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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                             
 
Núm.: 13/2008 
Caràcter: extraordinària  
Data: 17 de novembre de 2008 
Horari: 10.12 a 13.35 
Lloc: sala de plens                    
 
Assistents:                         
 

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Pedro Álvarez Chillida (PP)  
Rafael Àngel  Bosch Sans (PP)   
Juan Flaquer Riutort (PP)  
Jaume Font Barceló (PP)   
Maria José Frau Marí (PP)  
Carmen Garzón Pelegrín (PP)   
Bartomeu Martínez Oliver (PP)   
Clara del Moral Torres (PP)    
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP)  
Andreu Prohens Vicens (PP)   
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodríguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP)  
Catalina Sureda Fons (PP) 
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Maria Luisa Dubón Pretus (PSOE)   
Pere Joan Martorell Castelló (PSOE)   
Pablo Martín Peré (PSOE)   
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Josefina Ramis Rigo (PSOE)   
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE) 
Joan Lladó Binimelis (Bloc per Mallorca) 
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Joana Lluïsa Mascaró Melià (Bloc per Mallorca)  
Miquel Rosselló del Rosal (Bloc per Mallorca)   
Miguel Angel Flaquer Terrasa (UM) 
Dolça Mulet Dezcallar (UM)  
Antoni Pascual Ribot (UM) 
 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 
 

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

 
Consellers que excusen l’assistència : Hble. Sra. Margarita Cabrer Gonzalez (PP)  
 

Ordre del dia 
 

1. PROPOSTA DEL CONSELLER EXECUTIU D’HISENDA I INNOVACIÓ 
D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DELS 
DEPARTAMENTS I ORGAMISMES AUTÒNOMS DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’ANY 2009. 

2. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’ANY 
2009. 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 

PUNT 1. PROPOSTA DEL CONSELLER EXECUTIU D’HISENDA I INNOVACIÓ 
D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DELS 
DEPARTAMENTS I ORGAMISMES AUTÒNOMS DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER A L’ANY 2009. 

 
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 2009 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: 
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PRIMER.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels Departaments i Organismes Autònoms del Consell de 
Mallorca per a l'exercici de 2009, 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. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
que el Pla Estratègic de Subvencions és un pla on figuren totes les subvencions 
nominatives amb totes les discussions que comporten: el nombre d’aquestes i els seus 
imports així com quines ho són i quines no. 

No obstant això, s’han fet un Pla Estratègic que inclou tot allò que era dubtós si era o no 
subvenció nominativa per més seguretat. És un document que no és pressupostari i, per 
això, forma part d’un acord al marge del pressupost malgrat que tot el que s’hi aprovi 
llavors es trasllada al pressupost. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 
quinze vots en contra (PP).  

 
 

PUNT 2. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA 
PER A L’ANY 2009. 

 
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 2009. 

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 6 de novembre de 2008, 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", “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca” i l'Estat de despeses i ingressos  de la societat mercantil "Radio i Televisió de Mallorca, SA" per a 
l'exercici de 2009, 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  
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Operacions corrents  Operacions corrents 
     
1. Imposts directes 16.475.267,77   1. Remuneracions personal 52.631.773,91 
2. Imposts indirectes 16.849.950,00   2. Compra de béns corrents i serveis 47.882.103,58 
3. Taxes i altres ingressos 3.136.118,37   3. Despeses financeres 9.115.808,88 
4. Transferències corrents 241.111.772,55   4. Transferències corrents 140.437.643,68 
5. Ingressos patrimonials 3.792.124,38    
     
Total operacions corrents 281.365.233,07  Total operacions corrents 250.067.330,05 
     
Operacions de capital   Operacions de capital  
     
6. Alienació d'inversions reals    6. Inversions reals 53.095.520,98 
7. Transferències de capital 51.966.766,93   7. Transferències de capital 36.703.087,81 
     
Total operacions de capital 51.966.766,93  Total operacions de capital 89.798.608,79 
     
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 21.500.000,00   9. Variació de passius financers 14.966.061,16 
     
Total operacions financeres 21.590.000,00  Total operacions financeres 15.056.061,16 
     
TOTAL INGRESSOS 354.922.000,00  TOTAL DESPESES 354.922.000,00 
     

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 756.715,94 
2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 2.792.128,72 
3. Taxes i altres ingressos 336.000,00   3. Despeses financeres 0,00 
4. Transferències corrents 2.770.000,00   4. Transferències corrents 165.000,00 
5. Ingressos patrimonials 752.160,00    
     
Total operacions corrents 3.858.160,00  Total operacions corrents 3.713.844,66 
     
Operacions de capital   Operacions de capital  
     
6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 135.310,00 
7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 0,00 
     
Total operacions de capital 0,00  Total operacions de capital 135.310,00 
     
Operacions financeres   Operacions financeres  
     
8. Variació d'actius financers 10,00   8. Variació d'actius financers 9.015,34 
9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 
     
Total operacions financeres 10,00  Total operacions financeres 9.015,34 
     
TOTAL INGRESSOS 3.858.170,00  TOTAL DESPESES 3.858.170,00 
     

PRESSUPOST  INSTITUT  MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 
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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 50.812.410,00 
2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 50.220.405,00 
3. Taxes i altres ingressos 5.510.491,00   3. Despeses financeres 0,00 
4. Transferències corrents 111.785.615,00  4. Transferències corrents 14.094.875,00 
5. Ingressos patrimonials 103.022,00    
     
Total operacions corrents 117.399.128,00  Total operacions corrents 115.127.690,00 
     
Operacions de capital   Operacions de capital  
     
6. Alienació d'inversions reals 0,00  6. Inversions reals 6.227.912,00 
7. Transferències de capital 5.000.000,00  7. Transferències de capital 1.043.526,00 
     
Total operacions de capital 5.000.000,00  Total operacions de capital 7.271.438,00 
     
Operacions financeres   Operacions financeres  
     
8. Variació d'actius financers 120.000,00  8. Variació d'actius financers 120.000,00 
9. Variació de passius financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 
     
Total operacions financeres 120.000,00  Total operacions financeres 120.000,00 
     
TOTAL INGRESSOS 122.519.128,00  TOTAL DESPESES 122.519.128,00 
     
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA 
     
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 870.150,47 
2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 499.506,00 
3. Taxes i altres ingressos 500.000,00   3. Despeses financeres 0,00 
4. Transferències corrents 974.656,47  4. Transferències corrents 0,00 
5. Ingressos patrimonials 0,00    
     
Total operacions corrents 1.474.656,47  Total operacions corrents 1.369.656,47 
     
Operacions de capital   Operacions de capital  
     
6. Alienació d'inversions reals 0,00  6. Inversions reals 105.000,00 
7. Transferències de capital 0,00  7. Transferències de capital 0,00 
     
Total operacions de capital 0,00  Total operacions de capital 105.000,00 
     
8. Variació d'actius financers 0,00  8. Variació d'actius financers 0,00 
9. Variació de passius financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 
     
Total operacions financeres 0,00  Total operacions financeres 0,00 
     
TOTAL INGRESSOS 1.474.656,47  TOTAL DESPESES 1.474.656,47 
     
ESTAT DE PREVISIONS DESPESES I INGRESSOS SOCIETAT MERCANTIL RADIO I TELEVISIÓ DE 
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MALLORCA, SA 
     
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 3.943.829,46 
2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 2.318.331,73 
3. Taxes i altres ingressos 500.000,00  3. Despeses financeres 0,00 
4. Transferències corrents 5.762.161,19  4. Transferències corrents 0,00 
5. Ingressos patrimonials 0,00    
     
Total operacions corrents 6.262.161,19  Total operacions corrents 6.262.161,19 
     
Operacions de capital   Operacions de capital  
     
6. Alienació d'inversions reals 0,00  6. Inversions reals 5.437.838,81 
7. Transferències de capital 5.437.838,81  7. Transferències de capital 0,00 
     
Total operacions de capital 5.437.838,81  Total operacions de capital 5.437.838,81 
     
8. Variació d'actius financers 0,00  8. Variació d'actius financers 0,00 
9. Variació de passius financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 
     
Total operacions financeres 0,00  Total operacions financeres 0,00 
     
TOTAL INGRESSOS 11.700.000,00  TOTAL DESPESES 11.700.000,00 

2n.- L’estat de consolidació per a l'exercici 2009 del pressupost de la Corporació, dels Organismes Autònoms 
Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca 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 2009 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA  

AMB ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES PÚBLIQUES  

INGRESSOS         
 CONSELL  

DE  
MALLORCA 

IMAS IEHM ADU RTVM TOTAL  
SENSE 

CONSOLIDAR 

TRANSF. 
INTERNES 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS 
CORRENTS         

1- Imposts directes 16.475.267,77     16.475.267,77  16.475.267,77 

2- Imposts indirectes 16.849.950,00     16.849.950,00  16.849.950,00 
3- Taxes i altres 
ingressos 3.136.118,37 5.510.491,00 336.000,00 500.000,00 500.000,00 9.982.609,37  9.982.609,37 

4- Tranferències 
corrents 241.111.772,55 111.785.615,00 2.770.000,00 974.656,47 5.762.161,19 362.404.205,21 121.116.392,66 241.287.812,55 

5-  Ingressos 
patrimonials 3.792.124,38 103.022,00 752.160,00   4.647.306,38  4.647.306,38 

Suma Operacions 
Corrents 281.365.233,07 117.399.128,00 3.858.160,00 1.474.656,47 6.262.161,19 410.359.338,73 121.116.392,66 289.242.946,07 

         
B) OPERACIONS 
DE CAPITAL         

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

7- Transferències de 
capital 51.966.766,93 5.000.000,00   5.437.838,81 62.404.605,74 10.437.838,81 51.966.766,93 

8- Actius financers 90.000,00 120.000,00 10,00   210.010,00  210.010,00 

9- Passius financers 21.500.000,00     21.500.000,00  21.500.000,00 
Suma operacions de 
capital 73.556.766,93 5.120.000,00 10,00  5.437.838,81 84.114.615,74 10.437.838,81 73.676.776,93 
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TOTAL 
INGRESSOS 354.922.000,00 122.519.128,00 3.858.170,00 1.474.656,47 11.700.000,00 494.473.954,47 131.554.231,47 362.919.723,00 

         

DESPESES         

 CONSELL  
DE  

MALLORCA 

IMAS IEHM ADU RTVM TOTAL  
SENSE 

CONSOLIDAR 

TRANSF. 
INTERNES 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS 
CORRENTS         

1- Despeses de 
personal 52.631.773,91 50.812.410,00 756.715,94 870.150,47 3.943.829,46 109.014.879,78  109.014.879,78 

2- Desp. béns 
corrents i serveis 47.882.103,58 50.220.405,00 2.792.128,72 499.506,00 2.318.331,73 103.712.475,03  103.712.475,03 

3- Despeses 
financeres 9.115.808,88     9.115.808,88  9.115.808,88 

4- Tranferències 
corrents 140.437.643,68 14.094.875,00 165.000,00   154.697.518,68 121.116.392,66 33.581.126,02 

Suma Operacions 
Corrents 250.067.330,05 115.127.690,00 3.713.844,66 1.369.656,47 6.262.161,19 376.540.682,37 121.116.392,66 255.424.289,71 

         
B) OPERACIONS 
DE CAPITAL         

6- Inversions reals 53.095.520,98 6.227.912,00 135.310,00 105.000,00 5.437.838,81 65.001.581,79  65.001.581,79 
7- Transferències de 
capital 36.703.087,81 1.043.526,00    37.746.613,81 10.437.838,81 27.308.775,00 

8- Actius financers 90.000,00 120.000,00 9.015,34   219.015,34 0,00 219.015,34 

9- Passius financers 14.966.061,16     14.966.061,16  14.966.061,16 
Suma operacions de 
capital 104.854.669,95 7.391.438,00 144.325,34 105.000,00 5.437.838,81 117.933.272,10 10.437.838,81 107.495.433,29 

         

TOTAL DESPESES 354.922.000,00 122.519.128,00 3.858.170,00 1.474.656,47 11.700.000,00 494.473.954,47 131.554.231,47 362.919.723,00 

3r.- Aprovar, les Plantilles del Personal que es preveuen  en els esmentats Pressuposts. 

4t.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a l'any 2009. 

5è.- Sol·licitar condicions a les entitats financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un import màxim 
de  21.500.000,00� 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 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. 
 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
que el pressupost de 2009 té com a línies general dos eixos fonamentals: un és el fet de 
tornar a augmentar, per segon any consecutiu, les despeses en matèria de Benestar 
Social perquè consideren que l’han de fer i perquè el moment actual fa que hi hagi 
persones necessitades més que mai. En aquest sentit, opina que mai no són suficients les 
polítiques socials i, a més, atesa la situació actual de crisi, el Consell intenta fer alguna 
cosa més per atendre les necessitats del més afectats per la crisi. 

El segon aspecte global a destacar d’aquest pressupost és l’important increment de les 
inversions que pugen més d’un 140% respecte del pressupost anterior. 

El pressupost del Consell de Mallorca està format per diversos pressuposts: un 
pressupost propi del Consell Insular que puja a 354.922.000 euros, el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que puja a 122.519.128 euros, el pressupost de 
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l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca que puja a 3.858.170 euros –que és el pressupost 
que manco puja–, el pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca, SA que puja a 
11.700.000 euros –després d’un any de congelació– i, com a novetat, per primera 
vegada es presenta el pressupost de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca que puja a 1.474.656,47 euros. 

Si a la suma de tots aquests pressupost se li resten les transferències internes que són 
aquells doblers que des del Consell de Mallorca es donen a l’IMAS, etc. i que estan 
sumats en el pressupost del Consell i en els pressuposts individuals i, per tant, s’han de 
restar per obtenir quin és el pressupost consolidat, donen un resultat de 362.919.723 
d’euros davant els 293.405.999 d’euros de l’any passat, la qual cosa suposa una pujada 
del 23,69%. 

L’evolució de pressupost és interessant d’analitzar. Des de l’any 2000 ha vingut pujant 
però l’any 2007 va davallat perquè el pressupost de 2006 havia tengut un gran 
creixement degut a la venda de patrimoni del Consell, venda que no existí en 2007 i per 
això es veié obligat a fer una important davallada. 

A partir de 2008 torna a reprendre el vol i torna a fer un creixement tot i que, de tot 
d’una, pensaven que seria difícil fer-ho atès que consideraven que no era bo continuar 
venent patrimoni malgrat que encara hi ha algunes propietats que no descarten vendre. 

L’any 2008 hi va haver un fet curiós: l’Estat pujà les seves aportacions i això va fer que, 
consegüentment, el pressupost pujàs respecte a 2007 atès que la resta d’ingressos es 
mantenien igual. Aquesta pujada per part de l’Estat responia a una petició de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies que anava encaminada a la recuperació 
d’uns recursos que havien perdut les administracions locals quan governs anteriors els 
havien llevat una part important de l’impost sobre activitats econòmiques. 

Per tal de compensar aquesta pèrdua, el Govern central va fer un increment del 
finançament que suposà que el pressupost de 2008 pujàs de 270 milions a 293 milions. 
Només aquesta pujada de les aportacions del Govern central va suposar més de 10 
milions d’euros. 

De 2008 a 2009 la pujada ja no és per les aportacions del Govern central que en línies 
general es mantenen –tot i que l’aportació d’IVA davalla considerablement– sinó per la 
gran pujada de les aportacions del Govern de les Illes Balears. 

Així doncs, els dos darrers anys, els pressuposts han pujat molt. El primer any per les 
aportacions de l’Estat i enguany per les aportacions del Govern de les Illes Balears, la 
qual cosa demostra que aquesta institució necessita de l’aprovació d’un nou sistema de 
finançament per no haver d’estar cada any pendent de la generositat de les ajudes 
d’altres administracions. 

El Consell de Mallorca, com a institució, ha d’exigir el compliment del que estableix la 
Llei de pressuposts de la comunitat autònoma –que encara no està aprovada– que 
entrarà en vigor dia 01.01.2010 d’un nou sistema de finançament perquè els pressuposts 
es puguin estudiar d’una manera molt més objectiva. 
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La pujada dels pressuposts durant els tres darrers anys no ha estat homogènia: l’Institut 
de l’Esport Hípic ha pujat molt poc, la Ràdio i Televisió de Mallorca, SA, entre 2007 i 
2008 no va pujar i per a 2009 puja un poc. En canvi, tant el Consell de Mallorca com 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials han tengut unes pujades paral·leles. 

El pressupost global de 362 milions fa que l’import que es reparteix per habitant fos, en 
2008, de 371,04 �/hab. i en 2009 serà de 445 �/hab. Aquestes xifres es calculen a partir 
de les darreres dades de població que consten a l’Institut Nacional d’Estadística que 
solen ser d’un any o any i mig enrere però com que sempre són els mateixos paràmetres 
sempre s’hi manté la mateixa proporció. 

Els ingressos del pressupost són sobretot per imposts directes i, per exemple, en capítol 
I hi ha 16 milions i mig d’euros d’imposts directes. D’imposts indirectes (alcohol, tabac, 
IVA) hi ha 16.849.000 euros; de taxes –que és allà on el Consell sí pot calcular si li 
interessa o no pujar i decidir-ho– l’import no arriba a 10 milions d’euros; les 
transferències corrents pugen a 241.287.000 �; d’ingressos patrimonials (lloguers, 
concessions, etc.) s’aconsegueixen 4.647.000 � i també es reben més de 51.000.000 
d’euros d’altres institucions obligades a invertir. 

Malgrat tots aquests ingressos, els doblers no bastaven per dur a terme tot allò que 
pretén fer el Consell de Mallorca i s’ha hagut de recórrer, una vegada més, a 
l’endeutament tot i l’esforç que fan per sanejar, més encara, uns comptes que ja estan 
prou sanejats però no obstant això s’ha passat dels 25 milions que es demanaren l’any 
passat als 21,5 milions d’enguany. Tot això conforma els 362 milions amb què 
compten. 

Remarca que els préstecs han davallat i aclareix que quan diu que la situació és 
millorable però no dolenta, ho diu perquè el saldo viu de deute a 31.12.2008 serà de 
150.915.000 euros i amb el préstec de 21,5 milions s’incrementarà a 31.12.2009 a 
157.500.000 euros. 

Això suposa que el percentatge d’endeutament sobre els recursos ordinaris sigui d’un 
poc més del 65% tot i que la llei permet arribar fins al 110%, la qual cosa permet encara 
un ampli marge d’endeutament i, per tant, no descarta que es faci. 

Un altre paràmetre a tenir en compte a l’hora de contractar préstecs és l’estudi de 
l’estalvi net. Actualment l’estalvi net, quan se li ha llevat l’anualitat teòrica, puja a 
gairebé 9 milions d’euros. Per poder contractar préstec cal tenir un estalvi net positiu i, 
en aquest cas, ho és de 9 milions d’euros tenint en compte que el càlcul d’interessos 
s’ha fet del 5,8%, interès que no s’ha pagat en cap moment en 2008 i espera que tampoc 
no s’hi arribi en 2009 atesa la tendència a la baixa dels interessos. 

Afegeix que també hi ha un paràmetre negatiu i així ho reflecteix un informe de la 
Intervenció General. Es tracta de l’incompliment de la Llei d’estabilitat pressupostària 
que es calcula seguint un sistema europeu que assenyala que el Consell té una diferència 
d’uns 3 milions d’euros en negatiu que fan que no s’acompleixi l’estabilitat 
pressupostària atès que el resultat hauria de ser positiu o zero. 
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Afirma que no seria molt complicat absorbir aquest desfasament però, atesa la situació 
de crisi, han pensant que no és un bon moment per prioritzar l’estabilitat pressupostària 
sobre les necessitats reals dels ciutadans i, per tant, han deixat el compliment de 
l’estabilitat pressupostària per al decurs de l’any amb l’elaboració d’un pla financer 
poder donar-li compliment. 

Pel que fa a les despeses del Consell de Mallorca són en personal 109 milions –capítol 
I–, en despeses corrents 103 milions, en despeses financeres (interessos) 9.115.000 
euros, en transferències corrents 33 milions, en inversions reals 65 milions –i aquesta és 
una de les novetats importants en relació a l’any passat– i en transferències de capital –
que també són inversions perquè és capital que es dóna a ajuntaments per fer 
inversions– 27 milions. Això suposa un total de 92.000.000 d’euros que es posaran en 
circulació per fer obres i es mostra segur que durant l’exercici aquesta xifra pujarà. 

D’altra banda s’ha de pagar, dels préstecs que té el Consell de Mallorca, una 
amortització de pràcticament 15 milions d’euros. Si es lleven aquests 15 milions del 
préstec actual i se’n contracten per import de 21,5 milions, el deute viu creix en 6,5 
milions, és a dir, malgrat fer préstecs per 21,5 milions, el deute viu només s’augmenta 
en 6,5 milions. 

Recorda que a principi de legislatura anunciaren que disminuirien el nombre de 
subvencions nominatives a fi que els doblers públics, abans de passar a mans privades, 
passassin un filtre tan gros com fos possible. 

En aquest sentit, de 2007 a 2008 en varen fer un important davallada i de 2008 a 2009 
se’n davallen a molts de departaments però a d’altres creixen i això fa que el resultat 
global sigui de 188 subvencions nominatives en 2009 tot i que s’intentarà llevar-ne. 

Explica que el major creixement de subvencions nominatives ha estat per un criteri 
tècnic: resulta que a les federacions esportives les ajudes es donaven per convocatòria 
pública amb un llarg temps de tramitació i el resultat final era el mateix que si donassin 
subvencions nominatives i, per tant, s’ha optat pel sistema més àgil. 

En quant al Consell de Mallorca, el pressupost serà de 354.000.000 d’euros i tot seguit 
en fa un detall per departaments. 

Apunta que els departaments més importants són Obres Públiques i Benestar Social i 
després ve Cultura i Patrimoni i Presidència. Assegura que pràcticament tots els 
departaments creixen però que s’han prioritzar els de Carreteres i el de Benestar Social 
tot i que hi ha hagut un important creixement també a Esports i Promoció Sociocultural, 
a Cooperació Local, a Joventut i Igualtat i a Interior. 

El creixement de Cooperació Local s’explica perquè la majoria de l’augment es destina 
a repartir entre els ajuntaments. El Departament d’Interior perquè hi havia el col·lectiu 
dels bombers que feia temps que no tenia atenció especial i enguany l’han prioritzat i 
s’hi ha fet un esforç especial. D’altra banda hi ha algunes altres àrees que ja comptaven 
amb un pressupost important que compleix bé la seva missió encara que l’intentaran 
millorar. 
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El Departament de Presidència maneja poc pressupost propi i dóna doblers a l’Institut 
de l’Esport Hípic, a Ràdio i Televisió de Mallorca i organitza la Diada de Mallorca. 
També té la responsabilitat de la publicitat i aprofitar per destacar que enguany es 
davalla un 33% el capítol destinat a publicitat. 

Del Departament d’Interior destaca dos treballs bàsics: la gestió de recursos humans de 
tot el Consell i les emergències –a través dels bombers–. La part més important del 
pressupost d’aquest Departament és per al servei d’emergències. 

El Departament de Cultura i Patrimoni és el departament que té més programes: 
patrimoni cultural, patrimoni històric, serveis administratius, promoció cultural, Teatre 
Principal, normalització lingüística, biblioteques, etc. És un dels departament més 
estructurats i que té més història dins el Consell de Mallorca i, per tant, desenvolupa 
molts de programes. 

El Departament de Joventut i Igualtat és un dels departaments petits i reparteix el seu 
pressupost entre els programes d’Igualtat d’Oportunitats i de Joventut que és un 
programa pont amb vista a la recepció, durant aquest exercici, de les competències de 
Joventut. 

Dins Benestar Social destaca els programes de Menors i de Família atès que s’hi fan 
esforços importants i n’ampliarà la informació en parlar de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials atès que enguany compta amb un conseller i el Consell li passa 16 milions i mig 
d’euros. 

El Departament de Medi Ambient és un altre departament històric del Consell de 
Mallorca i que enguany no s’ha prioritzat i, per tant, no té una crescuda important. No 
obstant això s’intentarà millorar perquè desenvolupa programes tan importants com la 
protecció i millora del medi ambient o la gestió dels residus que no només és important 
pels doblers que maneja sinó per la responsabilitat i la feina que encara s’hi ha de fer. 

Té altres programes que no perquè la quantitat destinada sigui menor són manco 
importants: formació a col·lectius de difícil col·locació a la societat –labor 
importantíssima– així com el tema estrella dels refugis on planegen fer un esforç 
important enguany. També destaca altres programes com el de sa Dragonera, Mallorca i 
la mar, etc. 

El Departament de Territori també té novetats. Duu, com sempre, Urbanisme i 
Ordenació del Territori i enguany se li ha afegit l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca que va ser aprovada per unanimitat amb el suport 
del tots els grups i de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca la qual cosa sembla 
que li garanteix l’èxit. 

Al Departament d’Esports i Promoció Sociocultural duen la gestió del poliesportiu Sant 
Ferran, l’esport escolar i medicina esportiva. A més a més duen tota la relació amb la 
tercera edat organitzada en dues línies: donar ajudes a la gent gran per dissuadir-la 
d’anar a residències i comptar amb locals d’esbarjo i, d’altra banda, organitzar activitats 
a aquests locals. 
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Del Departament de Cooperació Local destaca el Pla d’Obres i Serveis tot i que, a més, 
desenvolupa projectes conjunts amb Territori per al foment de l’economia local. 

El Departament d’Economia i Turisme s’encarrega de la promoció econòmica dels 
productes mallorquins, la promoció turística –amb les oficines d’informació– i diu que 
és una àrea que assoleix grans objectius amb col·laboració de la Conselleria de Turisme 
del Govern de les Illes Balears, tal com passà en 2008 i com es preveu que passi en 
2009. 

El Departament d’Hisenda i Innovació, llevat dels interessos i les amortitzacions, duu la 
responsabilitat del manteniment de tots els edificis de la institució. Com a novetat, 
enguany hi ha unes reformes a la Llar de la Infància per dur-hi a terme unes ampliacions 
administratives. També es manté l’esforç en matèria de noves tecnologies amb un 
pressupost de gairebé 1,5 milions d’euros tot i que espera que 2009 sigui l’any de les 
novetats atès que està a l’espera d’estudiar un possible creixement del servei 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles. 

Afirma que l’estrella del Departament és el procés de modernització per la qualitat i 
organitzar els procediments de la casa perquè tots els departaments desenvolupin les 
seves tasques amb el menor cost possible i que els ciutadans en tengui la major 
satisfacció possible. D’això se’n diu “qualitat” i ja s’hi estant destinant recursos humans 
i s’hi han pressupostat quasi 2 milions d’euros. 

Remarca que tot això s’està fent amb els representants de personal de la casa perquè els 
processos de qualitat que impliquen reformes estructural de l’Administració són 
impossibles sense la col·laboració dels treballadors. 

Al Departament d’Obres Públiques duen el programa de Carreteres i el d’Activitats 
Classificades –que és molt menor– i així el programa de Carreteres se’n duu, 
pràcticament, tot el pressupost del Departament. Destaca les importants inversions en 
matèria de carreteres previstes per a 2009 que pugen a més de 50 milions d’euros més el 
manteniment que fan un total de gairebé 70 milions d’euros. 

En quant a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, observa que té un creixement molt 
important i que se cerca la implicació dels usuaris, treballadors, ajuntaments, entitats 
concertades i proveïdors per tal de donar compliment al compromís assolit arran de la 
situació de crisi. Aquest compromís es desenvoluparà a través de l’observatori dels 
efectes de la crisi per saber què passa amb la gent més necessitada per dur-hi a terme 
actuacions de compensació. 

Per primera vegada, des que hi ha aquest govern, s’hi fa un important esforç en matèria 
d’infraestructura, una part del qual va destinada a la construcció d’una nova residència 
de menors i una altra al manteniment de les instal·lacions existents. 

Tot i no voler entrar a desglossar tots els programes que es fan des de l’IMAS, comenta 
que es fa un important esforç per millorar les llars de gent gran: la Llar dels Ancians 
puja un 8%, la Residència de la Bonanova un 17%, la Residència Huialfàs un 20%, la 
de Felanitx un 7%, les residències concertades un 24%, etc. 
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Les inversions a les llars de menors són de gairebé 2 milions d’euros i també puja el 
programa d’adopció i d’acollida permanent. 

En darrer lloc, fa constar que els ingressos de l’IMAS són, pràcticament tots, procedents 
del Consell de Mallorca.  

Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, explica que manté el seu pressupost igual que 
l’anterior i que és majoritàriament per pagar al personal que té i per donar premis.  

En quant a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, 
explica que, de moment, ha agafat una part important dels recursos humans que tenia 
Territori i que ara passen a l’Agència que està en procés de fundació. Afegeix que és un 
procés lent perquè volen que tot sigui consensuat i confia que el programa triomfi. 

Per acabar, explica que el pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca és d’11.700.000 
euros, amb una pujada de afecta, principalment, a les despeses de personal perquè és 
una partida que havia estat congelada durant l’exercici anterior. Les inversions van 
destinades, per un costat, a programes i, per un altre costat, a la implantació de la TDT. 

Conclou dient que aquest són els grans trets del pressupost que qualifica de valents, que 
pugen molt en relació a l’any anterior, que donen solució a molts de problemes que té la 
gent i que segueixen les dues línies esmentades al principi –serveis socials i obra 
pública– que són les que corresponen en temps de crisi. 

Tot seguit, demana el suport de tots els grups polítics a aquests pressuposts. 

El Sr. FLAQUER (UM) comença la seva intervenció.  

Creu que és una bona notícia que el pressupost de 2009 pugui créixer un 23,6% i arribar 
a una xifra tan important, de 362 milions d’euros. 

Reconeix les dificultats que existeixen per aconseguir finançament, atesa la situació de 
dependència financera d’aquesta institució. Observa que més del 75% dels ingressos 
provenen d’altres institucions i que aquesta manca d’autonomia econòmica fa que 
contínuament es depengui d’altres institucions per fer els pressuposts i, en 
conseqüència, les realitzacions que se’n deriven. Fa notar que aquest és un problema de 
molt difícil solució, per la qual cosa s’ha d’aprendre a conviure amb ell.  

Destaca, dins el capítol d’ingressos, la reducció de l’1 milions d’euros de la partida de la 
cessió d’impostos de l’IVA, que representa una “estocada” important als ingressos, com 
també ho és la reducció de la venda de paper cartró en 1,2 milions d’euros. 

Creu que les raons són obvies, derivades de la situació econòmica actual.  

En canvi, són bones notícies, dins el capítol d’ingressos, l’increment del Fons 
d’Insularitat i Millora dels Serveis, amb 39 milions d’euros i també del cost efectiu del 
servei transferit de Carreteres, que augmenta en 4,5 milions d’euros. 

També destaca la pujada del conveni de noves places per a discapacitats, en 2,7 milions 
d’euros i dels costs efectius dels Serveis Socials en 2,4 milions d’euros.  
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Diu que UM valora positivament la pujada d’aquestes quatre partides, com a fruit de la 
negociació i del treball amb altres institucions, negociacions bilaterals fetes 
principalment amb el Govern de les Illes Balears.  

Tot seguit, destaca que les dues mesures més importants pel que fa a la millora del 
pressupost d’ingressos són, d’una banda el conveni subscrit amb el Ministeri de Foment 
del Govern central, per un import de 4 milions d’euros, i de l’altra el conveni de 
Carreteres 2008-2017, de 25 milions d’euros. Destaca que aquesta aportació total de 29 
milions d’euros és molt important. Fa notar que la pujada més important del pressupost 
és deguda a aquesta quantitat i, per tant, té el seu mèrit, però adverteix que no s’ha de 
perdre de vista que van dirigides a un departament determinat, per a unes actuacions 
determinades. 

Assenyala com un altre aspecte positiu la baixada de la xifra anual d’endeutament, 
perquè es passa del préstec de 25 milions d’euros a 21 milions d’euros. Tot i això, 
mostra la preocupació del seu partit pel fet que, per fer aquest pressupost, s’hagi 
incomplit la Llei d’estabilitat pressupostària, en 3,5 milions d’euros. Reitera que és 
preocupant i que no és bo que la institució prengui aquesta decisió i, a més, obligarà a 
redactar un nou Pla de viabilitat. També els preocupa, sobretot, que l’endeutament 
acumulat, l’endeutament viu a finals de 2009, serà de 157 milions d’euros, una xifra 
molt elevada, quasi bé la meitat del pressupost d’enguany. Reitera que són xifres molt 
considerables. 

Sobre els indicadors del 110% de l’estalvi net, observa que aquests són indicadors 
relatius, no absoluts. Per aquesta raó, fa notar que aquesta és una qüestió que s’ha de 
vigilar. 

Recorda que durant altres anys en què l’endeutament era de 12 i 13 milions d’euros, 
l’equip de govern era criticat amb acritud, per la qual cosa observa que actualment  
l’endeutament és de 25 milions d’euros i, més concretament enguany, de 21,5 milions 
d’euros.  

Anuncia que UM dóna un vot de confiança a l’equip de govern, tot i que recorda i retreu 
aquestes actituds negatives durant l’anterior legislatura, pel fet d’endeutar-se per 12 i 13 
milions d’euros.  

Tot seguit diu que s’hauria de saber si, a més d’aquest endeutament, també hi ha 
mancances de tresoreria durant l’exercici pressupostari, perquè no només és important 
la part pressupostària, sinó també la gestió de tresoreria. Fa notar que no serveix de res 
tenir pressupost si després no es tenen els doblers en el moment adequat per pagar com 
pertoca i que les tensions de tresoreria provoquen, a vegades, una mala gestió dels 
diferents departaments. Per aquesta raó, és tan important tenir el pressupost quadrat com 
agilitar les gestions administratives i burocràtiques per fer arribar aquests doblers a la 
ciutadania. Diu que ho suggereix perquè potser es podrien evitar tensions de tresoreria 
contractant el préstec anual amb un poc d’anterioritat.  

A continuació, comença a fer la valoració del capítol de despeses. Reitera la seva 
preocupació per la pujada del capítol 1, de les despeses de personal i la del capítol 2, de 
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despeses de béns i serveis, que pugen un 10,7% i un 12,3% respectivament, perquè són 
pujades molt elevades i, en aquest sentit, considera que es va per mal camí.  

Respecte a la pujada de quasi 11 milions d’euros de la partida de despeses de personal, 
la considera una mala notícia per a la institució. Opina que aquesta espiral s’ha d’aturar, 
perquè són problemes per al futur. Observa que, actualment, el capítols 1 i 2 ja suposen 
el 58% del pressupost consolidat, una xifra elevadíssima i preocupant.  

Assenyala que aquest 58%, valorat d’una manera objectiva, és una xifra que 
aparentment no indica res, però si es compara amb una altra xifra molt important dins 
uns pressuposts com són les inversions, s’observa que el capítol 1 i 2 sumen el 58% i 
inversions suma només un 18%. Adverteix que aquesta qüestió s’ha d’analitzar, en els 
propers pressuposts i que s’ha d’aturar aquesta espiral de creixement, que és una 
tendència innata i difícil de controlar.  

En canvi, valora positivament l’increment espectacular del capítol d’inversions en un 
141% sobretot dels 25 milions del conveni de carreteres.  

També és una bona notícia per a UM la pujada del Pla d’obres i serveis en un 15,62% i 
1,7 milions d’euros. Diu que era una important preocupació per a UM que el POS, que 
és el pla estrella en inversions d’aquesta institució als diferents municipis, pujàs d’una 
manera significativa, perquè aquesta era una promesa que havien fet tots els partits 
polítics que actualment governen la institució. 

La valoració d’UM també és positiva pel que fa a l’augment dels capítols 4 i 7, però  
adverteix que han observat que s’imposa la tesi que ja va defensar UM durant el darrer 
any, quan advertia que eliminar algunes subvencions nominatives seria més dolent que 
bo. Destaca, per tant, que el temps els ha donat la raó i que enguany passen de 183 a 188 
partides nominatives i de 10,4 milions d’euros a 11,2 milions d’euros, la qual cosa 
demostra que demonitzar les subvencions nominatives és un error que amb el temps van 
descobrint els partits polítics que abans ho criticaven i que, finalment, hauran d’acceptar 
la realitat. 

Dins el capítol de transferències, els preocupa especialment la manca d’agilitat i la 
disminució de les convocatòries públiques. Creu que és inexcusable mantenir totes les 
convocatòries, tant les que van adreçades a entitats locals com a associacions i 
empreses.  

Considera molt encertada, i li fan costat del tot, la decisió d’augmentar amb 24 milions 
d’euros el pressupost del departament de Benestar Social, com també la del departament 
de Promoció i Esports, de 3,7 milions d’euros. Assegura que eren pujades molt 
necessàries i recorda que els dos departaments, durant l’any 2008, han patit greus 
problemes econòmics i s’han hagut de transferir partides econòmiques contínuament 
perquè no podien complir els mínims en relació a les seves competències d’una forma 
adequada. Per tant, mostra l’acord total d’UM amb aquesta definició de prioritats que ha 
establert l’equip de govern.  
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Sobre el departament de Joventut i Igualtat opina que, tot i que gestiona una xifra 
relativament petita, es nota l’esforç d’augmentar-la en un percentatge important, del 
65%. 

Respecte a Obres Públiques, destaca que puja d’una forma substancial, pels dos 
convenis signats, que eleven la seva xifra a gestionar fins a 82 milions d’euros. Observa 
que l’obra pública serà imprescindible per superar els moments actuals de dificultats; és 
important que aquests doblers es puguin fer arribar a les empreses, sobretot les 
mallorquines, perquè puguin ajudar a pal·liar aquests moments de dificultats que té el 
sector de la construcció.  

Mostra preocupació també per la pujada del pressupost de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca, perquè es dedica íntegrament a despeses de personal. Diu que haurien volgut 
que aquesta pujada s’aplicàs a un altre criteri i que és una qüestió que s’ha d’analitzar i 
a vigilar. Comenta que tenen constància de les reduccions pressupostàries, però haurien 
desitjat poder augmentar un poc més les partides dedicades a normalització lingüística i 
al Teatre Principal.  

Pel que fa al departament de Medi Ambient i Natura, opina que la pujada és mínima, 
d’un 2,98% i que programes tan importants com “Restauració de molins”, “Mallorca i la 
mar” o “Tallers d’ocupació”, s’han hagut de reduir de forma substancial. Retreu la 
mancança, dins aquest departament, de finançament per inversions en refugis, 
especialment doblers per executar el conveni de restauració de La Trapa, signat entre el 
CIM i el GOB. 

Tot seguit, fa una especial menció a la negociació de futures transferències. Observa 
que s’acosta una època de negociació de transferències amb altres institucions, per la 
qual cosa adverteix, perquè no es repeteixi la mateixa situació, que cada vegada que el 
CIM ha negociat una transferència ha fet un mal negoci perquè la dotació rebuda ha 
estat insuficient.   

A continuació es refereix a l’execució del pressupost. Reconeix de cada vegada més, els 
consellers esgoten les seves partides i que el romanent de la institució és de cada vegada 
més reduït, però també és cert que la gestió administrativa, la burocràcia, és molt 
millorable. Fa notar que cobrar del Consell de Mallorca és de cada vegada més 
complicat i no serveix de res tenir un pressupost de 362 milions d’euros si després hi ha 
dificultats per fer arribar els doblers d’una forma àgil a la ciutadania.  

Per acabar, assegura que UM creu que el pressupost de 2009 és realista, reitera l’encert 
de les prioritats que s’han decidit i espera que la ciutadania de Mallorca pugui percebre i 
gaudir d’aquesta planificació econòmica. 

Per acabar, anuncia el vot favorable d’UM als pressuposts 2008-2009. 

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca), en primer lloc, qualifica aquests pressuposts de 
realistes i possibles tot i que, en alguns aspectes, podrien ser millorables i, en altres, són 
molt encertats. 
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Tot seguit planteja la seva preocupació per la davallada dels ingressos estatals de 2,4 
milions d’euros perquè denoten una manca de sensibilitat del Govern estatal respecte a 
les administracions locals. Li preocupa que a un Estat com Espanya que té un dels 
percentatges de finançament local més baixos d’Europa –el més baix dels 15 països 
inicials de la Unió Europea–, es produeixi un fenomen d’aquestes característiques. 

D’altra banda, els alegra l’augment dels ingressos provinents del Govern de les Illes 
Balears i, en aquest sentit i d’acord amb el Sr. Flaquer d’UM, creu que hi ha hagut una 
bona negociació per aconseguir, d’aquesta institució, un increment de transferències 
però reitera la preocupació pel tema estatal no només pel que implica en 2009 sinó pel 
que vol dir amb vista a les negociacions del nou sistema de finançament local. 

No hi ha cap garantia, a hores d’ara, que el nou model de finançament local entri en 
funcionament en 2009 i segurament hi entrarà en 2010. Les entitats locals de Mallorca 
no estan per perdre un any pendents d’un nou model de finançament. 

Considera que, en aquest sentit, és preocupant l’actitud del ministre d’Economia de 
l’Estat que, senzillament, intenta un torcebraç amb la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies amb vista a deixar l’increment del nou model finançament local per a 2010 
i, per tant, amb això se’n perdrà un any. 

Vol deixar constància d’aquesta opinió i del fet que hi ha dos deures fonamentals a 
resoldre i que no depenen del Consell de Mallorca i que són d’absoluta prioritat. Un és 
la negociació del nou model de finançament a nivell estatal i, en aquest sentit, l’aptitud 
del Consell de Mallorca ha de ser combativa i de donar suport a les reivindicacions que 
planteja la FEMP i, l’altre, el nou finançament provinent de la comunitat autònoma atès 
que hi ha una llei de finançament pendent i ha passat un any més i encara no se n’ha 
començat a parlar. 

Insisteix a dir que des del Consell de Mallorca s’ha de dir, clar i alt, que s’ha d’accelerar 
també la nova llei de finançament autonòmic que està pendent. 

Pel que fa al capítol d’ingressos d’aquests pressuposts, el seu Grup valora d’una forma 
molt positiva el creixement de gairebé un 24%. Afegeix que el seu Grup mai no s’ha 
caracteritzat per criticar el nivell d’endeutament sinó que més aviat hi han mantingut 
una postura contrària i, per això, s’alegren que hagi pogut rebaixar el nivell 
d’endeutament tot i que no els preocupa massa que no es compleixi la Llei d’estabilitat 
pressupostària i, en aquest sentit, felicita el Sr. Alemany pel seu agosarament. 

Manifesta que el seu parer és d’evitar l’encotillat que suposa la Llei d’estabilitat 
pressupostària, cosa que demana la FEMP, on tots els partits polítics hi estan d’acord i, 
per tant, no sap què passa a les altres institucions. 

Observa que, en temps crisi econòmica, els pressuposts han de créixer i, vist que ell 
prové d’una tradició d’esquerra radical, això és l’abecé del keynesianisme i de 
l’exposició més moderada de la socialdemocràcia clàssica tot i que, avui en dia, en dir 
això, sembla una posició d’un altre món.  
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Reitera que ell reivindica que, en temps de crisi, han de pujar els pressuposts perquè és 
la manera de crear feina, donar suport a les persones més necessitades, etc. i això ha 
funcionat des dels anys 30 i, per tant, és lògic seguir en aquesta línia. 

Pel que fa als distints departaments, coincideix amb el fet que s’ha de destacar 
l’increment de despesa en benestar social als diferents departaments que desenvolupen 
tasques relacionades amb aquesta matèria, a la qual cosa dóna suport clarament. 

Igualment hi està d’acord amb la proposta de creixement del pressupost del 
Departament d’Obres Públiques tot i fer constar que ell no és cap apassionat de les 
carreteres, considera important que, en temps de crisi, es destinin 82 milions d’euros a 
un capítol que donarà molta feina i que jugarà un paper important en la revitalització de 
l’economia i, per tant, és una mesura encertada. 

També li sembla important el pressupost del Departament d’Interior atès que s’hi han 
inclòs unes partides que donaran pes a la renovació de la flota d’emergències, cosa que 
era una necessitat imperiosa. Una assignatura pendent que no podran solucionar 
globalment amb aquest pressupost però que hi suposarà una important injecció 
econòmica. 

Afirma que, tot i estar d’acord en controlar les despeses de personal, quan el creixement 
és per tal d’equiparar situacions que no existien i vistes les necessitats dels treballadors 
que s’havien de resoldre –com el cas de RTVM que no incrementa el personal sinó el 
salari en funció de l’IPC–, el seu Grup, evidentment, donarà suport a la millora de les 
justes reivindicacions dels funcionaris i resta de treballadors de la casa. 

Del Departament de Cultura i Patrimoni destaca la importància d’un pressupost de 
gairebé 25 milions d’euros per a una gestió fonamental en aquesta institució i 
fonamental per a la defensa del que representa aquesta terra. 

No obstant això, lamenta que no s’hagin pogut incrementar alguns capítols tan 
importants com el Teatre Principal que, sense dubte, ha jugat un paper destacadíssim 
durant l’any i mig que està novament en marxa. Opina que mai no es destinaran prou 
doblers per desenvolupar una tasca com aquesta. 

Així mateix lamenta que no s’hagi pogut incrementar el pressupost del Departament de 
Medi Ambient per cobrir qüestions com La Trapa o d’altres i que són qüestions que el 
seu Grup considera fonamentals. 

Afegeix que aspiren que durant el desenvolupament del pressupost de 2009 i si, 
miraculosament, aconseguissin més finançament, es prioritzi el Departament de Cultura 
i Patrimoni i el conveni de La Trapa. 

Valora de forma positiva l’assignació d’un pressupost per a la creació de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, fet que considera prou 
important. 

Atesos els debats dels darrers mesos sobre aquest tema, es constata que en poc més de 6 
mesos no només s’han corregit el debat que hi havia sinó que avui s’està aprovant un 
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pressupost que assumeix per Estatuts que, durant els tres primers anys, totes les 
despeses d’aquesta Agència recauran en els pressuposts del Consell i no dels 
ajuntaments i, si més no, en altres moments se n’ha criticat l’evolució ara s’ha de 
reconèixer que s’han fet els deures i s’han fet bé. 

També valora de forma important el creixement del Pla d’Obres i Serveis (POS) en més 
d’un 15% respecte al pressupost de l’exercici anterior. El POS d’enguany va en la 
mateixa línia de donar suport a l’impuls de l’economia local per tal de donar sortida a la 
situació difícil existent des del punt de vista econòmic. 

Per acabar reitera que, en línies generals, aquests pressuposts són millorables i possibles 
i, sobretot, que la gran tasca que s’hauria d’assumir és mirar com aconseguir més 
ingressos per a aquesta casa. 

El Sr. RAMON (PSOE) comença la seva intervenció. 

Puntualitza que aquests no són els pressuposts del PSOE, sinó que són fruit d’un pacte, 
en el qual, com sempre, el PSOE ha estat el més generós a l’hora de cedir, atesa la 
composició de l’equip de govern actual.  

Tot i això, expressa la satisfacció del seu Grup polític per aquests pressuposts, que 
defineix com a molt bons i tot seguit n’explica els motius. 

En primer lloc, perquè la despesa social puja un 25% respecte a 2008 i un 46% respecte 
de 2007. 

En segon lloc, perquè s’incrementen les inversions amb un 141%. Ho considera una 
bona notícia, ateses les circumstàncies econòmiques actuals. 

En tercer lloc, perquè comporten més seguretat en els llocs de feina: es creen 200 noves 
places i algunes que eren eventuals es converteixen en estructurals. Valora molt 
positivament aquesta seguretat per al personal d’aquesta institució. 

En quart lloc, perquè neix l’Agència de la Disciplina Urbanística (ADU). Diu que per al 
PSOE és una excel·lent notícia. 

En cinquè lloc, per la transparència i la informació en relació a la creació, la 
modernització i als mètodes de l’administració digital i la promoció de les noves 
tecnologies, com també per disposar de més doblers i més serveis per als ajuntaments.  

Assenyala que els quatre eixos que el PSOE va presentar en el seu programa electoral, 
com ara la política social, la protecció del territori, més municipalisme i més 
modernització i transparència, estan perfectament integrats dins els pressuposts de 
2008-2009. 

A continuació, destaca una sèrie de fets que, com a socialista, pensa que ha de 
reconèixer. 

En primer lloc, la bona feina que es va fer a la darrera reunió de la Comissió de 
Pressuposts. Reconeix que va ser molt millor que la de l’any passat, tan per part de 
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l’equip de govern com del partit de l’oposició. Creu que les intervencions varen ser 
bones i completes i, tot i la llarga durada de la sessió, tothom en va poder sortir satisfet.  

Puntualitza que, segons el PSOE, només es va produir una excepció, concretament en el 
punt de la Ràdio i Televisió de Mallorca. Considera que varen sobrar adjectius negatius, 
com ara qualificar la RTVM d’obscurantista i sectària. Refusa també el to mantingut 
durant la intervenció.  

Reitera l’acord total del seu Grup polític amb el model que té la RTVM i amb la seva 
gestió. Pensa que si es compara amb altres televisions de l’Estat espanyol, s’ha 
d’admetre que amb els doblers que tenen disponibles i la situació en què es troba, treu 
un producte molt bo, que és independent i professional. 

Per aquesta raó, la pujada del pressupost a favor d’aquesta entitat li sembla ben justa i 
encertada, tant per la qüestió de la congelació de salaris que ha patit com per la situació 
precària en què treballa tot el seu personal, incloses les instal·lacions de la RTVM. 

Diu que tampoc els agraden els comentaris sobre les subvencions nominatives. 
Reconeix que és cert que augmenta el seu nombre i el seu import, però fa notar que 
baixa considerablement el seu pes dins el pressupost, des d’un 3,5% fins a un 3%. 

Reconeix que l’any passat es va produir una baixada important, però recorda que una de 
les propostes electorals del PSOE era que havien de ser l’excepció, opinió que era 
compartida també pel Síndic de Comptes del Govern de les Illes Balears i pel govern de  
l’Estat espanyol. 

Tot i això i tot i ser políticament incorrecte, manifesta el seu rebuig a la situació actual 
sobre aquesta qüestió amb l’expressió: “Quanta hipocresia i quina barra s’ha observat 
en els titulars de premsa de la setmana passada”. Opina que són sorprenents, aquests 
titulars. 

A continuació, destaca la millora de la despesa social, en la línia de les cinc estratègies 
que va presentar el conseller executiu de Benestar Social. Assenyala la millora del 
finançament de l’IMAS i l’aportació, del CIM cap a l’IMAS, que ha crescut un 33%. 
Respecte als Plans especials que va plantejar el conseller executiu de l’IMAS, esmenta 
la necessària i urgent ajuda, per l’actual crisi econòmica, als àmbits següents: Casa de 
Família, immigrants, salut mental, renda mínima d’inserció i menjador de transeünts.  

Tot seguit, dóna detalls sobre l’adaptació a la Llei de dependència: 3 milions d’euros, 
per a maquinària, mobiliari, informàtica i gestió, equipament mèdic. Creu que es pot 
afirmar que s’ha acabat la situació de deteriorament i abandonament en què es trobaven 
les residències del CIM en temps passats.  

Destaca la millora en la gestió dels serveis, el sanejament del deute, millora per als 
serveis als discapacitats, als menors i a les persones en situació de risc d’exclusió social 
i reitera que per als socialistes aquestes millores per a l’IMAS són molt bones notícies. 
Fa notar la important millora en els equipaments, que per als centres de menors i per als 
centres d’atenció a persones en risc d’exclusió social tendran una assignació de més de 
tres milions d’euros.  
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Mostra l’acord total amb els criteris aplicats pel que fa a l’endeutament i la gestió del 
pressupost. Recorda que l’any 2007 s’havia previst demanar un préstec de 27 milions 
d’euros i es va passar a 25 milions d’euros, mentre que ara és de 21 milions d’euros. 
Reconeix que no es compleix la Llei d’estabilitat pressupostària, però si que es 
compleix el requisit d’estar per davall del 110% dels ingressos ordinaris (que són un 
65%). Creu que hi ha molt de marge per l’endeutament i que l’endeutament no és dolent 
però és millor si no n’hi ha, perquè els doblers que es destinen a retornar préstecs es 
podrien utilitzar en una altra cosa.  

Assenyala que aquesta mateixa línia, pel que fa a l’endeutament, ha estat reforçada per 
la FEMP que considera que aquest plantejament de l’estabilitat pressupostària s’hauria 
de canviar, sobretot en aquest moment actual de crisi econòmica. 

Diu que no són partidaris d’ajornaments de deute i de crear períodes de carència, com es 
va plantejar a la darrera reunió de la Comissió Informativa, perquè d’aquesta manera no 
es solucionen els problemes, sinó que es traspassarien als polítics que vendran després. 

Destaca la millora i el reforç de la seguretat laboral dels treballadors, perquè es creen 
nous llocs de treball i en una sèrie de departaments, com ara Medi Ambient, IMAS, etc. 
els que eren eventuals s’han convertit en estructurals. 

Tot seguit, esmenta una sèrie d’iniciatives que poden semblar anecdòtiques, però que 
per al seu Grup polític tenen un valor molt important.  

D’una banda, la iniciativa del Departament d’Hisenda i Innovació d’encomanar les 
tasques de manteniment dels jardins dels edificis de la institució al col·lectiu de 
persones discapacitades o del col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social. 
Assegura que és una bona notícia. 

D’altra banda, també creu que és un encert, i que hauria d’anar augmentant, l’increment 
de les polítiques de joventut, perquè aquests doblers afavoriran les diferents 
associacions i els ajuntaments.   

Ressalta també la importància de la creació de la Fundació Mallorca Turisme, per 
aconseguir, en la mesura de les possibilitats del CIM, incrementar el dinamisme 
econòmic. 

Pel que fa al Departament de Cooperació Local, fa notar que s’ha reforçat el servei 
d’assessorament econòmic i financer amb la creació d’un lloc més de feina; fins ara 
havia de fer aquest treball una sola persona i amb la nova incorporació s’han duplicat 
les possibilitats d’atenció. Ho destaca perquè creu que és fonamental, per als 
ajuntaments, tenir accés a un servei d’aquestes característiques.  

Considera molt positiu l’augment del POS. Fa notar que quan es dona una subvenció del 
POS a un ajuntament el CIM li resol un problema i n’hi crea dos, perquè l’ajuntament hi 
ha de posar doblers i, a més, ha de mantenir l’obra. Considera que s’hauria d’obrir un 
debat sobre aquest tema, d’obres finançades per mitjà del POS però que són molt 
discutibles. Posa l’exemple del passat boom de camps de futbol amb gespa artificial pels 
municipis i fa notar que invertir mig milió d’euros en un camp de futbol que només 
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utilitzaran un o dos equips és realment absurd, sobretot si a menys de deu quilòmetres 
n’hi ha un altre. 

Per tant, es tracta de gestionar des del CIM els doblers de tota Mallorca i convèncer els 
ajuntaments perquè entenguin que compartint algunes instal·lacions se’n pot treure més 
profit. Recorda que el conseller de Cooperació Local ja es va mostrar convençut que es 
tracta de gestionar amb iniciativa i amb imaginació. Assenyala que el personal executiu 
existeix no només per fer coses, sinó també per mantenir-les i millorar-les i a vegades 
fins i tot per no fer certes coses, sobretot aquelles que no responguin a l’interès general. 

Per acabar, destaca i mostra satisfacció perquè per primera vegada apareix un 
pressupost per a l’Agència per a la disciplina urbanística de Mallorca. Felicita la 
consellera executiva de Territori i el conseller executiu de Cooperació Local per dur 
endavant de forma consensuada aquesta agència, però considera vergonyoses les 
declaracions que s’han fet recentment, a la Comissió d’Urbanisme, a la premsa escrita, 
etc., centrades en com s’han de repartir els doblers de les infraccions. Lamenta que 
aquesta sia la màxima preocupació d’alguns responsables polítics, com també ho és que 
per una part defensin la protecció del territori, però quan hi ha projectes importants que 
signifiquen molts doblers per a l’ajuntament s’oblidi la protecció d’aquest territori. 
Aquest és un missatge vergonyós per a la ciutadania.  

Diu que per al PSOE el missatge és: protecció del territori, sí, sempre i al marge dels 
doblers. El finançament dels ajuntaments s’ha d’assegurar d’una altra manera, no a 
costa del territori que, d’altra banda, també és un valor econòmic per al futur. Per 
aquesta raó, molts doblers d’ara poden significar pa per avui i fam per demà. La 
preservació del territori és bàsica i no s’hi han d’escatimar esforços ni tampoc jugar-hi 
amb aquest tipus de declaracions, que fan molt de mal a l’opinió pública. 

Davant aquesta situació, destaca la gran importància de la creació de l’ADU i diu que el 
seu debat, en el futur, ha de ser com prevenim la il·legalitat urbanística i no com curam 
o quines infraccions aplicam i com ens les repartim.  

Per acabar, mostra el seu reconeixement al conseller executiu d’Hisenda i Innovació, a  
tots els polítics i tècnics que han col·laborat en l’execució d’aquest pressupost per la 
seva bona feina i expressa el desig que per al proper any ja estigui resolt el nou sistema 
de finançament i que el Sr. Alemany, com a bon gestor, el pugui dur endavant.  

El Sr. FONT (PP) comença dient que aquest és un pressupost feliç en el qual tot és 
perfecte o, almanco, així ho pareixia quan, fa vuit dies, en varen fer la presentació 
encara que avui no ho semblen tant i, fins i tot, s’han pegat qualque bescollada per part 
del representat del PSOE i, sobretot, del representant d’Unió Mallorquina. 

Opina que el Sr. Flaquer (UM) ha anat un poc enllà en mirar el món des d’un punt 
global, la qual cosa li alaba i més després de la reunió de fa dos dies a Washington.  

Una altra qüestió és si són conscient que havent-hi a Balears, en total, 72 pressuposts 
públics (67 d’ajuntaments, 4 de consells i 1 del Govern), dels quals el del Consell és el 
tercer més important. Això hauria de suposar que, vista la situació econòmica actual, 
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tenguessin cura que també fos el tercer pressupost en influència per tal que la gent pugui 
passar millor la complicada situació que viu. 

Comenta que, en l’exposició de cada consellers, el Sr. Alemany ha estat en la seva línia 
mentre que als altres els ha vist poc il·lusionats i si els governats no estan il·lusionats, la 
gent estarà desil·lusionada. 

En aquest sentit, baldament no s’entenguin i hi votin en contra, els demana que pugin 
l’ànim perquè la societat necessita veure uns governants amb ganes d’arreglar les coses 
i no amb la tristor que, desgraciadament, han demostrat en les seves exposicions. 

Reitera que no és possible veure Consell de Mallorca, amb el tercer major pressupost de 
les Illes Balears per ajudar a passar millor la crisi, amb una tristor tan grossa com la 
demostrada en les intervencions precedents i, fins i tot, amb manca de recolzament entre 
els distints grups polítics. 

Tot seguit insta l’equip de govern a acabar la legislatura atès que els polítics no tenen 
dret, vista la crisi actual i el compromís assolit a Washington, a fer les coses amb 
desgana. 

Pel que fa al pressupost, comenta que hi ha hagut grans declaracions de la presidenta fa 
vuit dies: Benestar Social puja un 25% i ells opinen que no és així. 

Explica que ells han mirat els pressuposts tal com ho faria qualsevol ciutadà, és a dir, 
diuen que l’any vinent hi haurà més inversions que enguany però la comparança 
clàssica d’aquesta casa de novembre 2007 a novembre 2008 no és bona perquè a data 30 
d’octubre de 2008 ja ha fet, com a mínim, la mateixa inversió que preveuen per a 2009. 

I a data 31 de desembre encara serà més grossa. L’any passat tenien l’excusa que els 
pressuposts havien de reflectir 25 milions d’euros procedents del Govern balear per a 
carreteres i 25 milions més per a Benestar Social, quantitats que no s’hi recollien perquè 
estaven pendents d’aprovació però a ningú se li escapava que el pressupost era de 292 
milions d’euros més aquests 50 milions que s’hi havien d’incorporar. 

Avui el pressupost de Benestar Social –gastat o compromès– durant 2008 puja a 121 
milions d’euros a 30 d’octubre –quantitat que pujarà a data 31.12.08– i, per a 2009, s’hi 
pressuposten 122.519.000 euros: una pujada d’1.449.000 euros que suposa un increment 
de l’1,22%, és a dir, ni tan sols puja el 3%. 

Considera que podrien defensar que l’any passat feren l’esforç d’aconseguir els 25 
milions del Govern de les Illes Balears per a 2008 i consolidar-los i també per a 2009, 
malgrat que tampoc no és cert, i més endavant ho demostrarà, però políticament 
quedaria bé i seria real en gran part. 

Així doncs, l’any 2008 ja han pujat els 25 milions d’euros i els han gastat. 
Concretament varen rebre 24.367.236 d’euros en 2008 i, per a 2009, només en rebran 
18.234.000 dels convenis o així consta al pressupost. 

La presidenta va dir que les inversions reals s’incrementaven un 141%, especialment en 
obra pública i resulta que el Departament d’Obres Públiques, a dia 30.10.08, duu 
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compromès en obra pública 84.700.000 d’euros i per a 2009 se’n pressuposten 
82.267.000. 

Hi podrien afegir els convenis però ell no se’n fia: el conveni, en principi, no val i, per 
tant, no s’hi posa i no s’hi posa perquè no existeix a partir de la reunió del president de 
la comunitat autònoma amb la ministra. Ara hi han posat un esparadrap i han dit que 
modificaran el conveni i enviaran els doblers. 

Doncs bé, si l’equip de govern confia en la ministra d’Obres Públiques i en el president 
del Govern balear, perfectament podrien fer un endeutament anticipat per l’import de la 
quantitat que els correspon per conveni, és a dir, 35 milions d’euros més 2 milions que 
ara han dit que pagaran i que corresponen a quantitats no abonades en 2007 i 2008 i que 
pagaran entre 2009, 2010 i 2011. 

Reitera que hi podrien incloure aquesta quantitat però mentre això no succeeixi, s’han 
gastat 84 milions d’euros en obra pública durant 2008, sense comptar els dos darrers 
mesos, i per a 2009 només en pressuposten 82 milions. 

Aquesta casa necessita, en primer lloc, un principi de transparència que és l’única 
possibilitat de guanyar confiança. Comenta que quan ell aporta aquestes dates resulta 
que no hi ha un 25% més en benestar social ni un 141% més en obra pública respecte al 
que ha rebut un ciutadà en 2008. 

Si volen parlar del que posaren a un paper en 2007, hi poden parlar, però el que 
realment notarà una família a Mallorca és que la inversió no serà més que els doblers 
que han gastat en 2008. 

Han dit que la inversió per habitant és de 448 euros i el que aquesta casa, a través de la 
Intervenció General, ha decidit pagar a data 30 de novembre és aquesta quantitat de 
mitjana. 

La xifra oficial d’habitants del Govern balears és de 814.275 i si divideixen el 
pressupost gastat en 2008 pel nombre d’habitants dóna un resultat de 448 euros per 
habitants i, en canvi, pressuposten 436 euros per habitant per a 2009, és a dir, 12 euros 
menys per persona, xifra a la qual s’ha d’aplicar el 3% d’IPC, que no han aplicat. Opina 
que cal més transparència i més confiança. 

Pel que fa als préstecs, aquests són superiors al permès. Els informes d’Intervenció 
General són contundents en aquest sentit i en altres coses. Recorden, un any més, que 
han posat el mateix import de la subvenció del cànon que els paga Mac Insular. L’any 
passat varen dir que el cobrarien i res. 

D’altra banda, els doblers pressupostats per a recursos humans són insuficients perquè 
hi ha places sense dotar així com també els recorda que, sense cap dubte, no està 
justificat de cap manera que a moltes subvencions nominatives no quedi justificat que el 
seu objecte sigui clarament el fonament d’una activitat d’utilitat pública, d’interès 
general o de promoció d’una finalitat pública, tal com s’estableix en l’article 2 de la Llei 
38/2003 així com també incompleixen la Llei d’estabilitat pressupostària. 
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Aquests són els pressuposts però era possible haver-los fet bé si haguessin cobrat les 
quantitats de Mac Insular i si haguessin pressupostat bé els interessos tot sabent que la 
tendència és a la baixa i, en canvi, hi deixen un matalàs de 2,5 milions d’euros que no 
calia atès que no hi ha doblers per a altres coses que són necessàries. 

Una altra qüestió és que no compleixen amb el 0,7, els hi falten 975.000 euros i n’hi 
pressuposten 1.025.000. 

A continuació li diu a la Sra. presidenta que cal ser realistes i es mostra convençut que 
ella no té coneixement del que s’aprovarà avui. 

A mode d’exemple, diu que en matèria de polítiques socials, aquest pressupost no puja 
ni l’IPC i si l’equip de govern volgués pujar IPC del que han gastat enguany haurien de 
tenir un pressupost de Benestar Social de 124.656.000 euros que seria el pressupost real 
tot i que no bastaria. 

Vol deixar constància que no es rebran els 25 milions del conveni de serveis socials, 
llevat que la documentació del pressupost estigui equivocada, perquè s’hi diu que 
“mitjançant conveni de col·laboració amb diferents departaments de la CAIB, en 2009 
es preveu ingressar 18.234.000 euros, la cosa significa un decrement del 25,2% respecte 
a les previsions inicials de 2008...” 

Tot seguit assegura que el més greu és que en virtut del conveni per la Llei de 
dependència han rebut, durant 2008, 10.691.495 euros i, per a 2009, passen a rebre’n 
2.434.625, és a dir, rebran un 77,2% menys en dependència pel conveni amb la CAIB. 
No obstant això, demana que, si aquesta informació està equivocada, la canviïn i ell 
retirarà el que ha dit. 

Per tant, no són 25 milions sinó 2.434.000 euros i el Consell de Mallorca demostra que 
perd capacitat d’assolir els acords que tengué l’any passat quan en reberen 24,5 milions 
i enguany només en rebran un poc més de 18 milions. 

Comenta que quan alguns dels socis de la Sra. Armengol la culpen d’acaparadora, 
segurament és així però fent ús de la paraula –així sí està d’acord amb el Sr. Biel 
Barceló– però, pel que fa a la gestió diària, cada dia acapara manco del que aparenta.  

Si es miren els convenis que hi havia d’haver –com el de la Misericòrdia–, entre 
miracles que demana el seu company i anuncis –el mes d’abril– de convenis per arreglar 
la Misericòrdia a través d’ajudes de Madrid, s’hauran d’encomanar als sants perquè 
cada vegada acapara menys en quant a la seva capacitat d’aconseguir doblers per a 
aquesta casa. 

Observa també que els pressuposts no augmentaran els serveis que es presten a les 
persones, almanco respecte als serveis prestats en 2008, tot i que no disminueixen. 
Remarca que no augmenten els serveis sinó que es mantenen i reconeix que els esforços 
fets pel Sr. Garau en 2008 són molt importants però no se li pot vendre a la societat que 
aquests serveis augmenten un 25%. 
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A continuació anuncia que en posarà uns quants exemples: no hi ha més residències ni 
centres de dia a fer, no creix el nombre de places sinó que, en tot cas, es millora el que 
hi ha amb 1.400.000 euros més en total. 

Considera imperdonable que hi hagi partides que continuïn igual com, per exemple, la 
de Renda Mínima d’Inserció - transferències corrents que autoritzaren en 2008 
3.867.000 � i, en canvi, hi pressuposten, per a 2009, 2.504.968 �. És a dir, la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) es rebaixa un 29,93 % encara que si es miren els números del 
pressupost inicial de 2008 no és així, però la gent beneficiària de l’RMI han rebut en 
2008 3.867.000 � i aquesta és la xifra real del pressupost de 2008. En canvi, per a 2009 
es preveuen pagar en RMI 2.504.968 �, és a dir 1 milió menys.  

Insta el Sr. Garau a mirar en el pressupost el programa concret d’RMI i comparar-lo 
amb l’estat d’execució d’aquest programa a data 29 d’octubre de 2008. 

Pel que fa al Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), diu que va ser ingenu en felicitar el Sr. 
Garau a la Comissió Informativa perquè havia tengut un important pujada real però amb 
els documents que tenien a la Comissió no hi era el de liquidació del pressupost –que 
deien que podien consultar a la Intervenció General–, document que haurien d’estar 
obligats a donar, almanco del primer mig any, a la presentació d’un pressupost perquè 
en veure l’estat d’execució se sap realment el que s’ha gastat i, en PPB en 2008, als 
ajuntaments se’ls han donat 7.230.000 euros i en pressuposta per a 2009 5.582.000, és 
dir, un 22% menys. 

En tema d’Atenció Primària – transferències corrents, la xifra real de 2008 és de 
8.226.000 � i en pressuposta per a 2009 614.000, 1.812.000 euros menys. 

Els programes d’Accessibilitat baixen un 31,50%, Concerts i Serveis de Discapacitats 
baixen un 12,37%, Inserció de Dispacitats - programa Argon baixa un 89% (-7.000.000 
d’euros), el programa Drogodependències baixa un 20,81%. Es demana si baixen 
aquestes partides què és el que puja i, tot seguit, afirma que pugen les inversions a les 
residències en general –6 milions– i el capítol I –uns 5,8 milions–. 

Resumeix la situació tot dient que hi ha 22 milions menys de les partides que ha detallat 
abans i, per contra, pugen 12 milions d’inversions, és a dir, en queden 10 milions i això 
vol dir que estan pujant en despesa corrent. 

Li retreu al Sr. Garau que si la seva capacitat de negociació no hagués baixat i haguessin 
mantengut els més de 24 milions d’euros en lloc dels 18 milions prevists, avui tendrien 
6,5 milions d’euros més i els programes tan importants com RMI, Discapacitats, etc. no 
haguessin baixat. 

Quan varen dir que gastarien un 25% més en Benestar Social era fals i els en demana 
una rectificació pública. Reitera que, respecte al que han gastat en 2008, aquesta xifra és 
falsa però certa respecte al que varen pressupostar el 2007. Respecte al que els ciutadans 
han rebut en 2008 és fals, respecte al que pressupostaren el 2007, és veritat. 

Per tant, demana una rectificació en el sentit que les dones i homes de Mallorca, 
respecte al que han rebut en 2008, no rebran un 25% més del que han rebut enguany. 
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Observa que gastaran, en 2009, un 1,53% més en Benestar Social, xifra que no assoleix 
ni tan sols el 3% d’IPC.  

Assegura que, en aquesta mateixa línia, podria seguir parlant d’obra pública, 
d’inversions als ajuntaments a través del POS i tant de bo que els ajuntaments poguessin 
rebre la mateixa quantitat de la liquidació de 2008 però no hi ha romanent ni està previst 
cap ingrés extraordinari com preveuen per a Benestar Social o per a carreteres. 

La realitat és que per al POS, en 2008, pressupostaren 12.879.000 euros però n’han 
gastats molts més i, per a 2009, pressuposten 12.929.000 euros, és a dir, pugen 50.000 
euros. Si miren la realitat, hi han gastat 8.200.000 més perquè hi han incorporat el 
romanent i així la xifra total ha pujat a 20 milions d’euros. 

Mostra el seu acord a fer inversions en carreteres però també se n’han de fer, a través 
dels ajuntaments, mitjançant projectes petits per tal d’arribar als guixaires, llanterners, 
electricistes, picapedrers, fusters, ferrers, etc. i això no s’hi veu perquè es gastaran els 
mateixos doblers. 

Tot això fa palès que cal ficar doblers a les inversions perquè, per exemple, les 
inversions en carreteres baixen respecte al pressupost executat d’igual mode que baixen 
a Cooperació Local. 

En quant a les subvencions nominatives, diu que són un 7% més malgrat que anunciaren 
que les baixarien i, en aquest sentit, recorda que varen atacar molt l’anterior equip de 
govern, sobretot a Unió Mallorquina però, al final, les mentides surten a la llum i la 
veritat és que pugen les subvencions nominatives un 28%. 

A continuació, anuncia que parlarà dels doblers que es destinen a inversions. Demana 
on van els 21,5 milions d’euros que es contractaran i qui els se’n duu en el repartiment 
per Departaments:  

A Interior se’n destinen 1.343.058 �, que no bastaran tot i que alguna cosa en podran fer 
arran del compromís assolit a partir de la iniciativa del Partit Popular que si bé no la 
votaren a favor, va propiciar que se’n parlàs. 

A Cultura i Patrimoni i a Joventut i Igualtat no se’n destina res. A Benestar Social se’n 
destinen 100.000 euros per maquinària dels centres de dia. A Cooperació Local, tot el 
que s’ha pressupostat per obres dels ajuntaments és via préstec perquè per arribar als 12 
milions d’euros tenen 1.502.024,20 � de la Conselleria de Medi Ambient i 1.676.676,22 
� de subvenció de l’Estat i, per tant, s’hi destinen 9.721.249,58 euros via préstec. 

A Obres Públiques hi ha dues imputacions: una per camins i carreteres de 938.000 euros 
i una altra per reposició d’infraestructures de carreteres i camins de 3.759.000 euros. A 
Medi Ambient i Natura se’n destinen 300.000 per a nova inversió en maquinària. 

Explica que, malgrat que no estigui d’acord amb el préstec ni amb l’incompliment de la 
Llei d’estabilitat pressupostària, aquests doblers són per a inversions però després 
d’això hi ha un romanent de 5.437.838 � d’inversió per a la Ràdio i Televisió de 
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Mallorca i, en aquest sentit, demana que hi destinin doblers corrents i els doblers del 
préstec els destinin a inversió que realment arribi a la societat. 

Així doncs, creu que el han fet és invertir més doblers en una televisió que en tres anys 
ha gastat 28,5 milions d’euros i amb el que gastarà en 2009 arribarà a 41 milions 
d’euros i només ha ingressat 450.000 euros. És dir, la Ràdio i Televisió de Mallorca ha 
gastat l’equivalent aproximat al 27,6% del deute del Consell de Mallorca. 

Per acabar, comenta que aquests pressuposts donen l’esquena a la llei, als ciutadans, als 
ajuntaments i a la realitat. Creien que era un moment en què l’equip de govern sabria ser 
solidari i afrontar la situació. 

Afegeix que el Partit Popular acceptarà totes les crítiques i les observacions que li facin 
però assegura no han emprat cap dada que no siguin les dades del projecte de pressupost 
i les dades de l’estat de liquidació a 29.10.08. 

El Sr. ALEMANY inicia el torn de rèplica. 

Agraeix al Sr. Flaquer les seves paraules d’ànim. Diu que comparteix amb ell moltes de 
les afirmacions que ha fet i, sobretot, el desacord pel fet que el govern de l’Estat 
espanyol ens disminueixi els ingressos; certament, no és una bona notícia.  

En canvi, sí que ho és l’augment dels capítols corresponents per a despeses de carreteres 
i del fons d’insularitat, a més de la creació de noves places laborals. 

Diu al Sr. Flaquer que de la seva intervenció ho comparteix pràcticament tot i que 
només fa una matisació. Li recorda que durant l’època en què li criticaven el seu parer 
sobre l’endeutament ho feien des de l’oposició, mentre que actualment un i altre formen 
part del mateix equip de govern, raó per la qual coneix les dificultats que hi havia i és 
testimoni dels esforços conjunts que s’han fet a anar reduint aquest endeutament. 
Observa que és una política d’endeutament decidida per l’equip de govern. 

Reconeix que és cert que s’hauria d’arribar al nivell fixat per al compliment de la Llei 
d’estabilitat pressupostària. Indica que el Pla de 2004, que no s’ha aconseguit aplicar, ja 
ha caducat, per tant vol que quedi ben clar que es compleix el Pla d’estabilitat 
pressupostària de 2007. 

Respecte a la qüestió de tresoreria, amb els problemes i les possibles solucions, recorda 
al Sr. Flaquer que ell mateix ho sap perfectament, perquè ho ha gestionat molts d’anys. 

Reconeix que el CIM rep, mensualment, la part proporcional de les aportacions que ha 
de rebre anualment i que la gestió del pressupost també es fa per períodes, 
mensualment. Diu que a Tresoreria no es retarden els pagaments. Li dóna la raó sobre la 
complexitat de les gestions prèvies a l’arribada a Tresoreria i sobre aquest problema sí 
que s’ha d’actuar de forma important. Li recorda que ho ha dit a la seva primera 
intervenció, en parlar de la millora dels circuits. Assegura que l’equip de govern ja ho 
havia detectat, per tant ja hi ha persones contractades que fan feina en aquest sentit, que 
han parlat amb tots els secretaris tècnics dels departaments, per intentar cercar una 
solució perquè els circuits siguin més ràpids. 
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Sobre els capítols 1 i 2, reconeix les dificultats amb què s’ha trobat a l’hora de fer el 
pressuposts. Observa que enguany, sobretot al CIM, la pujada del capítol 1 és d’un 6% i 
s’ha de tenir en compte que en el capítol 3 és obligatori fer una pujada moderada, tot i 
que ell voldria arribar a la pujada que toca. Reconeix que hi ha molts de temes pendents, 
que sembla que s’han de resoldre i les negociacions amb el personal a vegades són 
tenses. Reitera que un 6% al CIM no és una bona dada, però tampoc no és massa 
dolenta. 

Respecte a que la pujada del capítol 2 sigui dolenta, opina que aquesta qüestió té una 
part bona i una part dolenta: unes coses són serveis i altres són despeses que es poden 
millorar i reduir-les, però cal recordar que molts dels serveis socials que presta l’IMAS 
són despesa i que d’altra forma la ciutadania no rebria aquesta ajuda. Per tant, no tot el 
capítol 2 és dolent.  

Pel que fa a les subvencions nominatives, diu que és la història de cada any. Observa 
que enguany han augmentat i esmenta les petites diferències que hi ha. Diu al Sr. 
Flaquer que ell també coneix prou bé les dificultats que es presenten a l’hora d’esbrinar 
si una partida és o no és nominativa, fet que ocasiona llargues discussions per acabar de 
definir-ho. Per a l’any 2009, l’augment en la quantitat no està tan clar, però en el 
nombre sí que s’augmenta en relació a l’any 2008. El que queda prou demostrat és que, 
tot i això, actualment queden molt més inferiors que quan va començar aquesta 
legislatura.  

Respecte al retret que li ha fet d’augmentar la despesa de personal, reitera la seva 
explicació anterior sobre el personal de la RTVM, perquè és evident que si  l’any passat 
es va congelar el seu sou, enguany té dret a percebre les pujades que li pertoquen i, atès 
que el retard era de dos anys, la partida ha estat considerable. 

Coincideix amb ell en el desig que es pugui incrementar el pressupost destinat al servei 
de Normalització Lingüística, al Teatre Principal i al Departament de Medi Ambient i 
Natura, sobretot al refugi de La Trapa (en aquest sentit, assegura que durant el 2009 
faran els esforços necessaris i suficients per començar a complir el conveni subscrit 
entre el CIM i el GOB).        

Respecte a la millora de la gestió, reitera que ja s’hi treballa. Tot i això, destaca un fet 
contundent: cada any s’executa més del 98% del pressupost. Per tant, si amb aquesta 
manca d’agilitat en els circuits s’executa el 98%, si augmenta l’agilitat se’n sortiran 
fàcilment. Assenyala que ho diu com una broma, però que constata un fet real. Reconeix 
que la maquinària burocràtica és complicada i que tot és millorable, però tot i això 
reitera que no queda res sense executar, es cobreix quasi el 100% del pressupost i 
aquesta és una bona dada.  

Per acabar, li agraeix el suport d’UM als pressuposts del govern de la institució. 

Tot seguit, s’adreça al Sr. Rosselló (Bloc per Mallorca). 

Es mostra d’acord amb tot el que ha dit.  
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Recorda que la Federació de Municipis i Províncies, per unanimitat de tots els partits 
polítics, PP inclòs, demana que s’eximeixi les entitats locals del compliment de la Llei 
d’estabilitat pressupostària i també recorda que aquesta petició actualment encara està 
pendent de resoldre per part del Ministeri d’Administracions Públiques. Per tant, no té 
sentit parlar-ne ara, potser que ara discutim sobre el fet de no complir la Llei 
d’estabilitat pressupostària i resulta que després es dictamina que s’eximeix les 
administracions locals d’aquest compliment. 

Observa que, independentment del resultats, en qualsevol cas, l’equip de govern ha 
inclòs allò que han considerat que s’havia de gastar i així s’ha fet constar.  

Finalment, li agraeix el suport del seu Grup polític als pressuposts. 

A continuació, respon al Sr. Ramon (PSOE). 

Coincideix amb ell pel que fa a destacar que aquest és el pressupost de tot l’equip de 
govern, dotze consellers i la presidenta. Observa que o bé s’aconsegueix el pressupost 
de tots o no hi ha pressupost i s’ha fracassat. Assenyala que, en aquest cas, la primera 
passa ja està donada, l’acord unànime de tot el govern, al Consell Executiu, davant les 
xifres d’aquest pressupost i que és l’exemple del govern coherent i amb capacitat dels 
departaments de la institució per cedir enfront de les necessitats d’un altre. Refusa 
clarament els comentaris habituals als mitjans de comunicació sobre tensions i 
enfrontaments, perquè a l’hora de la veritat no hi són i s’aconsegueix un pressupost bo 
per a la ciutadania de Mallorca, que és allò que interessa realment.  

Sobre la Comissió de Pressuposts, comenta que s’ha considerat fer uns canvis i preveure 
destinar dos dies per fer aquesta reunió. Comenta que ja s’havia pensat aplicar a partir 
d’enguany, però la durada de les anteriors, fins al migdia, els va fer desistir. Atesa la 
llarga durada de la darrera reunió, s’ha tornat a considerar la possibilitat de dedicar-hi 
dos dies de debat, per assegurar que sigui suficient i creu que s’aplicarà a partir del 
proper any. 

Sobre l’endeutament, li reitera el que ja ha dit abans al Sr. Rosselló. 

Finalment, li agraeix el suport als pressuposts. 

Tot seguit, respon al Sr. Font. 

Respecte al retret de manca d’il·lusió, li diu que és tot el contrari, que és de natural 
positiu i està convençut i mostra il·lusió per dur endavant els pressuposts. En canvi, 
retreu al Sr. Font que pretengui ser positiu i en canvi es negui a impulsar-los. En 
conseqüència, és evident que la postura de l’equip de govern davant els pressuposts és 
més positiva que la del PP. Tot i que sembli normal, perquè està a l’oposició, li retreu 
que no els doni el suport que inicialment havia promès.  

Per acabar, assegura que és més important allò que diuen en sí les paraules que el to en 
què es diuen. Creu que, amb cara alegre o no, durant l’exposició del pressupost han dit 
coses molt importants. 
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Indica que el Sr. Font ha comès un error de concepte, perquè ha agafat un document del 
pressupost, la proposta de xifres per al pressupost 2008-2009 i després la liquidació de 
2007, que han estudiat a fons, a més de l’avenç de 2008 i ho ha interpretat de manera 
incorrecta, com ho demostra la reflexió següent a l’equip de govern: finalment, heu 
gastat tant com afirmau que gastareu l’any que ve, per tant no hi ha increment. Retreu al 
Sr. Font que ho repeteix així sempre, en tots els aspectes de tots els programes i ho fa 
venir be en tot moment.  

Li diu que això és una trampa, que el PP intenta fer a l’equip de govern, per intentar 
demostrar que allò previst als pressuposts de 2009 és semblant a allò que es liquidarà 
l’any 2008. Reconeix que, estratègicament, és una qüestió intel·ligent, però li diu que no 
es deixarà endur fins aquest extrem i li fa notar que no té res a veure la liquidació d’un 
pressupost amb la previsió inicial d’un pressupost.  

Respecte als retrets sobre els criteris per incloure o no incloure la partida dels 50 
milions de l’assignació per obres de carreteres, li reitera que només l’ha incorporada en 
tenir la certesa de tenir-la adjudicada. Observa que quan es fan valoracions només s’ha 
de discutir sobre pressuposts inicials o sobre pressuposts finals, perquè la discussió ha 
de ser en tot moment sobre els mateixos conceptes.  

Sobre el retret en relació a la partida de 25 milions que s’havien de rebre i que només 
n’han entrat 18 milions, recorda al Sr. Font que el pressupost es tanca a 31 de desembre 
i aleshores ja hauran entrat els 25 milions, perquè aquest és el compromís i està signat. 

Li diu també que des d’ara li avança que el que no es complirà és la previsió relativa a 
l’entrada de doblers, via conveni de la Llei de dependència. Reconeix que aquí sí que hi 
haurà un forat econòmic important.  

En aquest punt, el Sr. Font li adverteix que s’ha confós amb les xifres. 

El Sr. Alemany observa que havia confós els 25 milions amb els 18 milions. Diu que si 
és així, és segur que els 18 milions hi seran i enguany el que s’ha fet és no posar-los, 
perquè fan un pressupost seriós, real. Observa que el govern té, per la Llei de 
dependència, setze milions d’euros més que l’any passat i els distribueix i estableix 
prioritats d’una altra manera, encara es va negociant i no es coneix quin serà l’import 
finalment assignat, que actualment és de 2 milions i mig d’euros. Li adverteix com un 
exemple de que, si aconsegueixen una quantitat superior, apareixerà al final del 
pressupost, no al principi. 

Respecte a les subvencions i al comentari sobre l’existència d’un informe que disposa 
que no està justificat l’interès general, reconeix que és cert i reitera la seva explicació 
anterior respecte a la dificultat d’establir criteris en aquest sentit. 

Per fer front a la qüestió de les subvencions, pensa que és necessari que el CIM elabori 
un Reglament de la institució que permeti resoldre l’actual situació que ocasiona que 
per complir una llei s’arribi a incomplir-ne una altra. Assegura que els tècnics d’aquesta 
institució ja hi treballen. 
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Assegura que el seu parer seria no donar cap subvenció nominativa, però comprèn que 
en molts casos és molt difícil no concedir-les. Li recorda que n’hi ha esmentat unes 
quantes, com a exemple, però que la llista podria ser molt llarga i la prova d’aquesta 
dificultat és que el Sr. Font ha anat ben alerta a anomenar i suggerir la retirada de 
partides concretes. Observa que, per bé o per mal, el CIM en forma part, com a 
membres de la fundació, de moltes d’elles i, atès que no en té el 50% figura com a 
subvenció. Posa l’exemple de la subvenció a Es Baluard, sobre la qual hi ha debat i es 
pot decidir si el CIM en surt o no, però mentrestant s’ha d’aportar allò que es va 
comprometre. Fa notar els problemes que se’n deriven, de tenir un concepte genèric, a 
l’hora de gestionar-les. Observa que en molts casos són convenis, però atès el seu 
caràcter, són subvencions nominatives.  

Recorda que a l’inici de la legislatura, l’equip de govern va considerar que era excessiu 
el nombre d’aquestes subvencions i va actuar enèrgicament, d’una forma molt dura, fins 
a reduir-les quasi a la meitat. Diu que actualment la situació és la mateixa i, tot i que no 
s’ha pogut reduir més, es nota l’esforç de l’any passat va ser més important del que 
pensaven. Observa que no les pugen, sinó que les mantenen en el mateix nivell. 

Respecte al retret de no crear cap plaça nova de residències, li explica que amb el 
pressupost d’enguany es fa un esforç i es destinen sis milions d’euros per inversió en 
residències i en les Llars del Menor.  

Informa que existeix un protocol d’actuació, signat amb el Ministeri de Benestar Social, 
per un valor de 46 milions d’euros per crear places noves; per tant, això és posar en 
marxa un projecte, però fa notar que només ho pot anunciar, però no reflectir-ho al 
pressupost. Consegüentment, la feina que es fa al departament va encaminada a 
augmentar el nombre de places assistides a residències. Aprofita per aclarir, en aquest 
sentit, que el fet de no rebre doblers relacionats amb la Llei de la dependència, no 
significa que el CIM rebaixi la prestació que destina per fer front a aquesta qüestió, per 
la qual cosa vol creure que l’interès del PP per aconseguir finançament s’ha de sumar a 
l’interès que tots els altres partits han manifestat també en nombroses ocasions, perquè 
és una necessitat evident que el CIM necessita més doblers i que s’ha d’insistir a 
demanar-los al Govern central. 

Tot i això, diu que com a gestor del pressupost, té una opinió contrària respecte al 
sistema d’assignació econòmica per conceptes. No li agrada que li assignin una 
quantitat determinada per obres de carreteres, per Benestar Social, per al Pla d’Obres i 
Serveis, etc., sinó que voldria que l’Estat espanyol consideràs el Consell Insular de 
Mallorca una institució madura i que rebés el mateix tractament que tenen les 
comunitats autònomes a l’actualitat. Recorda que, als seus inicis, l’Estat espanyol va 
començar a pagar a les CCAA el cost efectiu per a les seves competències, però 
finalment varen entendre que era un discussió que no tendria fi i es va treballar per 
aconseguir la Llei de finançament corresponent. 

Diu que aquesta mateixa petició és la que fan els consells insulars, una Llei de 
finançament de forma que la contrapartida dels ajuntaments sigui una part –a 
determinar- dels imposts que se recapten a Mallorca i que aquest sigui l’import dels 
ingressos del CIM. Un cop aconseguit, ja es podria deixar de retreure si una 
competència o altre estan mal finançades. Es mostra convençut que aquesta és la línia 
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que s’ha de seguir, reivindicant amb duresa aquest dret, i assegura que té el vistiplau de 
la presidenta de la institució per treballar amb aquest objectiu. 

Anuncia que, amb el pressupost de l’any que ve, està previst crear 151 places més per a 
persones amb discapacitats. 

Respecte al retret de dificultats en el Pla d’Obres i Serveis (POS) li explica les seves 
diferents fases. Fa notar que, degut a les baixes que es produeixen, queden molts de 
romanents de quantitat que es poden negociar després un altre cop per fer una segona 
fase del POS, que gestionarà el conseller executiu de Cooperació Local. 

Pel que fa a inversions, retreu al Sr. Font que, amb l’habilitat que el caracteritza, hagi 
mesclat conceptes, com ara l’annex d’inversions. Comenta que aquest document 
estableix, a partir de les inversions que es fan, quina part s’ha d’abonar amb doblers 
propis, quina part amb doblers que s’han rebut i quina part amb préstec.  

Diu que aquesta distribució no té massa importància, però en canvi li recorda un fet: hi 
va haver un temps, al CIM, en què tot el que es destinava a inversions era l’import 
d’allò que es rebia, més el préstec, no hi havia ni un milió de recursos ordinaris propis 
per a fer inversions i aquesta sí que era una situació delicada, perquè per fer inversions o 
es rebien els doblers o s’havia de fer un préstec.  

Fa notar que actualment la situació ja no és aquesta, tot i ser important la part referida a 
doblers que rep el CIM i el préstec, però ja s’ha aconseguit, en poc temps, una 
autonomia de devuit milions d’euros, que es poden destinar a inversió sense necessitat 
de fer un préstec ni de rebre cap quantitat econòmica. És per aquesta raó que destaca 
aquest fet, dins el Pla financer del CIM.  

Tot i que respecta les opinions sobre els pressuposts que ha expressat el Sr. Font, refusa 
del tot que digui que s’han fet d’esquena a la legalitat, perquè existeix un informe 
general de la institució, que és el que garanteix la legalitat i que estableix que el CIM 
compleix correctament els preceptes establerts. Per tant, aquesta és la realitat i, tot i 
l’existència de l’informe d’estabilitat pressupostària, destaca que els pressuposts són del 
tot correctes i legals. Tot seguit, llegeix textualment la part del paràgraf de l’informe del 
Departament d’Intervenció que ho avala, que diu: “En conclusió, informam que el 
pressupost general ha estat elaborat amb atenció a les prescripcions legals aplicables, 
malgrat les observacions que s’han fet .... ” 

Reitera que aquest pressupost dóna més solucions que el de 2008 i li avança que a finals 
de 2009 s’hauran pogut donar moltes notícies bones i per tant el pressupost s’haurà 
incrementat molt més. 

Finalment, reitera el convenciment que són uns pressuposts molt bons i demana un cop 
més el suport dels Grups polítics i el seu vot positiu per a la seva aprovació. 

El Sr. ROSSELLÓ afirma que s’identifica amb la intervenció del Sr. Alemany però vol 
remarcar que la intervenció del Sr. Font ha estat molt hàbil encara que no creu que hagi 
pogut aconseguir el que pretenia. 
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Al Sr. Font li diu que ha pretès fer un sofisma perquè no es pot comparar l’execució del 
pressupost de 2008 amb el pressupost de 2009 perquè, així doncs, en el supòsit d’un 
departament o programa que hagi gastat menys del pressupostat i ara el pressupost sigui 
exactament el mateix que s’aprovà l’any anterior s’hauria de dir que ha pujat i no és 
cert. 

Comenta que ell té una teoria –que no creu que prosperi– en el sentit que seria molt 
millor que les institucions, en lloc de discutir el pressupost, discutissin l’execució del 
pressupost perquè així se sabria si s’han gastat o no els doblers pressupostat i, a més, si 
durant l’any se n’han aconseguit més. 

Si en el POS de 2008 es pressupostaren 11.200.000 euros aproximadament i, al final, se 
n’estan executant 12.900.000 euros, vol dir que ha pujat 1,9 milions i, en aquest cas, 
s’hauria de saludar i felicitar la gestió que ha estat capaç d’incrementar el pressupost 
durant l’any d’execució. 

D’igual manera, avui s’aprovarà que el POS de 2009 serà de 12.800.000 euros però ell 
farà tot el possible perquè quan s’apliqui el POS, el seu pressupost ja sigui superior i 
avança que ja compta amb 600.000 euros més. 

Comparar l’execució d’un pressupost amb el pressupost no és seriós, encara que sí 
populista, i no fa més que confondre la gent. 

Quan es discuteixen els conceptes i els indicadors és impossible assolir un acord i, per 
tant, el debat és inútil perquè no es pot tractar si era necessari dedicar més o manco a 
cada cosa o si hagués estat millor una cosa o una altra en funció de la comparació del 
pressupost de l’any passat amb el d’enguany i no comparant coses distintes. 

En aquest sentit, fa constar que aquest és el debat del pressupost i no de l’execució o la 
liquidació del pressupost i, per tant, el que cal fer és un debat per saber quines són les 
necessitats en cada matèria i no un debat només cap a la galeria en lloc d’un debat de 
futur. 

El Sr. FONT manifesta estar content perquè no li han pogut dir a res que no sigui veritat 
tot recordant que ha dit durant tota la seva intervenció que els números que presentava 
no feien la comparança amb el 2007 sinó amb l’estat de liquidació de data 30 d’octubre 
de 2008 i, per tant, no el poden culpar d’haver enganat en res. 

Agraeix que els hagin qualificat d’hàbils i intel·ligents com també ho és el Sr. Alemany 
i aprofita per aclarir que, quan havia parlat de la manca d’alegria a les intervencions, no 
es referia al Sr. Alemany sinó als altres tres portaveus que havien intervingut. 

Al Sr. Rosselló li comenta que ha fet quatre incorporacions als 12 milions del POS i així 
el resultat ha estat molt més alt. Hi va haver una incorporació de 3.409.000 �, una altra 
de 4.168.000 �, una altra de 504,59 � i una altra de 713 �. La suma total d’aquestes 
aportacions i del pressupost inicial del Departament –que eren 13.618.000 �– és de 
24.906.000 euros que ha compromès el seu Departament i encara ho nega. 
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Al Sr. Alemany li agraeix el to en la rèplica i opina que s’ha fet un debat de pressupost 
un poc distint al que s’ha fet sempre. En temps de crisi, la discussió dels polítics sobre 
el pressupost d’un any o un altre a la gent li importa poc i només els importa saber si 
durant 2008 han rebut uns doblers i, per tant, si durant 2009 en rebran més o en rebran 
manco. 

Per això, el Partit Popular diu que, en base al que han rebut els ciutadans a data 30.10.08 
i el que preveu el pressupost de 2009, els ciutadans rebran 10,5 milions menys, tot i 
reconèixer que s’hi poden incorporar coses. 

Diu que no vol entrar en el tema del conveni de carreteres tot i que compta amb el seu 
suport però, com que ja ha fallat, es tracta d’aconseguir els doblers i tenir un nou 
conveni signat. 

Matisa que quan l’any passat aprovaren el pressupost de 285 milions d’euros i tenien 
clar que tendrien 50 milions més –25 de carreteres i 25 de benestar social– fan que el 
pressupost d’arrencada sigui comptant amb aquests 50 milions que ja sabien que 
vendrien, segons l’avançprojecte de pressupost, i que enguany els tornarien a incorporar 
tot i que no en reben 25 per a serveis social, però parteixen d’un pressupost que 
ascendeix, com a mínim, a 335 milions d’euros. 

Així doncs, el Partit Popular no s’ha inventat aquesta quantitat, perquè ja la preveien i 
consta al llibre d’actes d’aquesta casa, com podria ser que no haguessin gastat aquests 
doblers enguany, quan el Govern balear els aprovà. 

Afirma que ells no han dit que els pressuposts no siguin bons ni que donarien manco 
serveis sinó iguals i, en tot cas, 10,5 milions menys. Amb el que no estan d’acord és 
amb la priorització, com l’exemple que ha posat de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Al cap i a la fi, el que compta és la liquidació del pressupost i d’aquesta es desprèn que 
hi ha manco doblers per a 2009 que els compromesos en 2008. 

Afegeix que no critica res sinó que diu que els pressuposts donen l’esquena a les 
necessitats que té, en aquests moments, Mallorca. És a dir, no hi veu un plus, en base al 
que duen executat enguany, de més compromís per millorar àrees com Benestar Social o 
lluitar contra l’atur amb obra pública. 

El passat mes d’abril, l’equip de govern va anunciar un gran pla de 100 milions d’euros 
per tirar endavant i, si bé poden dir que estan negociant aquest tema, duen vuit mesos de 
negociació i caldria que aquestes polítiques estiguessin adjudicades per tal de posar fre a 
la crisi. Si es fa a finals de 2009 o principis de 2010, la gran ajuda que podria donar el 
Consell de Mallorca no la tendrà la ciutadania. 

Explica que, per al Partit Popular, la diferència real és que en 2008 s’han executat –a 
data  30.10.08– 364.373.000 � i es pressuposten, per a 2009, 351 milions. La realitat és 
que Benestar Social invertirà un 1,75% més, que Territori invertirà un 6,33% més, que 
Hisenda incrementa un 7,18%, que Interior incrementa un 14,71% i que Esports i 
Promoció Sociocultural incrementa un 24,89% però també és cert que Economia i 
Turisme baixa un 45,44%, que Cooperació Local baixa un 38,38%, que Joventut baixa 
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un 13,10%, que Cultura baixa un 7,84%, que Medi Ambient baixa un 5,62%, que Obres 
Públiques baixa un 2,92% i que Presidència baixa un 0,37%. 

Això fa que la mitjana del que baixen els pressupost sigui d’un 3,74% més la 
deflactació que tendran aquests doblers –un 3%, per exemple– s’està parlant d’una 
baixada d’un 6,54%. Davant aquest plantejament li demanaria al Sr. Alemany que 
tornàs enrere i refés els pressuposts cosa que, evidentment, no farà. 

Fa una reflexió per acabar: comenta que assumeix el que ha dit sobre la Ràdio i 
Televisió de Mallorca que ha gastat en tres anys 28 milions d’euros més els 11,7 
pressupostats per a 2009 fan més de 40 milions, que representen quasi un terç del deute 
del Consell de Mallorca, per tenir una capacitat d’audiència d’un 0,3% –o un 0,4% 
essent benèvol– fa repensar-se les coses. 

D’acord amb aquest pensament sobre la Televisió, planeja que s’hi poden haver 
equivocat però que no poden equivocar-se cada any a costa dels ciutadans de Mallorca. 

Igualment es mostra d’acord amb el Sr. Alemany en la qüestió del finançament. Opina 
que ara ve un període de quatre anys perquè en qüestió de finançament del Consell i o 
bé s’hi posen doblers o bé continuen fent feina per altri. 

Ara, amb els doblers d’altres administracions es fan les feines que havien de fer 
aquestes administracions però amb un cost addicional perquè s’han de pagar els sous del 
personal que farà aquestes feines. 

Si els polítics no són capaços de, en els propers quatre anys, dur un sistema de 
finançament al Consell que no estigui condicionat, s’ho hauran de replantejar perquè 
igual estan fent un mal ús dels doblers dels ciutadans. 

El Sr. ALEMANY diu que, evidentment, qui maneja el pressupost sempre troba que els 
doblers són insuficients. 

Tot seguit explica com ha anat el pressupost en els darrers quatre anys: 

En 2006, el pressupost va ser 278 milions, en 2007 de 270 milions, en 2008 de 293 
milions i en 2009 de 362 milions. Per tant, és evident que els pressuposts van pujant. 

Avança que en 2009 gestionaran molt més que no la quantitat pressupostada inicialment 
perquè l’any passat varen dir que hi havia un conveni signat de carreteres de 25 milions 
però el de Benestar Social no estava signat i s’hi incorporarà en estar signat i, en aquest 
sentit, puntualitza que els 25 milions de Benestar Social eren per a un any únicament 
mentre que els 25 milions de carreteres eren durant 10 anys. 

Així doncs, consideren que han fet una bona negociació i enguany, en lloc dels 25 
milions de l’any passat, en rebran 37,5 que s’incorporaran al pressupost de 2009 i, amb 
les mateixes condicions de l’any passat, hi podrien afegir els 41 milions de carreteres 
compromesos mitjançant el conveni signat amb Madrid i acordat per una Comissió 
Mixta. 
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Assegura que, amb l’aprovació d’aquest pressupost, partiran d’una xifra però que durant 
el decurs de 2009 hi incorporaran 51 milions més però no per això fa el debat del 
pressupost de 2009 més els 51 milions sinó que debat el pressupost amb què compten 
ara. 

Si bé és cert que enguany han gastat més del que havien pressupostat, també l’any 2009 
gastaran les quantitats pressupostades més 60, 70 o 80 milions més que aconseguiran 
durant l’any i, per això, no es poden discutir quantitats pressupostades amb quantitats 
executades. 

Pel que fa als ingressos, durant els darrers anys, els convenis arriben –la majoria d’ells– 
a final d’any i, per tant, no es poden repartir proporcionalment per mesos. El que sí pot 
dir és que no podran tenir el 100% del tema de la Llei de dependència i miraran de 
recopilar-ho d’una altra manera. Potser podrien entendre que els 7,5 milions més que 
rebran de doblers no finalistes poden anar, en part, per compensar el que no rebran de la 
Llei de dependència i, en qualsevol cas, queden equilibrats. 

D’altra banda, el Sr. Font ha dit que en l’avanç d’execució de 2008 ja es duen gastats 
364 milions i una altra vegada no parlen de les mateixes xifres. El Sr. Font parla 
d’execució de consolidat i el consolidat de 2009 és de 362 milions però el no consolidat 
és de 500 milions. 

Per tant, el pressupost al final no se pot fer tenint en compte el que s’ha gastat l’any 
anterior perquè seria un desgavell. El primer que s’ha de fer per elaborar el pressupost 
és demanar què cobraran en 2009 i amb això, s’hagi gastat el que s’hagi gastat en 2008, 
fer el pressupost de 2009. 

És a dir, el pressupost de 2009 no s’ha de fer mirant el que s’ha gastat en 2008 sinó 
mirant el que es cobrarà en 2009. 

Tot i això, una vegada fets els comptes pels polítics els han fet revisar pels tècnics –
Intervenció General– per tal de garantir que tots els ingressos que s’hi han previst siguin 
ingressos que efectivament es podran cobrar. 

Les prioritats d’aquest pressupost s’han determinat en una reunió de tots els membres de 
l’equip de govern i, com ja ha dit, s’han prioritzat els temes de Benestar Social i 
d’inversions i aquests dos eixos fan que aquest sigui un pressupost adequat a la crisi i, 
per tercera vegada, hi demana el recolzament de tots els consellers. 

Tot seguit, la Sra. presidenta anuncia que s’ha exhaurit el debat dels pressuposts i 
procedeix iniciar el debat de les 44 esmenes presentades pel grup de consellers del Partit 
Popular i, per defensar-les, dóna la paraula al Sr. Álvarez. 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) explica que el seu Grup ha fixat la seva postura envers quina és 
la imatge dels pressuposts de cara a 2009 i, tant en concepte d’esmenes a la totalitat com 
d’esmenes parcials, volen reflectir una sèrie de situacions que consideren que seria 
interessant tenir en compte per tal de millorar els pressuposts, no només pel que fa a 
l’assignació pressupostària sinó també en quant a la prestació dels serveis i les 
inversions de les quantitats que manejaran durant 2009. 
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En principi, comenta que ha detectat una sèrie d’errors materials a les seves esmenes 
parcials que vol aclarir perquè són errors de suma, de columna, etc. tot i que també hi 
cap la possibilitat de fer-les arribar corregides al secretari general. 

El Sr. ALEMANY li respon que no cal detallar els errors detectats i basta que facin 
arribar la correcció al secretari general. 

El Sr. ÁLVAREZ comença la seva intervenció per les esmenes a la totalitat i explica 
que la postura del seu Grup ja ha quedat clara en el debat anterior i que, 
independentment dels criteris de comparació –pressupost inicial o pressupost executat–, 
tenen clar que, per als serveis que presta aquesta institució i per a les inversions que 
necessita, han de partir el dia 01.01.09 d’unes quantitats mínimes. 

Aquestes quantitats mínimes estan basades en uns ingressos que alguns són cert i altres 
dubtosos com es desprèn dels informes dels tècnics i de la proposta política feta. 

Comenta que ja s’ha debatut l’informe sobre l’incompliment de la Llei d’estabilitat 
pressupostària i, fins i tot, al mateix pressupost es parla dels ingressos dubtosos tant des 
del punt de vista de Tresoreria com dels ingressos certs respecte a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que, segons els informes, 
segurament tendrà problemes de tresoreria i de pressupost durant l’exercici per la 
previsió d’ingressos de recaptació d’infraccions urbanístiques i per la política de 
tresoreria que li assignen. 

També hi fan referència a uns ingressos per part de l’Ajuntament de Palma relatius a 
una partida pressupostària d’IAE i el seu Grup es planteja el dubte si els ingressos que 
hi preveuen són nets o bruts perquè d’igual manera que l’Ajuntament de Palma deu 
doblers al Consell de Mallorca, aquesta casa deu doblers a l’Ajuntament de Palma. 

Així doncs, hi han pressupostat els ingressos per part de l’Ajuntament de Palma però no 
les despeses d’aquesta casa per pagar a l’Ajuntament de Palma, la qual cosa els fa 
pensar que manca una previsió de despesa per compensar el deute de l’IAE i, per tant, 
tenen el dubte si aquesta quantitat –uns 2,4 milions d’euros– està ben reflectida en la 
relació d’ingressos i despeses. 

També els preocupen algunes previsions de despeses. Han previst una despesa financera 
de 5,8% que s’eleva a més de 9 milions d’euros, la qual cosa significa un increment de 
més del 6% de la despesa financera respecte a 2008. 

Diu que s’ha mirat els informes del Banc Central Europeu, del Banc d’Espanya, del 
Banco Santander i del BBVA, és a dir, dels bancs de referència, per saber com han anat 
els interessos durant 2008 i quines previsions hi ha per a 2009. 

Segons la pitjor hipòtesi, es preveu que, en aquestes mateixes dates, s’estigui en un 
interès referencial de l’1,5%. Ara per ara, s’està en el 4,8% i, per tant, la previsió és de 3 
punts per sota del nivell d’enguany. 

Entén que l’equip de govern hagi fet una previsió restrictiva però també cal entendre 
que, atesa la seva proposta d’elaboració de pressupost amb les diferències negatives 
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respecte a l’executat en 2008 i ateses les necessitats socials i d’inversió de les diferents 
àrees, s’ha de mantenir aquesta prudència però també s’ha de ser més realista i així, tal 
com ha dit el Sr. Font, tenir una bossa per distribuir entre els departaments i les partides 
de, com a mínim, 2 milions d’euros. 

Òbviament també els preocupa que les partides que més s’incrementen són les d’estudis 
i treball tècnics i les de protocol. Han fet una comparativa d’aquestes partides entre 
2008 i 2009 i, com a resultat, han vist que en 2008 hi tenien pressupostats uns 3 milions 
d’euros mentre que en 2009 hi tenen 5 milions, és a dir, una pujada d’un 30% en 
protocol i estudis de treball. 

Tot i que poden dir que amb aquests estudis combaten la crisi, ells consideren que no, 
que la crisi l’han de combatre amb inversions i ara és moment d’inversions, d’esforços, 
de transparència i de confiança i amb l’increment d’aquestes partides no s’injecta 
confiança als ciutadans de Mallorca. 

En línies generals, observa que en l’elaboració del pressupost, el Partit Popular parteix 
d’unes quantitats reals per convenis, concerts, traspassos, etc. tant en despesa corrent 
com en inversió de capital. 

Hi ha un dèficit molt important de finançament en aquesta casa i, de fet, els 68 milions 
que creix el pressupost respecte al de 2008 ho és per transferències de capital i per 
transferències de despesa corrent. 

Això és preocupant però també ho és el fet que disminueixin les aportacions per imports 
indirectes –concretament de l’IVA– atès que la crisi fa que hi hagi manco consum. 

Recorda que fa uns anys, a una reunió de la FEMP, l’Ajuntament de Palma apuntava 
que se n’havia de tenir una distribució similar a la de les comunitats autònomes que se’n 
duen un 25% o 30% del pressupost de l’Estat mentre que administracions com el 
Consell o els ajuntaments se’n duen un 13%. 

Considera que pel principi de subsidiarietat s’ha arribar, com a mínim, a aquest 25% i 
que baixin els conceptes de distribució a les àrees, els departaments i els organismes que 
realment estan a prop dels ciutadans. 

No obstant això, aquest és un debat polític que mentre no esdevingui una realitat, a la 
qual aspiren tots els partits polítics sense discrepàncies, que vendrà avalada i recolzada 
per tothom perquè és una reivindicació històrica pels desequilibris que produeix en la 
societat i les institucions. 

Això només es pot pal·liar, no amb voluntats polítiques, sinó amb realitats i no deixant 
passar el temps. Creuen que amb força, amb les negociacions i les relacions entre 
ambdós partits i el recolzament de tots els partits que formen part d’aquesta institució, 
l’aconseguiran. 

Però això, òbviament, no duu a un desequilibri a l’hora d’assignar els pressuposts on 
veuen que, per una part hi ha manco ingressos i, per una altra, hi ha ingressos que els 
generen dubtes sobre la seva validesa així com també tenen dubtes en la distribució i 
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l’increment de les partides pressupostàries perquè han fet un esforç en algunes partides 
protocol·làries i de despeses de direcció i projectes i, en canvi, hi ha un dèficit en altres 
partides molt importants. 

Pel que fa les esmenes parcials, comenta que han fet dos tipus d’esmenes: per les 
quantitats i per àrees, atesa l’elaboració del seu pressupost i d’acord amb el que ha 
marcat l’any 2008. 

Explica que aquestes esmenes s’han fet seguint tres criteris. Un criteri d’assignació 
perquè, com ja ha quedat reflectit, no estan d’acord amb l’assignació i la distribució de 
l’endeutament de 21,5 milions d’euros, sobretot pel que fa a Ràdio i Televisió de 
Mallorca ateses les carències de Benestar Social, de Cultura i l’incompliment de 
promeses electorals i entenen que els 5 milions que se’n destinen a la RTVM s’haurien 
d’assignar a altres conceptes. 

Alhora, hi ha una sèrie de modificacions de partides pressupostàries –generalment a la 
majoria de partides, departaments i programes– en què s’incrementa la dotació per a 
protocol i els estudis i treballs tècnics, doncs el seu Grup optaria pel repartiment 
d’aquests doblers entre aquelles que o bé s’han disminuït respecte al pressupost real de 
2008 o bé respecte al pressupost plantejat en 2008. 

En aquesta línia, a les àrees de Cultura, Benestar Social, Esports, etc. fan un 
plantejament general per intentar arribar a un equilibri pressupostari a les partides de 
protocol i d’estudis i treballs tècnics tal com estaven plantejades o quantificades al 
pressupost de 2008, sense tenir-hi en compte els increments de 2009 que han estat 
considerables i valorats en 2 milions d’euros. 

Igualment hi ha tota una sèrie de partides de reclassificació de conceptes que no els 
agraden per l’assignació així com unes altres partides que per ser un complement polític 
no es reflecteixen als pressuposts. 

En quant a aquest darrer cas, explica que, per exemple, a Cultura no es reflecteix una 
sèrie de modificacions que estaven plantejades i que suposen una modificació per valor 
de més d’1 milió d’euros, bé per substitució, bé per afectació o bé per supressió 
d’algunes partides. 

Arribat a aquest punt, remarca que no hi ha una decisió ni una aposta política real –que 
recullin els pressuposts– per ajudar els ajuntaments ni a Cultura, ni a Benestar Social, ni 
amb el POS i fa constar la seva perplexitat quan el Sr. Rosselló no ha sabut l’execució 
del seu pressupost, cosa que espera que això no sigui extrapolable a la resta de 
consellers. 

Independentment d’aquesta qüestió, vol deixar clar que les modificacions i les propostes 
–que són el reflex dels ideals polítics– que es plasmen en aquest pressupost donen 
l’esquena a moltes propostes però, sobretot, als ajuntaments. 

Observa que el POS només creix el mateix que creix el Consell de Mallorca en 
endeutament i és trist que dels ingressos propis no es faci un esforç per ajudar els 
ajuntaments sinó que s’ha fet, al 100%, de recursos externs. 
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I no només això, sinó que el compromís de l’Estat i de la comunitat autònoma no puja 
ni l’IPC i, per tant, hi ha una deflactació, una disminució de les aportacions i insisteix 
que si bé el POS puja un 6% és gràcies a la pujada de l’endeutament i no perquè s’hagi 
fet cap esforç de gestió dels recursos propis però si han augmentat la dotació de protocol 
i les despeses de direcció i no les aportacions als ajuntaments via recursos propis. 

Reitera que aquest és un tema que s’ha de redistribuir i potser és un problema de criteri 
o de plantejament d’elaboració pressupostària però, tal com es reflecteix a la 
documentació, aquesta és la realitat. 

D’altra banda hi ha un altre tema que també s’ha debatut: el de carreteres. En aquest 
sentit, entenen que atesa la certesa o el compromís del Sr. Antich d’aportar uns doblers, 
de forma directa, de l’Estat al Consell de Mallorca, s’hauria de fer un esforç 
pressupostari i ja que s’incompleix la Llei d’estabilitat pressupostària hi podrien fer una 
aportació a priori per després recuperar-la via transferència de l’Estat. 

Així s’evitaria que la crisi aprofundeixi més entre els diferents contractistes i, a partir 
d’aquí, el Consell de Mallorca recuperarà la credibilitat amb una iniciativa que ja duu 
més de tres anys de retard. 

Insisteix que el seu debat de les esmenes, tant a la totalitat com les parcials, van en la 
línia –tot i que segurament hi votaran en contra– que el pressupost que han elaborat està 
d’esquena a les diferents realitats: ciutadans, ajuntaments i serveis que la gent espera 
rebre. 

Amb independència d’aquesta crítica constructiva, atès que les esmenes cerquen la 
millora del pressupost de forma qualitativa i quantitativa, assegura que sempre tendran 
el seu recolzament per desenvolupar i aplicar un pressupost en què, independentment de 
les deficiències financeres del Consell i amb la capacitat tècnica i la voluntat política 
d’aquesta casa, es poden introduir millores substancials importants. 

El Sr. ALEMANY li diu al Sr. Álvarez que ha fet una presentació d’esmenes en positiu, 
cosa que li consta així com que hi han fet molta feina, tanta que en lloc de presentar-les 
divendres passat que acabava el termini, ho feren dissabte. 

Tot i això, les han mirades encara que no amb la profunditat que tocaria perquè els han 
arribat avui mateix i, per tant, en farà una intervenció més genèrica atès que no les ha 
pogut estudiar a fons per manca de temps. 

Les al·legacions no són molt distintes a les que se solen fer des de l’oposició perquè 
parlen de les partides de protocol i les d’estudis i treballs tècnics. 

En aquest sentit, explica que ell té un “arxiu de crisi” amb les partides disponibles per, 
en cas de necessitat, poder disposar d’elles i aquestes són les de protocol i representació, 
de publicitat i propaganda, de reunions i cursets i les d’estudis i treballs tècnics que, 
precisament, són les que ha esmentat el Sr. Álvarez. 

La qüestió és que això s’ha de fer en casos extrems perquè darrere cada una d’aquestes 
partides hi ha qualque cosa. En aquest sentit, el Sr. Rosselló li contava que si li llevaven 
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aquestes partides bastaria que vengués dos dies a fer feina perquè ell fa molta feina amb 
els ajuntaments amb aquesta partides i on més gasta és en el POS i, per tant, no se li 
poden llevar. 

Així doncs, caldria fer una anàlisi partida a partida però aquesta no és la responsabilitat 
del Partit Popular i, per això, proposen llevar-les. 

Afirma que no desmuntaran el pressupost per eliminar aquestes partides que són 
essencials per al bon funcionament de la casa i remarca que han prioritzat allò que han 
considerat més adient. 

Pel que fa a la qüestió dels ingressos dubtosos, respon que les quantitats a percebre com 
a compensació de la Llei d’estabilitat pressupostària no són dubtoses i afegeix que el 
pressupost de 2009 ha estat ben ajustat, en aquest sentit, passant de 10 a 2,4 milions 
d’euros i si hi ha més aportacions per part del Govern de l’Estat a la comunitat 
autònoma, segurament el Consell en rebrà més. De moment, lluiten pels 2,4 milions 
d’euros. 

En quant a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, 
comenta que acaba de néixer i encara s’ha de veure com funciona. Tot i això es calculen 
uns sancions per infraccions al voltant de 500.000 euros i, actualment, al pressupost se 
n’han prevists 300.000. 

Atès que aquesta Agència només s’encarregarà de les il·legalitat i hi estarà damunt, és 
més que probable que els ingressos per infraccions siguin més que els previstos. No 
obstant això, a final d’any ho podran comprovar. 

En relació a l’IAE de l’Ajuntament de Palma, el que figura al pressupost és la 
liquidació, és a dir, el que quedaria net un cop descomptat el deute del Consell de 
Mallorca i, així i tot, encara hi han posat la part exacta que l’Ajuntament de Palma ha 
reconegut que deu i, en la part contrària, s’hi ha posat la xifra més desfavorable per al 
Consell de Mallorca, és a dir, que com a mínim serà aquesta quantitat encara que espera 
que sigui més. 

Referent a les despeses de finançament, està d’acord amb el Sr. Álvarez perquè espera 
no haver de pagar els interessos al 5,8% però tal i com està el mercat no se’n pot fiar. 
Tot seguit li explica que en una reunió que va mantenir divendres passat amb un 
banquer li va plantejar si podien estar tranquils amb la baixada de l’Euribor, etc. i aquest 
li digué que no res baixarà perquè els bancs paguen als clients interessos molt per 
damunt l’Euribor i, així, difícilment podran fer préstec més o manco al mateix nivell de 
l’Euribor. 

Així doncs, aquesta és una situació insegura fins que els bancs no tenguin recursos a un 
preu assequible per molt que el Banc Europeu faci oscil·lar l’Euribor. Tot i això, ell s’hi 
mostra optimista però cal anar amb compte i ser previsors. 

No obstant això, la tècnica pressupostària permet que si, per exemple, el mes de juny es 
veu que s’ha estat pagant un interès del 4% i s’han estalviat 1 milió d’euros, doncs 
agafaran aquests doblers i els posaran en circulació per fer algunes coses com les que ja 
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que ha anunciat i s’ha compromès amb els companys de govern. Vist que aquesta 
qüestió no és inamovible, no cal fer uns ajustaments d’interessos massa arriscats. 

En quant als estudis i treballs tècnics és molt difícil dir quin són tots els que es faran 
perquè, en primer lloc, ell no els coneix tots però normalment aquestes partides es 
gasten i posa l’exemple del Departament d’Interior que, amb aquesta partida, farà un pla 
de formació i un servei de formació que no farien amb els tres bombers que podrien 
pagar amb aquesta partida. És a dir, es fa molt més amb aquesta partida que amb la 
contractació de més bombers. 

Al Departament d’Economia i Turisme, la partida d’estudis i treballs tècnics és per a 
programes que es fan a oficines municipals d’informació turística.  

Amb la partida d’Hisenda i Innovació es fan estudis per saber què passa amb els 
ingressos que no es recapten, que com bé havia apuntat el Sr. Álvarez, és un dels 
entrebancs que s’hi plantegen. 

També explica que hi ha una feina més genèrica per part d’Hisenda i és que la 
Intervenció General és la responsable, a més del Consell i organismes autònoms, del 
Consorci d’Informàtica Local i de la Ràdio i Televisió de Mallorca i s’encarrega 
d’inspeccionar si els doblers públics es gasten bé o no. 

Atès que la interventora no pot controlar-ho tot, hi ha algunes auditories externes que 
fan aquesta feina a les entitats esmentats i que se paguen amb aquesta partida d’estudis i 
treballs tècnics. 

Per tant, no és possible agafar els estudis i treballs tècnics i fer-los desaparèixer perquè 
es destinen a polítiques molt importants. 

Considera curiós el fet que el Partit Popular, amb les seves esmenes, no hagi eliminat la 
Ràdio i Televisió de Mallorca sinó que li redueix el pressupost a 7,5 milions i, en aquest 
sentit, afirma que les coses s’han de fer bé o, si no, no fer-les. 

A continuació vol fer constar una informació que abans no havia dit i que és a part del 
tema de les esmenes. 

Es tracta del tema de Misericòrdia el qual afirma que no està mort i que l’aportació del 
Consell era per la venda d’un edifici que està pendent de vendre i, com a mínim, s’hi 
faran algunes actuacions per l’import de la venda de l’esmentat edifici que està valorat 
en 10 milions d’euros. Llavors hi cercaran més finançament i el total aconseguit serà 
una de les quantitats que també s’afegiran al pressupost i l’augmentaran. 

Per acabar, diu que la distribució de les partides que ha planificat l’equip de govern 
consideren que és més correcta globalment dins el pressupost que la que ha proposat el 
Partit Popular i, consegüentment, no votaran a favor de cap esmena. 

El Sr. ÁLVAREZ agraeix el to del Sr. Alemany, però no pot agrair que no n’acceptin 
cap ni una, de les esmenes, perquè està convençut que les persones i les organitzacions a 
les quals representa el PP fent aquestes propostes hi sortirien guanyant.  
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Retreu que han hagut d’elaborar pel seu compte el document, partida per partida,  
perquè els han negat tenir la comparativa de 2008-2009 detallada per partides. Per 
aquest motiu n’han fet l’estudi, partida per partida, per ser coherents i raonables amb les 
respostes i no fer comentaris absurds referits a capítols o transferències, sinó ben 
concrets i d’acord a les partides pressupostàries.  Retreu que no els hagin donat una mà 
en aquest aspecte concret. Tot i això, agraeix l’esforç pel que fa a la informació i a la 
proporció. 

Reitera el que va expressar a la darrera Comissió Informativa, respecte al seu desig que 
aquest pressupost reflecteixi més qüestions d’innovació i que l’any que ve, en comptes 
de destruir tants d’arbres per a milers i milers de folis, es repensin la forma d’actuar en 
aquest sentit. Retreu que actualment les tecnologies destaquen per la seva absència i 
considera que es reflecteix en el procediment de treball no només dels membres de 
l’oposició, sinó del altres representants de la institució. 

Assenyala que el PP no demana eliminar la partida “estudis i treballs”, sinó que a la 
quantitat de 1.118.000,00 euros el PP li dóna una altra sèrie de prioritats, amb més 
servei i més inversió. 

Tot seguit, s’adreça al Sr. Rosselló. Li diu que el PP no defensa llevar-li també la 
partida d’estudis i treballs, sinó que ho doni directament als ajuntaments, que saben 
realment com s’ha de gastar i, en comptes d’incrementar en un milió d’euros una cosa 
etèria, sense concretar, considera que ja que a priori no es fiscalitzarà, almenys s’ha de 
reflectir al pressupost allò que es desitja des del punt de vista polític.  

Indica que convé que els ajuntaments tenguin més doblers, per tant li fa notar que té un 
milió d’euros disponibles. Li retreu que votin en contra de les millores que ha proposat 
el PP i en contra d’un augment pressupostari per als ajuntaments, que tenen els 
problemes més a prop i per tant ho necessiten.  

Certament, no és un pressupost amb els criteris del PP, perquè seria del tot diferent, per 
la seva organització, determinació de prioritats i execució, però reitera que amb la 
proposta d’esmenes del PP es millorava considerablement. Adverteix que, amb el refús 
manifestat, es perd una bona ocasió per millorar-los d’una forma molt important. 

El Sr. ALEMANY diu que, com assegura el Sr. Font, una cosa són les paraules i una 
altra els fets. 

Al Sr. Álvarez li diu que el seu partit ha governat molt d’anys per demanar 
transparència. Recorda que ell estava al Parlament i quan demanava expedients li deien, 
al cap d’un parell de mesos, que podria anar-los a veure però no en podia fer ni una 
fotocòpia. 

Assevera que ell considera que l’oposició ha de comptar amb totes les facilitats per 
desenvolupar la seva feina, ingrata per altra banda i, per això, no els escatima mitjans 
però hi ha molta diferència del que tenia l’oposició fa dos anys amb el que té ara. 
Remarca, per deixar-ne constància, que l’oposició ara té molt més que no tenia ell quan 
estava a l’oposició. 



 45

Comenta, també, que el Sr. Álvarez ha demanat més innovació per l’any que ve per tal 
d’evitar emprar tant de paper però és curiós que en cap esmena no demanen més 
innovació. 

Assegura que ell creu en la innovació però li hagués agradat comptar amb l’ajuda del Sr. 
Álvarez que, amb alguna esmena, hagués demanat més innovació. 

Esmena a la totalitat 

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

Esmenes parcials 

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

Pressupost 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 
quinze vots en contra (PP). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 45 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 
 

 


