tot seguit, s’adreça al Sr. ÁLVAREZ. Li agraeix el to de la seva intervenció anterior, que en alguns 
moments li ha fet pensar que, per primera vegada en la història, l’oposició votaria a favor dels 
pressuposts.  
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 En primer lloc, perquè ha afirmat que l’equip de govern no ha fet res de nou al pressupost, que és el 
de sempre. Per tant, si és el mateix de sempre i abans votaven a favor, sembla lògic que també votin a 
favor d’aquest, però finalment ha anunciat que no ho faria. 

Li assegura que el pressupost no ho és igual i s’ofereix a fer-li veure perquè no ho és. 

En canvi, sobre la “perfecta exposició matemàtica” que li ha atribuït, li diu que no coincideix amb 
aquesta valoració. Pensa que poques vegades s’havia fet al Ple una exposició del pressupost amb tan 
pocs números com s’ha fet avui, fins aquest moment.  

Considera que pràcticament no n’ha parlat, de xifres, només de les línies que volien potenciar i dels 
compromisos que tenia aquesta institució i per aquest motiu temia, precisament, que algú li fes el retret 
contrari: que feia declaracions filosòfiques o polítiques, però sense donar xifres. Per tant, s’alegra també 
de la coincidència observada. 

Li diu que pot no estar d’acord amb les línies polítiques que ha expressat i està en el seu dret, fins i tot és 
el seu deure com a portaveu de l’oposició; òbviament, no esperava que estàs d’acord.  

Tot i això, ha observat que la seva intervenció du implícit el reconeixement que, en determinats temes, 
poques coses més es poden fer, sobretot quan exterioritza un desacord amb la situació financera de la 
institució. Puntualitza que, evidentment, no deu pensar el Sr. Alvarez que aquest fet es pugui atribuir a 
la gestió de sis mesos de l’actual equip de govern, perquè és producte de molts d’anys d’història, a la 
qual ha afectat també moltíssim la gestió dels darrers quatre anys.   

Assegura que aquesta institució ha passat per moltes dificultats, que els seus governants no ignoraven. 
Li diu que, en conseqüència, si el seu Grup donava suport a l’equip de govern anterior, també ho havia 
de saber. Per aquest motiu, li retreu no haver estat reivindicatius en el moment oportú en què estaven en 
condicions d’exigir als dirigents que estimassin més la institució, fent una política d’exigències per tal 
d’adequar la partida pressupostària assignada a les exigències reals de les diferents competències que 
s’anaven transferint al Consell de Mallorca. Retreu al Partit Popular no haver exigit en cap moment al 
Govern de les Illes Balears el finançament adequat per al Consell de Mallorca, cosa que hauria d’haver 
fet, malgrat la coincidència del seu partit a l’anterior govern, com actualment fa la presidenta del 
Consell de Mallorca amb les seves reivindicacions davant el Govern de les Illes Balears.  

Reitera que, sia qui sia qui governa a altres institucions, no es pot deixar de ser reivindicatius i demanar 
allò que pertoca. Assegura que si els consellers del Partit Popular que varen formar part del govern del 
Consell de Mallorca durant l’anterior legislatura haguessin actuat d’aquesta manera, la situació actual 
seria totalment contrària. Cal acceptar, per tant, que la situació és la que és.  

Sobre l’afirmació del Sr. Alvarez en el sentit que entre el capítol 1 i el 3 se’n va tot el pressupost, li dóna 
l’explicació tot seguit.  

En primer lloc, diu que la justificació del capítol 1 ja l’ha donada. Li recorda que podria no haver-ho fet 
així, incomplint un acord que, personalment, no ha compartit mai, però precisament el Partit Popular sí 
que li va donar suport, va estar d’acord amb aquest augment tan desorbitat de la partida, per tant ara no 
s’ha fet més que incloure allò que el propi Partit Popular va acordar que s’havia de pagar. No s’entén, 
per tant, que retregui ara que han pujat el capítol 1.  
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 Reitera que compleixen els compromisos, fins i tot aquells que no els agraden, com és aquest cas. 
Recorda que aquest pacte mai va agradar a l’actual equip de govern, que el varen trobar electoralista, 
però malgrat això, ara el compleixen.  

Diu que un altre cas semblant que ara el Sr. Álvarez li retreu és l’acord d’estabilitat pressupostària, 
adoptat al Ple el passat dia 2 d’abril –que l’oposició d’aleshores no va votar a favor. Considera que fins i 
tot es podria discutir si es podia o no aprovar, però ara l’equip de govern, respectuós amb els acords 
adoptats abans, el segueix i el compleix, perquè està aprovat. Potser li pot reconèixer que no compleixen 
la llei d’estabilitat pressupostària, però sí el pla que es va fer per complir aquesta llei.  

Recorda que aquest pla, signat pel PP, permetia un endeutament per l’any 2008, de 29 milions i mig 
d’euros. Si l’actual equip de govern en preveu 25 milions, no entén per què li sembla que és exagerat. 
Demana per tant al Sr. Álvarez quin és el motiu d’aquesta contradicció.  

Tot seguit, diu que li ha cridat l’atenció el fet que els ajuntaments deguin al Consell de Mallorca 
l’import de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i que sigui un dels motius de l’esmena a la totalitat 
del projecte de pressupost que ha presentat el Partit Popular.  

En aquest sentit, informa que precisament fa tres anys que aquesta institució reclama a l’Ajuntament de 
Palma el deute que té per aquest concepte i, atesa la coincidència que el Sr. Álvarez era el responsable 
d’autoritzar aquest pagament, li recorda aquest fet. 

Comenta que actualment, pel fet que també a l’Ajuntament de Palma s’ha produït un canvi de govern, es 
podrà cobrar el deute. Informa que, a hores d’ara ja s’ha reconegut el deute, per un import d’uns dos 
milions d’euros. Li recorda, però, que el deute prové dels anys en què ell era el responsable de fer el 
pagament oportú i li retreu la seva actitud, per les conseqüències que se’n derivaren.  

Li demana que repensi la seva actitud davant la votació, perquè no entén que el que li ha explicat, els 
deutes dels ajuntaments al Consell de Mallorca en concepte d’IAE pugui ser un motiu dins l’esmena a la 
totalitat que presenta el PP. 

Reitera que el pressupost és de transició, és cert, però du la inèrcia de les línies d’actuació d’anys 
anteriors, que no han pogut aturar, i bona part és deguda a uns comportaments atribuïbles al PP, per tant 
no és tan diferent com assegura ara aquest partit polític.  

Recorda que és molt difícil aturar una inèrcia determinada i fer un canvi de rumb. Assegura que ho han 
intentat, amb una sèrie d’intervencions que ja ha explicat a la seva intervenció inicial. Reitera que les 
polítiques socials han de tenir un pes important, la transparència i la participació. En aquest sentit, sí que 
accepta la crítica de que aquests pressuposts encara no tenen la participació de la ciutadania, però 
s’atreveix a anunciar que seran els darrers que no la tenguin, perquè s’ha previst que els pressuposts de 
l’any 2009 ja la incorporaran.  

Considera també que cal reconèixer que actualment es dona més participació a l’oposició, cosa que no 
havia ocorregut mai. Un exemple n’és haver convocat un Ple específic per al debat dels pressupost, 
perquè abans aquest era un punt més de l’ordre del dia. Li posa l’exemple d’un Ple en el qual es varen 
tractar 27 punts per debatre: el Pla territorial de Mallorca, el Pla de carreteres, el Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, 24 punts més i el pressupost. Pensa que aquest és un exemple de la importància 
que es donava al debat pressupostari durant l’anterior legislatura. 
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 Diu que aquest canvi és degut a les noves majories en el govern del Consell de Mallorca, per tant és 
lògic pensar que qui ho feia difícil és el partit que ara no forma part de l’equip de govern.  

Reitera que tot s’ha fet sense necessitat de cap decret del conseller d’Hisenda, no és el seu estil d’actuar. 
S’ha aconseguit amb moltes hores de diàleg. 

Li dona la raó amb la qüestió del retard de MAC Insular, quan diu que són tres anys de retard. Opina 
que és cert, que ja s’hauria d’haver resolt, però li recorda que el retard és de sis anys, per tant espera que 
no es faci culpable de tot la legislatura que ara ha començat. Diu que aquest equip es compromet a 
solucionar el problema i a fer-ho de forma amistosa, tot i que si no és possible per aquesta via hi 
arribaran de forma diferent.  

Assegura que es cobrarà el cànon, que la Intervenció del Consell de Mallorca ho ha autoritzat, per la 
qual cosa ja no existeix cap problema jurídic ni tècnic, però vol que quedi clar que l’equip de govern 
actual no té cap responsabilitat sobre el fet que fins ara no s’hagués cobrat.   

Li recorda, però, que no cal mesclar el tema dels enderrocs amb el de les tarifes i que aquest debat ja es 
va produir anteriorment. Li recorda, de totes formes, que pujades de tarifa ja se’n varen produir, fins i tot 
més altes, durant l’època en què el PP estava d’acord amb la pujada de les tarifes. Recorda que 
mentrestant, el PSOE es va abstenir en la votació, però mai va estar en contra. Diu que el PP n’ha volgut 
fer política d’aquest fet, i que estan en el seu dret de fer-ho. 

Respecte a l’IAE, diu que el Consell de Mallorca té poca capacitat de generar ingressos i l’única 
capacitat que té, reconeguda per tots els membres del govern, és reivindicar davant les institucions una 
millor dotació del finançament de les competències assumides, i aquesta és la línia que es segueix, tant 
respecte al Govern de les Illes Balears com al Govern de l’Estat.  

Tot seguit, refusa la referència que ha fet a haver revestit el pressupost amb un acord aconseguit amb un 
cap de setmana. Li diu que, com prou bé sap, això no és possible; un acord d’aquesta categoria no 
s’enllesteix en tan poc temps, sinó que és el resultat de molts de dies i mesos de reivindicacions. Li 
recorda que és el resultat anunciat el passat divendres és el producte de reivindicacions de la presidenta 
del Consell de Mallorca, de forma pública i privada, basades en la creença que aquesta institució 
necessita un millor finançament i cal insistir i reivindicar allà on calgui, però per la via institucional, de 
forma totalment deslligada de les simpaties personals. 

Pel que fa a la petició del PP de retirada dels pressupost, li diu que, lògicament, no ho farà. Reitera que 
la incorporació dels 50 milions es farà, però més endavant, quan s’aprovi el pressupost de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. Li sembla el més encertat, altra cosa no serviria per res.  

Sobre l’increment del 3% en els convenis de la comunitat autònoma amb el Consell de Mallorca, que és 
el quart raonament que fa el PP per demanar l’anul·lació dels pressupost, li diu que tots els convenis 
existents s’han regularitzat cada any, automàticament, per tant també es farà automàticament. No 
existeix cap motiu per haver de preveure que precisament enguany no es pugui fer el mateix. 

Reitera el seu convenciment que aquest pressupost dona resposta a molts dels problemes actuals de la 
nostra societat, i per tant es reafirma en la intenció de mantenir-lo tal com s’ha presentat. Tot i 
reconèixer que són de transició, creu que milloren aspectes com la transparència, les polítiques socials i 
per tant els considera bons i que poden iniciar la seva tramitació, exposició pública i espera que la seva 
trajectòria acabi bé i a començaments de desembre ja es pugui fer l’aprovació definitiva. 
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 Espera haver donat totes les respostes. Tot i això, si algun aspecte no ha quedat prou clar, no té cap 
inconvenient a respondre durant el segon torn de preguntes.  

 

La presidenta dóna pas al torn de rèplica. 

 

El Sr. Flaquer (UM) comenta en primer lloc que s’ha obert un debat sobre si s’havia de fer un Ple 
extraordinari o no per debatre els pressuposts i afegeix que la responsabilitat d’haver fet o no durant la 
legislatura anterior no era del Partit Popular sinó d’Unió Mallorquina. En qualsevol cas, creu que és un 
debat estèril perquè no depèn de si es dedica un dia als pressuposts o no, sinó del temps i  la intensitat 
que s’hi dediqui i durant els darrers vuit anys s’hi ha dedicat tot el temps que ha fet falta. 

Li diu al Sr. Alemany que algunes de les observacions que han fet no eren amb caire crític sinó més 
aviat com a suggeriment sobre quines línies de futur hauria de tenir el pressupost de 2008, així doncs, 
quan parlava del Pla d’Obres i Serveis o de les obres al poliesportiu de Sant Ferran o millorar la dotació 
econòmica de Medi Ambient, són línies a seguir en els pressuposts de 2009. 

Respecte al comentari que és millor incloure en el pressupost totes les partides d’ingressos, creu que és 
millor fer-ho així ja que es pot incrementar el pressupost de cada conselleria perquè de l’altra manera, i 
atès que no es una administració àgil, llavors es perden tres mesos de tramitació. 

Afegeix que Unió Mallorquina considera molt positiu l’increment de pressupost destinat a la celebració 
de la Diada de Mallorca en un 57%. 

Els capítols 1 i 2 són molt elevats pels motius que ja ha explicat el Sr. Alemany però demana que entre 
tots s’actuï per contenir aquestes despeses amb responsabilitat  amb les despeses de personal i de serveis 
perquè, en cas contrari, hi surten perdent els altres capítols que realment són els que afecten més als 
ciutadans. 

Diu que ha estat un encert no pressupostar els 50 milions d’euros que ha de transferir la comunitat 
autònoma, per raons de seguretat; estan d’acord en haver-ho fet així. 

Reitera que s’equivoquen en el tema de les subvencions. Les subvencions nominatives no són il·legals 
però sí que s’han de justificar bé i, de fet, aquest pressupost preveu subvencions nominatives que suposa 
que estan ben argumentades. Han baixat les subvencions nominatives però no han pujat partides ni han 
posat doblers per suplir-les i això li preocupa perquè hi ha col·lectius que tenien organitzats una sèrie 
d’actes i no rebran l’ajuda per més que digui que crearan un gabinet per tractar aquest tema, però 
aquests doblers no arribaran i aquests col·lectius vendran aquí a demanar la subvenció perquè era per fer 
activitats que són bones per Mallorca. 

No es pot dir que totes les subvencions nominatives eren “clientelisme” perquè és un error i una 
fal·làcia. Hi havia subvencions que s’han suprimit i no sap com ho arreglaran perquè s’hauran d’aturar 
molt de projectes positius que es feien. Creu que el camí correcte era argumentar i justificar el caràcter 
excepcional d’aquestes subvencions nominatives. 

Considera que li ha contestat al tema d’arribar a acords amb el govern de l’Estat, per tal d’aconseguir 
finançament directe. Creu que el Govern de les Illes Balears ha demostrat voluntat i l’aplaudeix, però el 
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 Consell de Mallorca, i ara més que mai, ha de tractar de dur doblers de Madrid i aquest era un punt 
molt important pel qual varen pactar amb ells. 

Per concloure, diu que a Unió Mallorquina li molesta el to en què s’ha explicat el tema de la Televisió 
de Mallorca. 

 

El Sr. Ramon destaca que s’ha fet palesa la feina qualitativa i quantitativa que només en 100 dies ha fet 
el Departament i el conseller d’Hisenda i que el pressupost reflecteix perfectament els objectius fixats 
per a tota la legislatura en temes com la política social, increment progressiu d’ajuda als ajuntaments, 
arreglar la situació financera, etc. 

 

El Sr. Álvarez agraeix la intervenció del Sr. Flaquer, exculpant de responsabilitat al seu Grup i qüestiona 
les paraules del Sr. Alemany sobre l’aplicació i gestió de diferents despeses durant la legislatura 
anterior. 

Ratifica el plantejament que ha fet abans i insisteix que en l’anterior gestió de govern feien costat als 
pressuposts basats en el diàleg que el Partit Popular fa servir quan governa. 

Pel que fa al desenvolupament de la presentació pressupostària, respecte a l’IAE, és cert que 
l’Ajuntament de Palma tenia un deute amb el Consell de Mallorca que s’ha valorat en 2 milions d’euros, 
però també és cert que el Consell de Mallorca tenia deutes amb l’Ajuntament de Palma i que per part 
dels serveis tècnics es va intentar, durant anys, negociar per compensar, per cobrar o per pagar. 

Dels 2 milions d’euros i gràcies a ell, l’Ajuntament de Palma, només en concepte d’altes d’activitats 
econòmiques són uns 600.000 euros que és aproximadament el deute que el Consell amb l’Ajuntament 
de Palma, la resta és gràcies a la gestió que durant els dos darrers anys ha fet l’Ajuntament amb un pla 
d’inspecció per revisar l’IAE no prescrit i això suposa al Consell uns ingressos d’1,6 milions d’euros 
més i que el seu grup proposava que ja es recollís en el pressupost de 2008, i això afavoriria l’increment 
de despeses socials, esportives, culturals, etc. Seria bo que aquesta Institució col·laboràs amb la resta 
d’ajuntaments en la gestió de recaptació i d’inspecció per tal que tenguin un menor cost i una millor 
gestió i un increment de la recaptació que en aquesta Institució ha de servir per ajudar els ajuntaments. 

Així doncs, l’IAE no ha estat una qüestió política entre l’Ajuntament i el Consell sinó un tema de gestió, 
que en assolir un acord, ha donat com a fruit que el Consell tengui més ingressos. 

Reitera que són uns pressuposts continuistes i que per això no feia falta un canvi de govern; aquests 
pressuposts quadren i són equilibrats perquè quadren els ingressos i les despeses i ha bastat fixar-se en 
els compromisos adquirits i anar endavant.  El que cal fer, al seu parer, és aportat models de gestió i 
novetats que facin evolucionar l’elaboració i la proposta de serveis i inversions del Consell de Mallorca. 

És complex fer un pressupost i és cert que les fonts de finançament són limitades, però existeixen eines 
per capgirar l’elaboració d’aquests pressuposts des del punt de vista de l’endeutament, de la pressió 
fiscal, de subvencions, de transferències, etc., amb les limitacions marcades per llei i així el Partit 
Popular els recolzaria, però no veuen el canvi ni l’evolució del plantejament dels pressuposts que no 
reflecteixen les demandes dels ajuntaments ni dels ciutadans, potser perquè estan compromesos i només 
fan petits canvis entre partides i departament i això no és evolucionar els pressuposts i aprofitant el 
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 canvi de legislatura i els nous finançaments s’haurien d’haver elaborats uns pressuposts en altres 
condicions. 

Pel que fa a la no inclusió dels 50 milions d’euros en el pressuposts diu que en realitat hi estan reflectint 
altres aportacions de la comunitat autònoma que tampoc no estan contrastades. Si aquestes subvencions 
s’han inclòs, demana per què no fan el mateix amb les altres, que segurament ja les recullen els 
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així doncs, entén que és contradictòria la 
previsió de doblers que no estan concertats o partides no contrastades i que recullen els pressuposts. 

Respecte a l’endeutament, diu que s’ha aprovat un pla de sanejament econòmic i financer per a 2008 per 
el Ministeri d’Economia i l’ha rebutjat perquè ja en tenien un de 2004 a 2007 i a més a més 
s’incompleix el principi d’estabilitat pressupostària segons es desprèn de l’informe d’Intervenció. El que 
han de fer és aprovar un nou pla econòmic i financer de 2008 en endavant com marca el Ministeri. 

Li retreu que ha parlat molt de xifres però no d’objectius. Ha parlat de filosofia però no ha aportat cap 
novetat en serveis, inversions, plantejaments, etc., i això és el vol saber, quines noves polítiques aporta 
el Consell de Mallorca, malgrat les xifres també siguin importants. 

En el capítol 1, com ja ha dit el Sr. Flaquer, s’ha de fer una restricció. Dedueix que l’aprovació de les 
noves despeses de personal compten amb l’informe favorable de la Delegació del Govern i, 
independentment d’això, el que és cert és que existeixen uns acords de personal que s’han de tramitat i 
s’han de complir, però així i tot, és obvi que no es poden incrementar les despeses de personal perquè 
repercuteix en la pressió fiscal i a l’hora de fer les transferències, els recursos enlloc d’anar als ciutadans 
sinó a despeses de personal o d’altres que impliquen endeutament. 

Diu que no hi ha lloc per comentar passats polítics però quan ha dit que l’Ajuntament de Palma amb la 
seva política ofegava el Consell de Mallorca, i insisteix en què no és així i que ara hi ha una xifra certa 
contrastable i que es pot incloure en el pressupost de 2008. 

S’ha dit que voldrien que el Pla d’Obres i Serveis fos més elevat però no hi ha prou recursos. La seva 
discrepància és que el Pla d’Obres i Serveis creix un 1,25% i altres partides de despeses creixen un 
200% o 300%. Més que polítiques de despesa corrent s’ha de prioritzar les polítiques d’inversió que 
afavoreixen els ajuntaments, és a dir, s’ha de fer un canvi d’estratègia i amb la mateixa generació 
d’ingressos prioritzar les inversions i afavorir els ajuntaments amb el Pla d’Obres i Serveis que els 
afecta de forma directa. 

Diu que, en aquesta línia, tendrien la col·laboració del seu grup per reconduir l’assignació de despesa, 
capítol 2 a capítol 6 o 7. Han volgut tancar partides però al cap i a la fi en sortim perjudicats els 
ciutadans i els ajuntaments. Insisteix en el fet que fa falta un canvi de plantejament i de política 
pressupostària i l’establiment clar de polítiques socials, d’inversió, etc., que es recullin en els 
pressuposts. 

 

El Sr. Alemany respon al Sr. Flaquer en relació al tema del finançament de Madrid.  

Diu que el finançament de competències d’aquesta Institució, gairebé totes traspassades de la comunitat 
autònoma i que són responsabilitat del Govern Balear. El sistema de finançament des de Madrid 
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 funciona a través de les comunitats autònomes i ja s’ha dit que es millorarà i el Consell de Mallorca 
ha d’aprofitar l’ocasió per demanar més doblers al Govern balear, atès que millorarà el seu finançament.  

Pel que fa al finançament directe de Madrid, com que no ens han traspassat cap competència, entén que 
no els poden reclamar desfasaments de costs efectius, només hi podem anar per cercar ajudes puntuals, 
com és el cas del conveni de carreteres. 

Quant a les subvencions nominatives, diu que ell s’ha referit a totes les que donava el Consell de 
Mallorca i l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l’informe de la Sindicatura de Comptes 
deixa clares les pautes a seguir i és un tema que s’ha de normalitzar. 

Manifesta el seu acord per racionalitzar el tema de les depeses del capítol 1, però enguany ve marcat 
pels acords assolits en anys anteriors encara que és cert que duu un ritme de creixement que no es pot 
mantenir i entre tots han de fer feina per fer polítiques restrictives en aquest capítol. 

Pel que fa al capítol 2, és cert que és alt però no tant per a 2008 puja manco que el que puja el 
pressupost, la qual cosa vol dir que davalla en valors reals.  

Al Sr. Álvarez li contesta que ha dit que havia fet una gran feina per aconseguir més ingressos d’IAE, 
però ha argumentat l’esmena per retirar el pressupost en què no s’hi recullen els ingressos d’IAE. Diu 
que aquest és un tema que s’arrossega des de fa tres anys i també s’haurien pogut retirar els pressuposts 
d’anys anteriors per aquesta raó.  

Creu que no és un tema de pressupost sinó de gestió i cadascun hi ha d’incloure les partides que ha de 
cobrar, però es farà en tenir l’acord signat i llavors se sotmetrà al Ple la finalitat d’aquests doblers. 

No renuncia a la responsabilitat de fer els pressuposts i reconeix que no ha estat massa difícil però sí que 
ha comportat molt de diàleg de discurs polític. Si creuen que són uns pressuposts continuistes, poden 
votar a favor com han votat en anys anteriors. 

La diferència amb els pressuposts anteriors és que s’han prioritzat polítiques socials. El pressupost puja 
un 8% i les polítiques socials pugen un 19%. El 90% dels recursos d’aquesta casa provenen del Govern 
de les Illes Balears i de l’Estat i el que podrien fer és, en cas de rebre més doblers, destinar manco 
recursos propis a inversions, però no s’ha fet. S’hi han destinat els recursos propis més que el s’ha rebut 
de més de fonts externes. El 40% del pes d’aquesta institució són polítiques socials i endemés s’ha 
incrementat un 19% a més del que significarà la nova llei de dependència. Per tant, l’aposta és 
notablement social. 

Sí que està d’acord en la contenció de la despesa del capítol 1 i atès que tots hi estan d’acord no serà 
difícil assolir un consens en aquest sentit. 

Pel que fa a la proposta de passar doblers de capítol 2 a capítol 6 troba que no és adequada perquè 
només es refereix a una proposta d’inversions material i la proposta de l’equip de govern és d’inversions 
socials, que es recull en capítol 2. 

Considera que les polítiques socials són tan importants com altres polítiques que preveuen els 
pressuposts, com ara arreglar carreteres per valor de més de 40 milions d’euros més els 25 milions que 
vendran per conveni amb el Govern de les Illes Balears i altres 25 milions que hi invertirà l’Estat. 

Així doncs, la inversió en carreteres és molt elevada i l’esforç s’ha de fer en polítiques socials. 



34

  

A continuació la Sra. Presidenta, atès que no s’ha presentat cap esmena parcial, sotmet a votació 
l’esmena a la totalitat. 

 

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

 

Tot seguit, la Sra. Presidenta proposa passar a votar l’aprovació del projecte del pressupost amb les dues 
esmenes següents que són de correcció: 

- En el punt 1.2, allà on diu “estat de consolidació per a l’exercici 2007”, ha de dir “estat de 
consolidació per a l’exercici 2008”. 

- Allà on diu “Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca”, ha de dir “Institut Mallorquí 
d’Afers Socials”. 

 

El Sr. FONT (PP) demana la paraula per dir que entén que s’ha fet el debat de l’esmena a la totalitat 
presentada pel Partit Popular i que s’ha votat i no ha prosperat i ara en anunciar dues esmenes més 
sol·licita si no hi ha d’haver intervencions. 

 

La Sra. Presidenta reitera que, com ja ha dit en obrir la sessió, es farien dos debats si hi havia esmenes 
parcials, cosa que no ha ocorregut i s’ha fet un sol debat sobre l’esmena a la totalitat i la proposta 
d’aprovació de pressupost, perquè és el mateix i per això ha començat amb la presentació del pressupost 
per part del Sr. Alemany. 

 

El Sr. Font troba que seria adequat fer ús dels torns per debatre les dues esmenes que ha presentat la Sra. 
Presidenta, cosa que no farà, però vol constatar que a qualsevol parlament de l’Estat espanyol, si hi ha 
una esmena a la totalitat, aquesta es debat. Si no hi ha esmenes parcials és perquè no creuen en aquests 
pressuposts i s’ha de votar per separat el pressupost. 

 

La Sra. Presidenta li respon que el Sr. Álvarez no ha defensat l’esmena a la totalitat, sinó que ha debatut 
el pressupost. Li diu que tots els assistents així ho han entès i que si volien més debats haurien d’haver 
fet esmenes parcials que es debatrien una a una. 

Explica que s’ha fet un Ple específic de pressuposts, amb un acord previ de la Junta de Portaveus de com 
s’hauria de dur endavant aquest Ple pressuposts i amb el debat amb el conseller d’Hisenda, sense 
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 controlar el temps d’intervenció a ningú. En conseqüència,  l’oposició ha pogut prendre’n part i fer 
totes les preguntes que han volgut fer.  

Per tant, s’ha fet el debat de pressupost, s’ha votat l’esmena a la totalitat i ara es votarà l’aprovació del 
pressuposts amb les esmenes que es presenten, que només són de correcció d’una data i d’un nom, que 
no mereixen un debat, atès que és obvi que es deu a una errada. 

 

S’aprova per 17 vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), 16 vots en contra (PP) i zero abstencions. 

 

 
 
PUNT 2.  APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVECIONS . 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Hisenda i Innovació: 
 

La Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions preveu en el seu capítol II, article 8 que els òrgans de les 
administracions públiques que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, han de concretar-ne un pla estratègic als 
efectes de complir els objectius d'estabilitat pressupostària.  

En compliment de l'anterior, el Consell de Mallorca ha elaborat i aprovat el Pla Estratègic de subvencions  del pressupost de 2008 
per a cadascuna de les Direccions Insulars en què està dividit el Consell de Mallorca i els Organismes Autònoms,  amb la 
metodologia i contingut que assenyala l'article 8 de l'esmentada llei: objectius i efectes, termini d'aplicació, costs previsibles i 
fonts de finançament d'acord amb les previsions contingudes en el pressupost general de la corporació, en conseqüència el 
conseller qui subscriu proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels Departaments i Organismes Autònoms del Consell de Mallorca per a 
l'exercici de 2008, amb el contingut i detall que es concreta en  el text annex. 

SEGON.- Publicar íntegrament el contingut d'aquest Pla en el BOIB. 
 
 
 

El Sr. FONT (PP) demana si no hi ha una presentació del Pla Estratègic de Subvencions per part de 
l’equip de govern. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica que el Pla 
Estratègic de Subvencions és un pla on es justifiquen les subvencions que ja s’han debatut abans, mentre 
tractaven els pressuposts. 

Les subvencions nominatives que figuren en aquest Pla s’han d’eliminar en el major nombre possible i 
aquest és l’esforç que s’ha fet i amb les que resten es farà un esforç per justificar-ne el manteniment i 
perquè no es fan per concurrència.  
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 Això és el que s’ha debatut abans, però aquest és un document distint on figuren les justificacions de 
cadascuna d’elles. 

El que se sotmet a criteri del Ple és si aquestes subvencions estan prou justificades en el Pla Estratègic 
de Subvencions, un cop s’han eliminat totes aquelles subvencions que s’ha cregut que necessitaven fer-
se per un procediment de publicitat i concurrència i que es faran per convocatòria pública. Resten les 
que s’ha trobat difícil eliminar d’aquest primer pressupost d’aquest equip de govern. 

De les ajudes que figuren com a subvencions nominatives, s’ha d’entendre que no totes van adreçades a 
persones físiques, sinó que també inclou institucions, ajuntaments, etc. Això sí, s’hi justifica perquè es 
mantenen aquestes subvencions i la seva finalitat i se sotmet a debat si n’hi ha qualcuna que es trobi que 
no està prou justificada. 

L’equip de govern considera que les subvencions nominatives que es mantenen sí que estan prou 
justificades i per això s’han inclòs en aquest Pla Estratègic, tot destacant que són moltes menys que en 
anys anteriors. 

 

El Sr. Font diu que la contradicció d’aquest govern és constant i que volen donar una imatge que no és 
real. Han dit que aquests pressuposts tenen un caire social és en realitat que han de rebre la transferència 
de doblers corresponents a les residències que depenen del Consell de Mallorca i no és per cap esforç 
del nou govern. 

Diu que han volgut convèncer, durant el darrer mes, de que reduïen les subvencions nominatives, però 
observa que el Pla Estratègic inclou les subvencions nominatives i les no nominatives i no se n’ha tret 
res, l’única cosa que queda clara és quines són nominatives i quines es faran per convocatòria. 

Per tant, afegeix, s’aprovarà un Pla Estratègic que no és més que un gran titular i és el mateix de sempre. 
Quan el Partit Popular va posar sobre la taula el tema de subvencions, la majoria de les quals va votar a 
favor, no eren les subvencions en si, sinó la seva justificació. 

Comenta que llevat del Sr. Alemany i la Sra. Presidenta, els altres consellers no deuen saber l’import 
d’aquest Pla Estratègic de Subvencions, que supera els 32 milions d’euros, perquè, entre d’altres coses, 
hi han ficat també, del Pla de Carreteres el pagament de 7 milions del peatge en ombra de la carretera de 
Manacor o també els més de 2 milions del Pla de Prestacions Bàsiques de Benestar Social. També 
inclou els més de 3 milions d’euros de Pla d’Obres i Serveis del Departament de Cooperació Local. 

En el document que se sotmet a aprovació avui, 21,210 milions d’euros són per a subvencions 
nominatives i 11,135 milions ho són per convocatòria pública. Això vol dir que no s’ha invertit la 
inèrcia perquè el 66% d’aquest pressupost té nom i llinatges i no s’hauria d’haver inclòs en el Pla 
Estratègic sinó directament defora. 

Davant aquesta qüestió i que no han contat com és el Pla Estratègic, el Grup Popular votarà en contra 
perquè en realitat han incrementat les subvencions nominatives. El Pla Estratègic de l’any passat 
pujaven a 18,5 milions d’euros les subvencions nominatives i enguany són 21 milions. Les 
convocatòries de l’any passat pujaven a 10,700 milions d’euros i enguany han passat a 11,135 milions, 
és a dir, han augmentat 400.000 euros. 
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 Els retreu que diguin a la premsa que han reduït en un 45% les subvencions nominatives, perquè no és 
veritat, segons es desprèn del document que presenten com annex al Pla Estratègic, llevat que estigui 
equivocat, cas en què retiraria tot el que ha dit. 

Aquest Pla Estratègic és més real que el pressupost que és una proposta del que serà al final perquè com 
deia el Sr. Álvarez, aproven un pressupost més petit que el que acabaran gestionant durant el 2008, però 
el Pla Estratègic no canviarà. 

Demana per què hi ha ajuntaments que tenen doblers per a fires i d’altres que no en tenen i han d’anar a 
convocatòria pública i per què alguns museus i clubs esportius tenen subvenció nominativa i d’altres no 
i també hauran d’anar a convocatòria pública. 

Retreu que l’equip de govern volia canviar el sistema que hi havia abans i la transparència començaria 
quan tot ho fessin com s’havien compromès. 

 

El Sr. Alemany diu que el Sr. Font ha anunciat el vot en contra del Pla Estratègic quan l’única diferència 
amb el de l’any passat és que desapareixen subvencions nominatives. Es veu que si el Pla Estratègic 
preveiés moltes subvencions nominatives, aleshores potser votarien a favor com en anys anteriors. 

El nombre de subvencions del capítol 4 han passat de 355, nominatives i per convocatòria, en 2007 a 
196 en 2008, la qual cosa suposa un descens del 44,77%. De les 355 subvencions, 256 eren nominatives 
i d’aquestes en queden 117 per a 2008 perquè hi ha aportacions de plurianuals i també subvencions a 
entitats per a programes que s’han pogut aturar aquest primer any. 

S’ha marcat tendència perquè de les subvencions nominatives s’ha llevat el 54% respecte de l’any 
anterior. El Sr. Font suma les nominatives i les no nominatives però parlam només de nominatives, les 
que tenien nom i llinatges. 

Del capítol 7 d’ajudes per inversió a institucions, hi havia 46 subvencions nominatives en 2007 i 28 en 
2008. El total de nominatives, sigui per despesa corrent o per inversió, entre els capítols 4 i 7 durant 
2007 han estat 420 i per al 2008 passen a 249. 

El nombre és baix però hi ha convocatòries que suposen molts de milions i que es reparteixen entre els 
ajuntaments, el que és dolent és que es donin per subvencions nominativa. És obvi l’esforç per passar de 
256 a 117. 

En el Pla Estratègic, allà on figuraven les 256 subvencions nominatives, varen votar a favor, i enguany 
n’hi ha 117 perquè no hem pogut reduir més, i ara diuen que no hi estan d’acord, per tant, es pot treure 
la conclusió que volen subvencions nominatives però l’equip de govern no les vol. 

 

El Sr. Font li diu a la Sra. Presidenta que li agrairia que corregís els consellers quan diuen alguna cosa 
que ells no han dit, perquè no s’ha dit que vulguin més subvencions nominatives com diu el Sr. 
Alemany. 
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 Al Sr. Alemany li respon que ha dit que les subvencions nominatives són dolentes, però abans, durant 
el debat, havia dit que eren perilloses i fins i tot il·legals, i si així ho creuen, demana per què no les 
suprimeixen totes. 

El Grup Popular ha entrat en el debat de la justificació de les subvencions, que sigui correcta, no que no 
s’hagin de donar les subvencions. 

Diu que ha errat abans amb les xifres i rectifica dient que 19,316 milions d’euros són per a subvencions 
nominatives i a continuació detalla els imports per departaments i per a convocatòries públiques es 
destinen 16,368 milions d’euros, en total són 35 milions. 

Diu que aquí han ficat els mateixos doblers que les mateixes bases d’execució podrien resoldre. En total, 
amb nom i llinatges, és un 54% dels doblers i si no són manco subvencions vol dir que toquen a més 
doblers per hom. 

Si troben que les subvencions nominatives són dolentes, perilloses i il·legals, les poden suprimir totes i 
donar aquests doblers per convocatòria pública. 

Per acabar, afegeix que és fàcil donar la culpa al Grup Popular però quan votaven ho feien amb qualcú 
més que ara està en l’equip de govern i que gestionava el 80% del pressupost d’aquesta Institució i atès 
que ara dóna suport a l’actual govern, el Sr. Alemany ha pogut avui fer això. 

Comenta que han de posar la vista cap endavant i deixar de mirar enrere. El dia de la constitució 
d’aquest govern, el Grup Popular va dir que no tenia cap hipoteca, però en qualsevol cas assumiran les 
que puguin sorgir com a conseqüència de la seva gestió en el govern anterior, però no està d’acord que 
cada vegada se li donin les culpes al Partit Popular  i vol que tenguin en compte que governaven amb un 
altre partit, que ara forma part del govern. 

 

El Sr. Alemany respon que el passat és el passat per a tothom. Ha dit que l’ha acusat de voler més 
nominatives i no és cert, sinó una deducció perquè l’any passat, amb més nombre de nominatives, 
votaren a favor i enguany, que se n’ha fet una reducció, votaran en contra; és a dir,  potser no els agrada 
que es llevin subvencions nominatives. 

Considera que els polítics s’han de comunicar per mitjà del Ple i les comissions i no a través dels 
mitjans de comunicació, però fa pocs dies sortia en els diaris una declaració del Sr. Rubio, manifestant 
que l’única cosa bona d’aquests pressuposts era que s’havien reduït les subvencions nominatives. 

Per tant, demana que no li llevin valor a aquesta actuació perquè ha estat l’única qualitat que els han 
reconegut i ara, a l’hora de votar, no l’accepten,  tot i que ja ho han fet públicament. 

 

Tot seguit, es fa la votació. 

 

S'aprova per 17 vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), 16 vots en contra favor (PP), i zero 
abstencions. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a  les tretze hores i vint-i-
cinc minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 39  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  
 


