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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 15/2008 
Caràcter: extraordinària  
Data: 22 de desembre de 2008 
Horari: 10.10 a 12.15 
Lloc: sala de plens  
 
Assistents:  
 

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Pedro Álvarez Chillida (PP)  
Rafael Àngel  Bosch Sans (PP)   
Sra. Margarita Cabrer Gonzalez (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)  
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) 
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) 
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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.  

Al punt 6è s'absenta la Sra. Cabrer ( PP) que ja no es reincorpora.  

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS 
(17-11-08 I 1-12-08). 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS A DONAR COMPTE. 

a) DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE SECRETARIA DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA. 

b) MODIFICACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS CONSELLER PEDRO 
ÀLVAREZ CHILLIDA. 

c) CESSAMENT DIRECTORA INSULAR D’ASSESSORAMENT 
MUNICIPAL. 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE 
CARRETERES PER A L’ILLA DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ FORMULADA PEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE EL REGLAMENT QUE DETERMINA LES 
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN I LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS I, EN CONSEQÜÈNCIA, DE 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’EXERCICI DE 2009, INTEGRAT 
PEL PRESSUPOST PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, 
INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS I AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA I ELS ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, 
SA. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
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6. ACORD D'APROVACIÓ RECONEIXAMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008 DE L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS ( EXP 11/2008). 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

7. MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2008 I DEL PLA 
PLURIANUAL 2008-2009-2010-2011 I 2012 ( SEGONA PART) 

Desenvolupament de la sessió i acords 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS 
ANTERIORS (17-11-08 I 1-12-08). 

S'aproven les actes per unanimitat. 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. DECRETS A DONAR COMPTE. 
a) DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE SECRETARIA DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. 

Atès que l’article 21.2 dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística preveuen que 
la secretària, l’assessoria jurídica, la intervenció i la tresoreria i recaptació de l’Agència les exercirà, 
respectivament, la Secretaria General, l’Assessoria Jurídica, la Intervenció General i la Tresoreria 
General del Consell de Mallorca, sense perjudici de les delegacions que es puguin efectuar en 
funcionaris i funcionàries adscrites a l’Agència (BOIB núm. 160, de 13 de novembre de 2008). 

Atès l'escrit del secretari general sobre proposta de delegació de la Secretaria de l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística. 

Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l'article 34.1, h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril. 

DECRET 

1. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística al Sr. Manuel García Aguirre, funcionari del Departament de Territori, que 
passarà a formar part de la plantilla de l’Agència 

2. Designar el Sr. Maties Morey Ripoll, funcionari del Departament de Territori, que passarà a 
formar part de la plantilla de l’Agència, substitut del Sr. García Aguirre, per als supòsits de 
malaltia o absència legal o reglamentària. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

4. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

b) MODIFICACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS CONSELLER PEDRO ÀLVAREZ CHILLIDA. 

Atès l'acord que adoptà el Ple de la corporació dia 23 de juliol de 2007, pel qual s'estableix el règim de 
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació, el qual fou modificat 
en data 7 d’abril de 2008 i en data 8 de setembre de 2008. 

Atès que, de conformitat amb l’anterior, es va delegar en favor de la Presidència del Consell Insular 
l'execució d'aquest acord per determinar els membres de la corporació que realitzen funcions en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de donar compliment al que disposen els apartats 3 i 5 
de l'article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local. 
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Atès el decret adoptat per aquesta presidència en data 12 de novembre de 2008, d'acord amb el qual es 
va determinar que el conseller del Grup de consellers del Partit Popular, Sr. Pedro Álvarez Chillida, 
s’acollia al règim de dedicació parcial. 

Atès l'escrit amb NRE 36203, d’25 de novembre de 2008 presentat pel Grup de consellers del Partit 
Popular sol·licitant la modificació del règim de retribucions del Sr. Pedro Álvarez Chillida. 

RESOLC: 

1. Deixar sense efecte el decret de dia 12 de novembre. 

2. Determinar que el conseller electe, Sr. Pedro Álvarez Chillida, s’aculli al règim de dedicació 
exclusiva, amb efectes de dia 9 de desembre de 2008. 

3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

c) CESSAMENT DIRECTORA INSULAR D’ASSESSORAMENT MUNICIPAL. 

Atès l’article 9.2.g) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insular i l'article 30 del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 
d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que correspon a la 
Presidència nomenar i separar els directors insulars. 

Atès l’escrit del conseller executiu de Cooperació Local, en què comunica la renúncia de la Sra. Maria 
Magdalena Palou Cànaves, directora insular d’Assessorament Municipal. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament de la directora insular d’Assessorament Municipal d’aquest Consell Insular de 
Mallorca, Sra. Maria Magdalena Palou Cànaves, amb efectes de dia 16 de desembre de 2008, i agrair-li 
els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

La Corporació resta assabentada. 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

PUNT 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL 
DE CARRETERES PER A L’ILLA DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

Atès que, d’acord amb l’article 70.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei 16/2001, de 
14 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria  de carreteres i camins,  
s’atribueixen als consells insulars, d’entre  altres, les competències relatives a l’elaboració i l’aprovació 
del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’illa de Mallorca. 

Atès que per Decret 87/1998, de 16 d’octubre, es va aprovar definitivament el Pla Director Sectorial de 
Carreteres de les Illes Balears, el qual va ser publicat al BOIB núm. 135 de 22 d’octubre de 1998. 
L’esmentat decret va ser modificat posteriorment mitjançant el Decret 59/2001, de 20 d’abril, pel qual 
es va aprovar definitivament la modificació puntual núm. 1 del Pla Director Sectorial de Carreteres de 
les Illes Balears (BOIB núm. 52 de 1 de maig de 2001), i mitjançant acord del Ple del Consell de 
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Mallorca d’aprovació definitiva de la  modificació puntual núm. 2 del Pla Director Sectorial de 
Carreteres de les Illes Balears, illa de Mallorca (BOIB núm. 174 de 18 de desembre de 2003).  

El l’article 7.a del vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca atribueix a la consellera 
executiva del Departament de Territori les competències relatives a l’elaboració, tramitació i l’impuls 
de la formació, la revisió o la modificació dels plans directors sectorials. 

Per tot l’exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Aprovar inicialment el Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’illa de Mallorca. 

2n.- El present acord d’aprovació inicial del Pla Director Sectorial de Carreteres s’haurà de sotmetre a 
informació pública, per un període de dos mesos. Aquesta exposició pública s’anunciarà al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears (BOIB), i també en un dels diaris de major difusió de la Comunitat 
Autònoma; el termini fixat a l’apartat anterior serà comptador a partir del dia següent a la publicació en 
el BOIB. 

3r. Dins d’aquest termini, s’ha de sol·licitar informe, en relació amb les competències respectives, al 
Govern de les Illes Balears, a tots els Ajuntaments de Mallorca directament afectats i a la Delegació del 
Govern a la comunitat autònoma. 

4t.- Sol·licitar informe a la Comissió de Coordinació de Política Territorial. 

 

El Sr. PASCUAL (conseller executiu d’Obres Públiques) explica que la documentació 
que avui es presenta és un tràmit obligatori.  

Recorda que l’any 1998 es va revisar el Pla director sectorial de carreteres i que 
aquesta revisió s’havia de repetir vuit anys després, per la qual cosa es va revisar i es 
va contractar, l’any 2006. Explica que la revisió s’ha fet dos anys més tard perquè 
estaven pendents de l’execució d’obres noves, per valorar quina resposta tendrien. A 
més, també calia definir l’alternativa al segon cinturó, la via connectora.  

Tot seguit explica les novetats més destacades respecte al Pla director sectorial de 
carreteres de l’any 1998 que són, d’una banda, la retirada de l’autovia Inca-Manacor i 
de l’altra la inclusió de la Via connectora dels accessos a Palma. També destaca la 
millora de l’accés cap a la carretera de Manacor pel camí vell de Sineu de la Via de 
Cintura, l’enllaç de Ciutat Jardí des de l’autopista de Llucmajor, a més d’una sèrie de 
variants que no hi havia al Pla director de l’any 1998, com ara les d’Algaida, 
Campanet, Sineu, etc, a més del nou enllaç a l’autopista d’Inca cap a Lloseta.  

Diu que es tracta d’una proposta del seu departament, que lògicament estarà sotmesa a 
totes les al·legacions que s’hi vulguin fer, amb la intenció de resoldre-les i poder fer 
l’aprovació definitiva. La defineix com a molt tècnica i assegura que permet preveure 
una sèrie d’obres que estan compromesos a fer, per mitjà de convenis amb el Govern 
balear i amb el Ministeri de Foment.  

Assegura que conté les dades de la previsió de la primera i la segona fase, a partir de 
l’any 2016. Destaca la novetat prevista per a l’any 2016, no inclosa a l’anterior Pla, 
que és el desdoblament de Llucmajor a Campos. També conté la previsió del 
desdoblament de Manacor a Sant Llorenç, tot i que en aquest cas ja estava previst al 
Pla anterior de l’any 1998.  
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La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) anuncia que el seu Grup polític votarà a 
favor d’aquesta primera fase inicial, perquè es tracta d’una proposta dels tècnics que 
s’exposarà públicament durant dos mesos i després encara hi haurà mig any més per 
aprovar-lo, fet que permetrà treballar-hi més a fons per tal de puntualitzar o afegir el 
que es consideri oportú.  

 

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

Mostra la seva satisfacció pel fet de presentar un Pla en el qual no hi hagi les dues 
reivindicacions històriques per part del PSOE: el Segon Cinturó de Palma i l’autopista 
Inca-Manacor.  

Reitera que no es farà el Segon Cinturó, sinó una altra solució, diferent. Respecte a la 
definició de cinturó, inclosa al Pla anterior, com allò que envolta i estreny, opina que 
la opció anterior realment envoltava, perquè era una via de ronda que amb un traçat 
complet unia les autopistes de Llevant i de Ponent, amb característiques d’autovia 
urbana de quatre carrils, és a dir, ajuntava l’autopista d’Andratx amb la de Llucmajor, 
però en canvi no estrenyia en absolut, sinó tot el contrari, donava màniga ampla a 
l’especulació i a la destrucció del territori i per tant donava ales als enemics de la 
sostenibilitat. Per aquest motiu, el PSOE s’alegra pel fet que hagi desaparegut aquesta 
figura.  

També s’alegra de la supressió de la Via Connectora de gran capacitat entre Inca i 
Manacor, autovia de quatre carrils que també estava prevista.  

Creu que també és un motiu d’alegria per al sector de la ciutadania que va lluitar 
perquè aquestes dues infrastructures, al seu parer desproporcionades, no es duguessin 
a terme. 

Tot i això, com a portaveu del PSOE, expressa la preocupació per alguns aspectes 
d’aquest Pla. Assegura que la pròpia memòria, en diferents llocs, ho recull. Diu que 
entre els anys 2000 i 2006 el creixement absolut del trànsit a Mallorca ha estat de 
quasi un 30%, amb un creixement del 4,4% de mitjana anual. Tot i que entre 2003 i 
2006 s’ha crescut un 3,3%,  la pròpia memòria ja adverteix que es tracta d’un ritme de 
creixement que no és sostenible a llarg termini.  

Comenta que el total de vehicles per cada mil habitants habitant, a Mallorca, és de 
854 mentre que a Espanya és de 638 i a Canàries, cas amb el qual és possible fer la 
comparança, és de 682.  

Fa notar que no és sostenible mantenir aquest parc de vehicles tant nombrós. Diu que, 
pel que fa a nombre de turismes per a cada mil habitants, només ens superen  
Luxemburg i Liechtenstein i, mentre a Europa, als quinze països més desenvolupats, 
la proporció és de 495 turismes per cada mil habitants, a Mallorca l’any 2004 ja 
s’arribava als 600 turismes per cada mil habitants.  

Mostra total disconformitat amb aquesta situació i assenyala que una bona acció de 
govern implica una combinació correcta del transport públic i el transport privat. 
Dóna una sèrie de dades relatives a l’evolució en aquest sentit, com ara que entre els 
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anys 1985 i 2000 l’ús dels vehicles privats han passat d’un 42%  a un 58%, que els 
desplaçaments a peu han baixat, d’un 49% a un 42% i que el transport públic també 
ha minvat.   

Assenyala la necessitat d’un canvi d’enfocament del problema, en el sentit que la 
prioritat no és solucionar el desplaçament dels cotxes, sinó el desplaçament de les 
persones, raó per la qual és bàsic combinar correctament les dues opcions. 

Assegura que el PSOE està d’acord amb la majoria d’objectius de Pla de carreteres, 
com ara la seva estructura i model, potenciar el sistema d’interrelacions comarcals, 
millorar el nivell de servei i seguretat, minimitzar els impactes sobre el medi ambient, 
incrementar la seguretat viària, tot i que d’altres s’haurien d’estudiar i analitzar més, i 
adequar les infrastructures a les necessitats dels transports existents. Opina que 
aquesta tasca s’ha de fer amb seny.  

Per acabar, reitera que el PSOE dóna suport al nou Pla de carreteres i destaca els 
aspectes positius que té per a la ciutadania de La Garriga - Son Sardina i, en general, 
per totes aquelles persones que varen lluitar en contra de les dues grans infrastructures 
previstes al pla de la legislatura anterior.  

Diu que no estan en contra de fer carreteres de nou traçat, ni de fer duplicacions de 
calçades, però pensen que s’ha d’estudiar molt acuradament, amb seny i sense 
exagerar. Per tant, en principi, s’oposen a les carreteres de nou traçat i a les 
duplicacions de calçades, per garantir a la ciutadania de Mallorca una mobilitat 
segura, ràpida i confortable de les persones, no dels vehicles.  

 

La Sra. CABRER (PP) comença la seva intervenció. 

Fa notar que el portaveu del PSOE, tot i haver dit que donarien suport a la proposta,  
en diu que no a moltes coses que inclou el propi Pla de carreteres.  

Reconeix que el que avui es presenta és l’aprovació inicial de la revisió íntegra del Pla 
director sectorial de carreteres de l’illa de Mallorca i recorda que el va aprovar el 
Govern de les Illes Balears l’any 1998, amb una vigència de vuit anys i que va sofrir 
dues modificacions puntuals. Per tant, acabat el termini previst, pertoca fer aquesta 
revisió. 

Fa notar que es tracta d’un document molt extens, amb documentació que abasta des 
de la memòria, el marc territorial, l’anàlisi de la situació actual, la diagnosi, la 
previsió de la demanda de transport, la proposta d’esquemes vials, les reserves de 
franges viàries, els plànols, les normes, l’estudi econòmic financer i els informes 
mediambientals.  

Reconeix, per tant, que s’hi ha fet molta feina per elaborar un estudi minuciós dels 
problemes del trànsit i, en conseqüència, per proposar les solucions que es consideren 
més adequades per aplicar durant els propers quinze anys (2009-2024), que es 
presenta en dues fases (2009-2016 i 2017-2024). 

Anuncia que el PP, durant els propers dos mesos, estudiarà de forma exhaustiva 
aquest document, per tal de presentar les al·legacions que consideri pertinents. Per 
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aquesta raó, diu que avui només esmentarà els punts que consideren més importants 
del Pla director sectorial de carreteres, que al seu parer són tres, i els explica tot 
seguit.  

En primer lloc, el segon cinturó de Palma, en segon lloc, les solucions viàries per a la 
xarxa primària bàsica (autopistes Llucmajor, Palmanova-Paguera,  Inca i Manacor i, 
en tercer lloc, la viabilitat econòmica i financera de Pla de Mallorca.           

Sobre el primer punt, reitera el nom de segon cinturó, perquè el propi pla, els tècnics i 
els caps de servei l’anomenen d’aquesta manera. Fa notar que en cap moment consta 
el nom de via connectora. Recorda, tot i això, que el PP ja va manifestar que el nom 
és una qüestió secundària.  

S’alegra pel fet que avui ja és possible conèixer dades del segon cinturó, com ara els 
quilòmetres totals que tendrà, els que són de nou traçat, el pressupost i la categoria de 
la via, dades que no havien quedat del tot clares quan es va presentar el projecte en 
roda de premsa. 

Tot seguit, fa un repàs  de tot el Pla director indicant allò que es manté i allò que 
canvia respecte  al Pla vigent durant l’anterior legislatura. Reconeix els trams que es 
mantenen, però retreu els detalls de les xifres que al seu parer no s’havien anunciat 
correctament.  

Fa una anàlisi comparativa i detallada entre el Pla anterior i l’actual respecte als 
diferents trams de carretera que s’han previst, per demostrar que no coincideixen les 
xifres de quilometratge inicials amb les finals, com tampoc els criteris. Retreu que, en 
realitat, les diferències són mínimes i explica els diferents matisos. Per tant, opina que 
és un exemple de la demagògia que varen posar en pràctica els partits de l’oposició 
durant la passada legislatura. 

En el cas de la fase entre la rotonda de Sóller i Establiments (zona hospital i monestir 
de La Real) observa que no ha quedat fixada la franja de reserva i mostra la seva 
estranyesa per aquest fet, perquè recorda que el PP va denunciar que aquest segon 
cinturó podria afectar la zona de protecció del monestir de La Real i es fa just el 
contrari, es fixa tota la reserva viària menys aquest tram, que resoldrà l’Ajuntament de 
Palma o el Consell Insular de Mallorca. Diu que el PP no entén aquesta argumentació. 

Recorda que l’estudi corresponent indica que, tot i construir aquesta infrastructura, no 
serà la solució definitiva als greus problemes de trànsit i accessos a Palma, sobretot 
pel que fa a la Ma-20, l’actual Via de Cintura.  

Respecte al segon punt, retreu la decisió de perllongar l’autovia de Llucmajor fins a 
Campos. Fa notar que és incoherent que ho proposin el PSOE i el Bloc per Mallorca, 
atesa la postura contrària que varen mantenir durant la passada legislatura. Creu que la 
fotografia de la votació d’avui s’ha de considerar històrica, especialment pel que fa a 
la Sra. Mascaró, del Bloc per Mallorca, que és també veïna de Llucmajor. Defineix 
com a sorprenent aquest canvi de postura. 

Tot seguit, explica les diferents previsions d’obres del Pla director sectorial de 
carreteres a les zones de Ponent, Llevant i del Raiguer, i esmenta el pressupost 
destinat a cadascuna d’elles.  
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Observa que la proposta conté un total de 24,1 quilòmetres de noves autovies i 39,7 
quilòmetres de tercers carrils; atès que la suma total és de 63,8 quilòmetres 
d’autovies,  considera que, un cop estudiades les seves propostes, es pot definir 
clarament com el Pla “autovies sí”. 

En tercer lloc, sobre l’estudi econòmic i financer del Pla director sectorial de 
carreteres, destaca la quantitat prou important de 1.878 milions d’euros prevista per al 
pressupost de la primera fase (2009-2016). Fa notar que el Consell Insular de 
Mallorca hi aporta un 63%, el Ministeri de Foment un 20% i el Govern de les Illes 
Balears un 5%.  

Assenyala que, de la quantitat indicada, 576 milions corresponen a les obres de 
construcció mentre que la resta és per a conservació, explotació i seguretat vial i opina 
que aquestes quantitats no queden del tot quadrades si es pren en consideració 
diferents circumstàncies, com ara que s’inclouen anualitats de l’any 2017 del Conveni 
amb el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears que no hi haurien de 
figurar, o el cost superior inicial dels projectes de 29 milions d’euros, que s’hauran de 
revisar, als futurs convenis entre administracions i, a la segona fase del Pla de 347 
milions d’euros, no està previst el finançament que haurà de tenir el Consell Insular 
de Mallorca. 

Recorda que actualment el Conveni de carreteres està aturat, que no s’ha fet res des de 
la signatura del darrer conveni del 27/9/2007 i que no es presentarà tampoc aquest 
mes de desembre, com havia anunciat el Sr. Antich, president del Govern de les Illes 
Balears, el passat mes de novembre.  

Retreu el canvi de criteri del Ministeri de Foment quan va establir que tant les obres 
com la supervisió oportuna de les obres la faci el propi Consell Insular de Mallorca.  

Reitera que el PP, durant el termini d’informació pública farà les al·legacions 
oportunes, perquè considera que tot queda en paraules, però finalment només quedarà 
allò que s’aprovarà avui i el PP no hi està d’acord. 

 

El Sr. PASCUAL inicia el seu torn de rèplica. 

Agraeix a la Sra. Mascaró el suport que dóna el Bloc per Mallorca a aquesta 
modificació del Pla sectorial de carreteres i li reitera que és una proposta tècnica del 
Departament de Carreteres, per la qual cosa si hi ha al·legacions, seran estudiades i, si 
cal, seran incorporades. 

Diu al Sr. Ramon que no ha acabat d’entendre la seva intervenció, sobretot quan s’ha 
referit al creixement del volum de trànsit i al transport públic, perquè la revisió s’ha 
fet a partir d’un pla ja aprovat i en funció dels indicadors de trànsit que existeixen en 
aquest moment i de les previsions que hi ha. Li reitera que no és un nou Pla director 
sectorial de carreteres, sinó una revisió del pla anterior, de l’any 1998.   

Tot i això, li agraeix el suport a la proposta, tot i les crítiques que ha expressat.  



 10 

Tot seguit, respon a la Sra. Cabrer. Li diu que no s’ha d’alarmar inútilment la 
ciutadania, perquè és permès fer les obres sense haver de fer modificacions puntuals 
del Pla o dels planejaments municipals.  

Respecte  al segon cinturó, admet que consta, inicialment, de tres fases. La primera 
fase és el desdoblament de l’actual, la segona comprèn 3,2 quilòmetres enfront dels 
4,8 inicials i la tercera fase és el traçat actual. En aquest sentit, li aclareix els dubtes 
que ha manifestat, li assegura que existirà un conveni amb l’Ajuntament de Palma, 
que redactarà el projecte de la tercera fase i que l’obra la finançarà el Ministeri de 
Foment, previ acord amb l’Ajuntament de Palma, que es farà càrrec del projecte, en 
coordinació amb els tècnics del Departament d’Obres Públiques del Consell Insular 
de Mallorca. Opina que aquesta qüestió està prou aclarida.  

Respecte al retret que ha fet a la presidenta per haver donat xifres de quilometratge 
diferents li diu que aquestes xifres són correctes i el tram de consum de territori ara és 
inferior: abans eren 4,8 i ara són 3,2 quilòmetres de nou traçat. La diferència de 1,6 
quilòmetres menys, de nou traçat, és evident, com ho és també que ara es un terreny 
més condicionat i més aferrat al polígon industrial, per la qual cosa la “barrera” és 
molt més propera a Palma que en el projecte de l’anterior legislatura. 

Per acabar, assegura que la proposta està prou estudiada i aprovada amb l’acord total 
de l’equip de govern.  

Sobre els comentaris dels tercers carrils a les autopistes, li recorda que ja hi eren al 
Pla de l’any 1998, per tant no s’ha afegit res i únicament s’ha eliminat allò que no 
assumia de cap de les maneres aquest equip de govern, com ara l’autopista d’Inca-
Manacor, d’una part, i els problemes que impedien el traçat del segon cinturó, per 
l’altra. 

Per acabar, mostra la seva confiança en el consens que finalment s’aconseguirà.   

 

La Sra. MASCARÓ intervé tot seguit, en el seu torn de rèplica.   

Reitera el seu convenciment de donar suport a la proposta, pel fet que encara existeix 
un període d’al·legacions i la possibilitat d’un debat intern.  

A més, fa notar que ha parlat amb diversos col·lectius afectats: de Campos, d’Andratx 
i d’altres, i tots estan d’acord a deixar transcórrer el període d’exposició pública, per 
poder treballar-hi amb més tranquil·litat, per tal d’afavorir que mentrestant es puguin 
executar les obres que de totes formes s’haurien de fer, mentre que per a la resta 
d’obres encara hi ha temps per discutir-ne els aspectes conflictius, abans de 
l’aprovació final. 

Recorda a la Sra. Cabrer que precisament els problemes que encara estan pendents de 
solució els va crear el seu partit amb el Pla director sectorial de carreteres anterior. 
Posa l’exemple de l’autopista de Llucmajor, que ha creat molts problemes d’embossos 
a l’entrada de Palma. Li diu que potser, si en comptes de fer aquesta autopista 
haguessin arreglat tots els diferents accessos a Palma i la conselleria d’Obres 
Públiques del Govern balear hagués invertit aleshores un poc més de pressupost en 
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transport públic, per millorar el transport col·lectiu, avui dia no existiria aquest nivell 
exagerat de vehicles circulant per les carreteres.  

Assegura que, de tot quant afirma respecte al transport públic, en pot donar fe per 
experiència pròpia com a usuària. Rebutja, per tant, els comentaris de la Sra. Cabrer 
respecte a la fotografia històrica del Bloc per Mallorca votant a favor de la proposta i 
li diu que, certament, ho tenia fàcil com un titular de premsa, perquè sap que el Bloc 
per Mallorca és més sensible a aquesta qüestió, però haurà d’acceptar la realitat, 
perquè seguiran dins la mateixa línia de lluita per aconseguir-ho. 

 

El Sr. RAMON inicia el seu torn de rèplica.  

Diu a la Sra. Cabrer que, certament, la fotografia serà històrica, però en el sentit que, 
si tot segueix tan igual com abans, també el PP votarà a favor i tothom estarà content, 
cosa que ocorre molt poques vegades. 

Tot seguit, diu al Sr. Pascual que potser s’ha expressat malament i per tant puntualitza 
que, més que crítiques al propi Pla director sectorial de carreteres -que el PSOE valora 
com molt treballat i molt tècnic-  s’ha referit a les dues infrastructures polèmiques, 
que tanta gent desitjava veure retirades de l’esmentat pla. Diu que els seus comentaris 
anaven més enllà del model de territori, de carreteres, perquè el PSOE considera que 
no podem ser els campions en quantitat de cotxes, aquesta és la seva reivindicació: 
treballar per deixar de ser els capdavanters mundials en aquests tipus de qüestions i 
reforçar el transport públic.  

Fa notar les conseqüències negatives, fins i tot econòmiques, que té afavorir només tot 
allò relacionat amb els cotxes. Retreu que es consideri car afavorir el transport públic, 
perquè també sortirà molt car mantenir totes les carreteres que s’ha previst construir. 

Considera que la política consisteix en un canvi d’actituds, que pot aconseguir-se més 
aviat del que pensam; en aquest cas, els polítics poden canviar les necessitats de la 
ciutadania, modificant la inèrcia i canviant la direcció cap a un transport col·lectiu i 
sostenible. Certament, s’ha de solucionar el problema que existeix en matèria de 
carreteres, però no s’ha de fer pensant només en els cotxes, sinó, sobretot, pensant en 
les persones.  

 

La Sra. CABRER comença la seva rèplica.  

Retreu el recent augment de la tarifa del transport públic de Palma, en un 40%. Diu 
que potser n’és la conseqüència, dels arguments que s’han plantejat. 

Tot seguit, insisteix a destacar la importància del document que s’aprova avui. Reitera 
que no és un document qualsevol, sinó un Pla director sectorial de carreteres per als 
propers quinze anys, un cop feta una revisió íntegra del Pla anterior, de l’any 1998.  

Fa notar que és molt important pel que fa a les solucions de mobilitat i de seguretat 
viàries,  a  l’illa de Mallorca, raó per la qual requereix l’estudi seriós i el consens de 
tot l’equip de govern. Retreu que el propi equip de govern parli d’estudiar-ho amb 
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més tranquil·litat i de parlar-ne més. Posa l’exemple de l’autopista Paguera-Andratx, 
que està prevista de forma imminent, per a una primera fase, abans de 2016, mentre 
que d’altres actuacions s’han previst per després de 2016. Per tant, si no s’ha fet 
correctament i no existeix aquest compromís, demana que es retiri, perquè és una 
qüestió prou seriosa.  

Reitera que és la proposta d’un pla important, no és qualsevol acord ni qualsevol 
aprovació inicial, sinó que el conformen molts d’informes tècnics i documents que 
raonen les solucions viàries, com també les necessitats que hi haurà a l’illa de 
Mallorca.  

Tot i que s’alegra que la proposta mantengui la idea de “autovia sí”, reitera la seva 
sorpresa davant l’acord de l’equip de govern amb els plantejaments que inclou, atesa 
la gran demagògia i les crítiques que es varen produir durant l’anterior legislatura.  

Retreu al PSOE i al Bloc per Mallorca els canvis d’opinió, votant si allà on abans 
votaven no, i lamenta tot el que el PP va haver de sofrir injustament per millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania, tant en matèria sanitària com viària.  

Reitera els arguments en torn a les dades de quilometratge anunciades per la 
presidenta del Consell Insular de Mallorca i també al nom de segon cinturó i no via 
connectora. 

Respecte a la tercera fase, el desdoblament del Camí dels Reis, del qual l’Ajuntament 
de Palma en farà el projecte, mostra el seu acord en què es faci així, però demana que 
li expliquin per on ha d’anar el segon cinturó per aquest tram, perquè les possibilitats 
no són moltes i considera que la ciutadania que ha defensat el recinte del monestir de 
La Real té dret a saber, durant aquesta informació pública, quina és la franja de 
reserva prevista per aquest tram de 150 metres. Retreu que no quedi ben delimitada i 
explicada aquesta qüestió, independentment del fet que se’n faci càrrec l’Ajuntament 
de Palma o el Consell Insular de Mallorca.  

Per acabar, anuncia l’abstenció –de caràcter positiu- del PP, perquè considera que s’ha 
fet una bona feina, tot i les discrepàncies puntuals que ha explicat i perquè comparteix 
les solucions que es donen a la xarxa primària bàsica, la construcció d’un segon 
cinturó i d’una xarxa de variants entre els distints municipis de Mallorca amb la 
intenció de treure el trànsit de l’interior i afavorir la qualitat de vida de la ciutadania. 
S’alegra perquè, finalment, s’ha imposat el seny a l’hora de donar solucions al 
problemes de la xarxa viària de Mallorca. 

 

El Sr. PASCUAL tanca el debat.  

Agraeix a la Sra. Mascaró el suport del Bloc per Mallorca, al Sr. Ramon la 
puntualització que ha fet, que li permet entendre del tot quina és la posició del PSOE 
en aquest sentit. 

També agraeix a la Sra. Cabrer l’abstenció positiva del PP i, a causa de la seva 
insistència a parlar de les autovies i el consum de territori, puntualitza que la idea dels 
projectes actuals no tenen res a veure amb el concepte d’autovia. Explica que estan 
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definides com autovies, perquè s’ha de fer així, però assegura que tots els projectes 
són desdoblaments i alguns d’ells tenen mitjana de 75 cm. Li diu que en tots aquests 
desdoblaments, es consumeix el mínim territori i es dóna la capacitat necessària per 
raons de seguretat. 

Respecte a la franja de reserva a la zona del monestir de La Real, reconeix que és 
lògic que preocupi tothom i és conscient que és una qüestió molt sensible i no s’ha de 
fer malbé res. Assegura que es farà fora del recinte, que lògicament haurà de tenir 
quatre carrils, però estaran condensats al màxim, per consumir el mínim territori 
possible. 

Finalment, diu que no dubta que serà possible posar-se d’acord en tots els 
plantejaments que sorgeixin i reitera l’agraïment per les postures expressades per tots 
els Grups polítics. 

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

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ FORMULADA 
PEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE EL REGLAMENT QUE DETERMINA LES NORMES 
DE FUNCIONAMENT INTERN I LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS I, EN CONSEQÜÈNCIA, DE 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Cultura i 
Patrimoni: 

La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, estableix el 
marc per al desenvolupament dels arxius les Illes Balears. 

L’esmentada Llei atorga als consells insulars diverses competències, i concretament a l’article 42, els 
encomana la creació de les comissions tècniques insulars, òrgans consultius en matèria d’arxius i 
patrimoni documental a cadascuna de les Illes. 

Amb la finalitat de complir els preceptes d’aquesta Llei, El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 
dia 2 de juny de 2008, adoptà l’acord de crear la Comissió Tècnica Insular d’Arxius i Patrimoni 
Documental i d’aprovar-ne el Reglament que en determina les normes de funcionament intern i la 
composició. 

Seguidament se’n publicà l’anunci en el BOIB núm. 105, de 29 de juliol de 2008, per al tràmit 
d’informació pública i d’audiència als interessats, durant el termini de trenta dies, per a la presentació 
de reclamacions i suggeriments, seguint el procediment de  l’article 102 de la Llei  20/2006, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, en concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
l’article  56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local.  

El Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca, ha presentat, dins el termini 
legalment previst, una al·legació al Reglament, consistent a afegir, a l’article 6, apartat c), que preveu la 
pèrdua de la condició de membre de la Comissió, “a petició, si pertoca, de l’ens que representa”.  
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D’acord amb la normativa esmentada, aquesta al·legació s’ha de resoldre i el Reglament s’ha d’aprovar 
definitivament pel Ple. 

Atès l’informe emès pel cap del Servei de Cultura i per la cap de la Secció d’Arxius i la memòria 
justificativa del Director Insular de Cultura, proposant acceptar l’al·legació. 

Vist l’informe sobre els aspectes jurídics de l’al·legació presentada, aquesta Consellera Executiva del 
Departament de Cultura, proposa, en virtut de la lletra e) de l'article 31 del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca i amb l’informe previ de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al 
Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè prengui els següents 

ACORDS 

1. Estimar l’al·legació formulada pel Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca al 
Reglament que determina les normes de funcionament intern i la composició de la Comissió Tècnica 
Insular d’Arxius, aprovat pel Ple, en sessió de dia 2 de juny de 2008 i incorporar-la al text del 
Reglament. 

2. Aprovar definitivament el Reglament que determina les normes de funcionament intern i la 
composició de la Comissió Tècnica Insular d’Arxius. 

3. Publicar-lo íntegrament en el BOIB. 

ANNEX 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS 

Article 1  

Creació 

La Comissió Tècnica Insular d’Arxius és l’òrgan consultiu en matèria d’arxius i fons documentals en 
l’àmbit insular. 

Es crea en virtut de l’article 43 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de 
les Illes Balears, i s’adscriu al departament del qual depèn el Servei d’arxius i patrimoni documental 
del Consell Insular de Mallorca. 

Article 2 

Composició i nomenaments 

1. D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 15/2006, la Comissió Tècnica Insular d’Arxius del Consell 
Insular de Mallorca està integrada pels membres següents: 

a) N’ocupa la Presidència la consellera o el conseller executiu competent en matèria d'arxius i 
patrimoni documental del Consell Insular, o la persona que delegui. 

b) Les vocalies tècniques en la matèria són set, amb la composició següent: 

- tres vocalies ocupades per persones nomenades per la consellera o el conseller executiu 
competent en la matèria; 

- una vocalia ocupada per una persona en representació del Govern de les Illes Balears, 
nomenada per la consellera o el conseller competent per raó de la matèria; 

- dues vocalies ocupades per personal tècnic funcionari adscrit a l’arxiu municipal, en 
representació dels municipis, el qual és proposat per aquests i nomenat per la presidenta o 
el president del Consell de Mallorca; 
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- una vocalia ocupada per una persona en representació de les associacions i el/s col·legi/s 
professional/s implicat/s en la matèria, proposada per aquests i nomenada per la 
presidenta o el president del Consell de Mallorca. 

c) N’ocupa la Secretaria una persona tècnica funcionària adscrita al departament competent en matèria 
d’arxius del Consell de Mallorca, amb veu però sense vot, proposada per la consellera o el conseller 
executiu d’aquest departament. 

Article 3 

Funcions de la Comissió 

D’acord amb l’article 43 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les 
Illes Balears, les funcions de la Comissió Tècnica Insular d’Arxius, dins el seu àmbit territorial, són les 
següents: 

a) Salvaguardar l’exercici del dret d’accés als documents de les persones i les entitats públiques i 
privades. 

b) Establir els criteris que regeixen l’accés als documents públics, d’acord amb el que disposa la Llei 
15/2006. 

c) Ser l’òrgan tècnic de consulta en matèria d’arxius i documents i, en aquest sentit, emetre dictamen en 
els plantejaments públics sobre arxius o en plantejaments de coordinació de les activitats dels arxius. 

d) Assessorar i informar sobre l’organització, la creació i la coordinació dels arxius. 

e) Dictaminar sobre els sistemes de gestió documental que s’hagin d’utilitzar, a fi de racionalitzar i 
unificar el tractament dels documents i d’aconseguir una gestió eficaç i rendible de la documentació 
arxivística, d’acord amb els criteris generals de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.  

f) Elaborar les taules d’avaluació documental i controlar-ne l’aplicació correcta.  

g) Avaluar i emetre dictamen sobre el reconeixement dels arxius i les col·leccions documentals i sobre 
la integració en el sistema insular d’arxius. 

h) Avaluar i emetre dictamen sobre la revocació de la condició d’arxiu o col·lecció documental integrat 
en el sistema insular d’arxius. 

i) Emetre altres dictàmens sobre les normes o reglaments que han de regir el sistema insular d’arxius. 

j) Emetre dictamen sobre les peticions d’accés als documents públics exclosos de consulta. 

k) Emetre informe sobre les reclamacions de les persones i les entitats públiques o privades que 
considerin vulnerat el seu dret d’accés a documents. 

l) Elaborar i mantenir el cens d’arxius i documents, d’acord amb els criteris generals de la Comissió 
Tècnica Interinsular d’Arxius. 

m) Establir els criteris tècnics per a l’aplicació o l’adaptació de les normes internacionals en matèria 
d’arxius i documents. 

n) Totes les altres que la legislació o els reglaments li atribueixin. 
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Article 4 

Sessions 

4.1. La Comissió es reuneix de manera ordinària, amb la convocatòria prèvia de la Presidència, dues 
vegades a l’any, i en caràcter extraordinari, quan és convocada per la Presidència i/o a sol·licitud de la 
majoria dels membres. 

4.2. La constitució de la Comissió requereix que hi assisteixin almenys la meitat dels vocals, i també 
les persones que n’ocupen la Presidència i la Secretaria, o qui legalment les substitueixi. 

4.3. La Secretaria de la Comissió ha d’estendre acta de les sessions, la qual ha de reflectir els acords 
adoptats. 

4.4. La Secretaria ha de custodiar les actes de la Comissió. 

Article 5 

Acords 

Els acords de la Comissió s’han d’adoptar per majoria simple. En cas d’empat, la Presidència té vot de 
qualitat. 

Article 6 

Pèrdua de la condició de membre 

Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió les següents: 

a) La pèrdua de la qualitat o la posició que n’ha determinat la condició de membre de la Comissió. 

b) La renúncia expressa, manifestada mitjançant un escrit adreçat a la Presidència de la Comissió 
Tècnica d’Arxius. 

c) La destitució, acordada lliurement en qualsevol moment, per part de l’autoritat que ha nomenat el 
membre i a petició, si pertoca, de l’ens que representa. 

d) El cessament en el càrrec de l’autoritat que ha nomenat el membre, sense perjudici que se’n 
prorroguin les funcions fins que la nova presidència hagi pres possessió del càrrec. 

Article 7 

Dret supletori 

En els aspectes no prevists en aquest Reglament, regeixen el Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat definitivament en el Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març); la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes 
Balears; la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears; la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol, i qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable. 

Disposició final 

Entrada en vigor 

Aquest Reglament entra en vigor a partir de la data que és publicat en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i una vegada transcorregut el termini que s’assenyala en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i per la 
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Llei 57/2003, de 16 de desembre, i en l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears. 

 

La Sra. MASCARÓ (consellera executiva de Cultura i Patrimoni) comença la seva 
intervenció amb l’agraïment al PP per la seva aportació, perquè l’esmena que va 
presentar no era política, sinó que permet una millora tècnica molt important. 

Aprofita per recordar que més endavant presentaran una sèrie de reglaments, com ara 
el de biblioteques. Assegura que tenen la intenció de millorar la gestió de 
biblioteques, arxius i museus.   

La Sra. SUREDA (PP) intervé tot seguit.  

Recorda que el Ple del CIM de data 2/6/2008 va aprovar, inicialment, la creació de la 
Comissió tècnica insular d’arxius i l’aprovació del reglament que en determina les 
normes de funcionament intern, per tal de donar compliment a la Llei d’arxius i 
patrimoni documental i per exercir les competències que la llei encomana als consells 
insulars. També recorda que el PP, tot i votar a favor d’aquesta aprovació inicial, va 
mostrar la seva disconformitat amb algun punt de la redacció proposada i per aquesta 
raó, dins el termini d’informació pública va presentar la corresponent al·legació per 
millorar la redacció inicial i aconseguir la màxima coordinació i col·laboració entre 
les administracions públiques i les institucions. 

Tot seguit, explica el motiu de l’al·legació que va fer el PP. Fa notar que el reglament 
de la comissió tècnica, a l’article 6, establia la pèrdua de la condició de membre de la 
comissió, per la destitució acordada lliurement per l’autoritat que havia nomenat el 
membre, per la qual cosa s’havia d’aclarir que el representant dels municipis i el de 
les associacions i els col·legis professionals els nomena, en aquest cas, el president o 
presidenta del Consell Insular de Mallorca, a proposta de dites entitats. Per tant, en 
aquests casos no podia ser potestat lliure del president o presidenta del CIM la 
destitució d’un representant d’una altra institució, sinó que s’havia de corregir en el 
sentit que la destitució, en aquests casos, havia de ser a petició de la institució que 
representen.  

Expressa la satisfacció del PP perquè s’ha estimat aquesta al·legació i s’ha incorporat 
al text del Reglament actualitzat i agraeix a la Sra. Mascaró la bona disposició per 
atendre la sol·licitud del PP. Li recorda, a més, que encara queda molt per fer dins 
l’àmbit d’arxius i patrimoni documental i que la tasca dels consells insulars, en aquest 
cas, és fonamental. Per aquesta raó, l’animen a treballar.  

La Sra. MASCARÓ intervé per reiterar el seu agraïment al PP. Diu que no dubta que 
la tasca serà més lleugera, amb el seu suport.  

Tot seguit, es fa la votació. 

S'aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 
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PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’EXERCICI DE 2009, INTEGRAT PEL 
PRESSUPOST PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS I AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA I ELS 
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT 
MERCANTIL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

“El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2008 va aprovar 
inicialment el Pressupost general del Consell de Mallorca, Bases d’execució del pressupost i Plantilla 
per a l’exercici de 2008, integrat pel Pressupost propi, els Pressuposts dels organismes autònoms 
“Institut mallorquí d’afers socials ” i “Institut de l’esport hípic de Mallorca” “Agència de protecció de 
la legalitat urbanística” i els Estats de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa mercantil "Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SA". 

Sotmès a  informació pública l’acord d'aprovació inicial mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 163, 
de 20 de novembre de 2008, el grup polític Grup de Consellers del Partit Popular  ha formulat 
al·legacions mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 3867 de 10 de desembre de 2008. 

Vists els informes emesos per la Directora Insular d’Hisenda i Pressuposts i per la Interventora 
General, el dia 11 de desembre de 2008, en relació a les al·legacions formulades, aquesta Presidència 
eleva al Ple de la Corporació la següent  

PROPOSTA D’ACORD: 

" PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 
3867 de 10 de desembre de 2008 pel grup polític Grup de Consellers del Partit Popular el sentit 
següent: 

Desestimar les al·legacions formulades pel grup polític del Grup, el dia  10 de desembre de  2008, en 
base als informes de la Directora Insular d’Hisenda i Pressuposts i de la Interventora General emesos el 
dia 11 de desembre de  2008 que formen part d’aquest acord. 

SEGON.- Resoltes així les al·legacions formulades, s’acorda l’aprovació definitiva del Pressupost 
general del Consell de Mallorca per a l'exercici de 2009, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, 
integrat pel Pressupost propi, el Pressuposts dels Organismes autònoms "Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca", i “Institut Mallorquí d’Afers Socials” i l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
Territorial de Mallorca” i els Estats de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa mercantil "Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SA", tot de conformitat amb el que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

TERCER.- Aquest Acord definitiu d’aprovació del Pressupost general del Consell de Mallorca per a 
l’exercici de 2009, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, entrarà en vigor dins l’exercici a què es 
refereix, una vegada publicat al BOIB d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

QUART.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord en el BOIB.” 

ANNEX 

INFORME DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE PRESSUPOST EN RELACIÓ AMB LES 
RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL  DEL 
PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL 
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CONSELL DE MALLORCA, INTEGRAT PEL PRESSUPOST PROPI I DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS “INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS” I “INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA” I “AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA” I ELS ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA PER A L’EXERCICI DE 
2009 

D’acord amb el punt 2 de l’article 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text Refós de 
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, únicament podran entaular-se reclamacions contra el pressupost: 

1.Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

2. Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat local, en virtut de 
precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

3.Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé 
d’aquests respecte de les necessitats per a les que estigui previst. 

En referència a l’apartat A) Esmenes en Base a la insuficiència de recursos, cap de les esmenes 
presentades poden ser considerades com a reclamacions dins dels supòsits abans esmentats, ja que no 
fan referència a obligacions exigibles en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim ni a 
insuficiència dels ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé d’aquests respecte de les 
necessitats per a les que estigui previst. 

En referència a l’apartat B) Esmenes en Base a l’Incompliment de la normativa , no pot ser considerada 
com una reclamació per incompliment a l’ elaboració i aprovació del pressupost dels tràmits establerts 
a la llei. 

La Legislació aplicable, al respecte d’estabilitat pressupostària, i en concret, el RD 1463/2007 de 2 de 
Novembre pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicacion a las entidades Locales i el RDL 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova  el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 
determina que la intervenció local elevarà al ple de la corporació un informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la pròpia entitat local i entitats depenents . Aquest informe se 
va emetre, tal i com indica el reglament, amb caràcter independent i se va incorporar a la documentació 
remesa al Ple de la Corporació per l’aprovació del Pressupost General 2009. 

D’acord amb l’esmentada normativa, quan el resultat de l l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària sigui d’incompliment, procedirà  l’elaboració d’un pla econòmic financer per assolir 
l’equilibri en tres anys i la seva aprovació par part del Ple de la corporació dins del termini màxim de 
tres mesos a contar des de l’aprovació del pressupost. 

En conclusió, aquesta direcció insular considera que cap de les esmenes presentades poden ser 
considerades reclamacions dins dels supòsits de prevists a la llei. 

Palma, 11 de desembre de 2007 

La directora insular d’Hisenda i Pressupost 

Palma, 11 de desembre de 2008 

INFORME EN RELACIÓ AMB LES RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD 
D’APROVACIÓ INICIAL  DEL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’EXERCICI DE 2009 

Primer.- Contra l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General del Consell de Mallorca per a 
l’exercici 2009 s’han presentat les següents reclamacions: 

- Grup polític del Partit Popular, dia 11 de desembre de 2008 amb el número de registre d’entrada 
38617. 
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Segon.- Tots els que han interposat les reclamacions tenen la consideració d’interessats als efectes de 
l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Tercer.- Totes les reclamacions han estat presentades en temps i forma. 

Quart.- Respecte als motius pels quals es presenten les reclamacions, hi ha que atenir-se al dispost a 
l’article 170.2 del RDL 2/2004, el qual estableix els motius taxatius pels que poden interposar-se 
reclamacions. Així: 

- Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

- Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

- Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquests respecte de les necessitats per a les que estigui previst. 

Una vegada analitzat el contingut d’aquestes, encara que les denomina “esmenes” hem d’entendre que 
es refereixen a les reclamacions que estableix el RDL 2/2004 que es poden interposar al Pressupost 
General, resulta que hi ha algunes que sí s’ajusten als motius prevists a l’article 170.2 del RDL 2/2004. 

La directora insular de Pressupostos hi ha informat respecte a les reclamacions presentades  (informe 
de data 11 de desembre de 2008) i es pot subscriure plenament.  

Cinquè.- El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions 
presentades contra el Pressupost. 

El Pressupost General, definitivament aprovat s’inserirà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
resumit per Capítols, per cada un dels pressuposts que l’integren i entrarà en vigor una vegada publicat 
en aquest diari oficial. 

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós 
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició de 
recursos no suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat. 

Es tot quan procedeix informar, no obstant això, el Ple de la Institució acordarà el que estimi procedent. 

Palma, 11 de desembre de 2008 

La interventora general del Consell de Mallorca 

Elena Montejo Fuentes 

Tot seguit es dóna compte de l' ESMENA D'ADDICIÓ AL DICTAMEN EMÈS PER 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN DATA 17 DE DESEMBRE DE 2008 EN 
RELACIÓ AMB LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’EXERCICI DE 2009, 
INTEGRAT PEL PRESSUPOST PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS 
ORGANISMES AUTÒNOMS INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, 
INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS I AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE 
LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA I ELS 
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT 
MERCANTIL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA: 
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Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals en data 17 de desembre de 
2008 en relació amb la Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost General del Consell de Mallorca, 
Bases d’Execució del Pressupost i Plantilla per a l’exercici de 2009, integrat pel pressupost propi, els 
pressuposts dels organismes autònoms Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, Institut Mallorquí 
d’Afers Socials i Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i els estats 
de previsió de despeses i ingressos de la Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SA 

Atès que en data 10 de desembre es signà i es donà entrada a l’oficina de correus escrit de la Secció 
Sindical d’UGT del Consell de Mallorca, interposant reclamació contra la plantilla del Consell de 
Mallorca,  la qual forma part de l’expedient d’aprovació del pressupost general de la Corporació per a 
2009. Aquest escrit fou registrat d’entrada al registre general del Consell en data 15 de desembre (nº. 
39121) i al registre intern de Funció Pública en data 17 de desembre de 2008 (nº.34911), `per la qual 
cosa no va ser dictaminat per la comissió. 

Atesos els informes que ha pel Cap de Servei de Recursos Humans amb el vistplau de la interventora 
general i que diu així: 

INFORME RELATIU A LA RECLAMACIÓ CONTRA LA PLANTILLA DEL CONSELL DE 
MALLORCA INCLOSA DINS EL PRESSUPOST GENERAL PER A 2009. 

En data 20 de novembre de 2008 es va publicar al BOIB l’aprovació inicial de la plantilla de personal 
del Consell de Mallorca per a 2009, la qual forma part de l’expedient d’aprovació del pressupost 
general del Consell. 

Aquesta publicació inicial estableix un període d’exposició pública de 15 dies hàbils que finalitzaren 
dia 10 de desembre de 2008. 

En data 10 de desembre es signà i es donà entrada a l’oficina de correus escrit de la Secció Sindical 
d’UGT del Consell de Mallorca, interposant reclamació contra la plantilla del Consell de Mallorca,  la 
qual forma part de l’expedient d’aprovació del pressupost general de la Corporació per a 2009. Dit 
escrit fou registrat d’entrada al registre general del Consell en data 15 de desembre (nº. 39121) i al 
registre intern de Funció Pública en data 17 de desembre de 2008 (nº.34911). 

El referit escrit al·lega que el lloc de treball 1001 “Peó especialista picapedrer-a” s’ha inclòs dins la 
plantilla de personal amb el grup de titulació “E” i aquesta circumstància suposa un perjudici per 
l’interès dels treballadors que ocupen el referit lloc de treball. 

D’acord amb la vigent relació de llocs de treball, modificada per plenari de data 8 de setembre i 
publicada al BOIB 134 ext. de data 24 de setembre de 2008, el lloc de treball 1001 figura amb un grup 
de titulació “E”. 

D’acord amb la vigent plantilla (2008), modificada per plenari de data 8 de setembre i publicada al 
BOIB 146 de data 16 d’octubre de 2008, apareix la categoria de “Peó especialista picapedrer-a” amb el 
grup de titulació “E”. 

En l’elaboració del pressupost de capítol 1 per a 2009, s’ha elaborat i valorat la plantilla de personal 
d’acord amb la plantilla 2008 i la vigent relació de llocs de treball, és a dir que  a l’hora de pressupostar 
les places de “Peó especialista picapedrer-a” s’ha tengut en compte el grup de titulació “E”. 

Per tant, sense entrar en valorar la coherència de les pretensions i la idoneïtat de les mateixes, la 
plantilla està correctament elaborada i valorada ja que ha de coincidir amb la relació de llocs de treball, 
pel que fa tant als grups de titulació com pels complements assignats. 

Com a conclusió, i d’acord amb el que estableix l’art. 170 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, on estableix que 
únicament es podran interposar reclamacions contra el pressupost: 

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en aquesta llei. 

b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en 
virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
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c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades 
o bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estigui previst. 

El tècnic que subscriu no detecta que l’objecte de la reclamació tingui relació amb la tramitació del 
pressupost, ni tampoc amb l’omissió de crèdits que responguin a obligacions exigibles ni tampoc per 
ser els ingressos manifestament insuficients amb relació a les despeses. 

Cal afegir que per tenir-se en compte la pretensió sol·licitada seria necessària una modificació de la 
vigent relació de llocs de treball, la qual, un cop aprovada, provocaria una modificació de la plantilla. 

Atès el que preveu l'art. 86 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, es 
proposa al Ple la següent esmena d'addició al dictamen a què s'ha fet esment més amunt: 

Desestimar l'al·legació presentada per la Secció Sindical d’UGT del Consell de Mallorca, contra la 
plantilla del Consell de Mallorca per a l'any 2009, d'acord amb els informes que s'han transcrit més 
amunt. 

 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció.  

Retreu les disfuncions administratives d’aquesta institució pel que fa al lliurament de 
documents i adverteix del perill que pot provocar aquest fet, des del punt de vista 
legal.  

El Sr. ALEMANY (conseller executiu d’Hisenda i Innovació) intervé tot seguit. 

Diu que no tenia intenció de fer manifestacions, però s’hi veu obligat a causa del 
comentari anterior del Sr. Font. Considera que no té raó i per tant li recrimina el seu 
comentari. 

Li recorda que el pressupost s’aprova, inicialment, quan es fa el debat del pressupost i 
després s’exposa al públic; si no hi ha manifestacions de disconformitat, d’acord a la 
llei, queda aprovat definitivament. Per tant, atès que ningú ha fet cap reclamació, el 
pressupost està aprovat definitivament.  

Explica que un dels sindicats laborals (UGT) va presentar, dins el termini legal 
establert, però per correu, una esmena al pressupost –no una reclamació de les que la 
llei preveu- i l’empresa de missatgeria va entregar el correu quan ja s’havia fet la 
comissió informativa corresponent.  

Considera que ha de quedar clar que no és que l’equip de govern lliuri la informació 
al PP amb retard, sinó que el PP ho va rebre el mateix dia que l’equip de govern. 
Refusa, per tant, el comentari sobre la manca de control en la documentació a què 
s’ha referit el Sr. Font. Insisteix a dir que és una qüestió jurídica ben correcta i que es 
va tramitar per fer-ne l’informe corresponent.  

A més, puntualitza que l’escrit del sindicat laboral no es pot considerar cap 
reclamació perquè el seu contingut no es refereix a cap dels tres supòsits que preveu 
la llei per aquests efectes; aquest és el motiu pel qual es desestima, igual com s’ha fet 
amb les esmenes presentades pel PP. En aquest cas, el PP va presentar les esmenes 
dins el termini legal establert, però en mà. Tot i això, s’han desestimat perquè cap 
d’elles complia els requisits establerts per la llei per poder ser considerades 
reclamacions al pressupost, perquè només parlen d’opcions polítiques i donen 



 23 

propostes de millora dels pressuposts i aquestes són qüestions que s’han de plantejar 
quan es fa l’aprovació inicial, no la definitiva. 

Tot seguit, recorda al Sr. Font quins són els supòsits que es consideren vàlids quan es 
formula una reclamació: 

En primer lloc, que no s’hagin tramitat els pressupost d’acord a la legislació oportuna. 

En segon lloc, que s’omet un crèdit destinat a fer un pagament per algun concepte 
sobre el qual existeix alguna obligació jurídica o legal per dur-se endavant i no hi ha 
crèdit per fer-ho. 

En tercer lloc, si no hi ha suficient crèdit per dur endavant allò que és obligat fer.  

Per acabar, reitera que no s’han presentat reclamacions referides a cap d’aquests tres 
supòsits, que les que s’han rebut no són conformes i que aquest és el motiu pel qual 
està en condicions de presentar la proposta d’aprovació definitiva del pressupost, tal i 
com ja es va presentar a l’aprovació inicial. 

  

El Sr. FONT puntualitza que ell no ha dit que no s’havia entregat la documentació al 
PP, sinó que s’ha fet habitual el recurs del despatx extraordinari, com podrà 
comprovar més endavant, quan es tracti la qüestió del crèdit extraordinari de l’IMAS. 
Per tant, li retreu que no respongui exactament allò que li ha demanat. Assenyala que 
no ha dit que la documentació no sigui legal, sinó que no és la forma adequada de 
treballar.  

Destaca la importància del document que s’ha d’aprovar, per les conseqüències que té 
sobre la ciutadania. Diu que si ell fes part de l’equip de govern no tendria la 
consciència tranquil·la. 

Pel que fa a les al·legacions que ha presentat el PP, diu que pertanyen al tercer 
supòsit. El motiu és que no existeix el crèdit suficient per fer front a molts dels 
pagaments que s’indiquen. 

A més, recorda que ja varen advertir que els pressuposts no eren reals, que donaven 
l’esquena a la realitat de la crisi.  

Tot seguit, qüestiona que existeixin projectes concrets i ben definits en temes com ara 
les obres al centre La Misericòrdia o el conveni de Benestar Social. Assegura que no 
tenen res, perquè d’altra forma tendrien, al pressupost, la previsió corresponent. Posa,  
com exemple, que fins i tot no existeix una petita previsió per a realitzacions que 
s’han anunciat per al proper mes d’abril. 

Discrepa del Sr. Alemany en el sentit que  avui ja es debat l’aprovació definitiva, no 
la inicial, per la qual cosa sí que es pot parlar de doblers gastats. 

Tot seguit, mostra també disconformitat amb les declaracions a la premsa del Sr. 
Garau, conseller executiu de Benestar Social, perquè afirmava que l’IMAS ampliava 
els programes d’ajuda per a la immigració. Respecte als doblers que ha gastat fins a 
data d’avui, li diu que no amplia res, potser que hagi agafat doblers d’un programa per 
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passar-los a un altre, però no faran més que enganar la gent perquè pensi que durant 
2009 li han dedicat més doblers que durant l’any 2008. Diu que, en aquest sentit, tots 
els polítics són uns fariseus.  

Diu que la solidaritat s’ha de demostrar amb accions, per tant retreu la diferència entre 
les partides del 0,7% dels anys 2008 i 2009 d’aquesta institució, perquè només 
augmenta en 9 euros quan hauria de ser d’un milió d’euros més; hi ha un milió 
d’euros, per tant el total hauria de ser dos milions d’euros. Per tant, assegura que no 
són coherents en res i incompleixen fins i tot allò que més pregonen als seus actes 
electorals i retreu que no es defineixin de forma clara respecte a la solidaritat. Creu 
que, si per causa de la crisi no es pot afrontar, ho haurien de dir.  

Tot seguit, indica també discrepàncies respecte als interessos que s’han de pagar. Fa 
notar la baixada de l’euribor des del mes d’octubre passat i que el Sr. Alemany calcula 
que s’hauran de pagar devers 9,5 milions d’euros, amb interessos, sobre un deute de 
158 milions d’euros, per tant ja sap també que enguany s’estalviarà més de 3.700.000 
euros, amb interessos, com també sap que aquesta situació anirà a més. Per aquesta 
raó, no s’entén que no s’admetin les dues al·legacions que formula el PP, perquè no 
trastoquen res, no obliguen a tocar cap partida ni una. Observa que, en aquest cas, el 
Sr. Garau estaria satisfet i podria complir la seva paraula d’haver augmentat les 
prestacions. Dóna una sèrie de suggerències en aquest sentit, referides a la renda 
mínima d’inserció, per tal de millorar-la, que al seu parer permetrien tenir 1,5 milions 
d’euros més, tot el contrari de la situació actual, 436.748,00 euros menys del que s’ha 
gastat durant l’any 2008.   

Retreu al Sr. Garau que hagi reduït un 22,8% (dos milions d’euros) als ajuntaments de 
Mallorca l’assignació per al Pla de prestacions bàsiques. 

Tot seguit, tracta la qüestió de les escoletes. Fa notar que, atès que la conselleria 
d’Educació del Govern de les Illes Balears no pot fer front al seu finançament en 
solitari, s’estableix un acord perquè el finançament surti del Govern balear, el Consell 
Insular de Mallorca i els ajuntaments. Proposa que no llevin els doblers de la partida 
d’infrastructures bàsiques, necessaris per obres d’enllumenat públic, clavegueram, 
canalitzacions d’aigua potable, etc sinó que es creï, durant els anys que sigui precís, 
un Pla específic del POS. 

A continuació es refereix a les despeses de protocol i fa notar que, en general, han 
augmentat un 10%; s’ha passat de 700.000,00 euros a 770.000,00 euros.  

Diu que també la partida d’estudis i treballs augmenta un 30%, de 3 milions d’euros 
s’ha passat a 4 milions d’euros. Destaca la contradicció i retreu que ara que és 
necessària una assignació més alta per als menjadors i per a la renda mínima es gasti 
més en protocol i en estudis i treballs. Diu al Sr. Rosselló, conseller de Cooperació 
Local, que podria haver disposat, d’aquesta forma, 1.070.000,00 euros per poder 
ajudar els ajuntaments.  

Lamenta que no s’admeti tampoc l’esmena del PP per augmentar la partida destinada 
a infrastructures de biblioteques, arxius i museus.  

Tot seguit, observa que encara és insuficient l’assignació per a transferències a 
associacions de gent gran, tot i haver augmentat.  
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Per acabar, posa un altre exemple de crèdit insuficient, referit al medi ambient i en 
concret a La Trapa. Retreu les contradiccions d’aquesta gestió entre el GOB i el CIM, 
perquè tot i haver anunciat en roda de premsa que s’hi farien obres durant l’any 2009, 
el pressupost no preveu cap assignació per aquest concepte. Lamenta el desencís de 
tota la ciutadania de Mallorca que va ajudar econòmicament a comprar La Trapa i ja 
s’havien fet la idea que enguany el CIM emprendria la restauració definitiva. Reitera 
que no existeix crèdit suficient, ni tan sols partida econòmica. 

Per tot el que ha explicat, considera prou demostrat que les al·legacions del PP 
pertanyen al tercer supòsit.  

Lamenta que no s’hagin admès i que el PSOE hagi aplicat la llei del més fort. 

 

El Sr. ALEMANY refusa aquesta darrera acusació. Assegura que els comentaris del 
Sr. Font no tenien cap sentit, en el punt en què ho ha fet, perquè és mesclar conceptes 
que no tenen res a veure, per tant reitera tot el que li ha explicat a la seva primera 
intervenció.           

Tot seguit, diu que li ha semblat que el Sr. Font deia que els pressuposts no eren 
legals. El Sr. Font comenta que no és cert, que no ho ha dit.  

El Sr. Alemany diu que, en aquest cas, retira la defensa que tenia intenció de fer sobre 
la legalitat dels pressuposts. 

Diu que s’han d’acceptar les metodologies d’aquesta institució tal com són, no com el 
Sr. Font voldria que fossin.  Assenyala que el pressupost es tramita d’acord a la Llei 
d’Hisendes Locals, previ debat d’aprovació inicial en el qual l’oposició pot fer 
propostes i argumentar tot allò que creu convenient modificar, exposició pública, i 
aprovació definitiva en cas de no existir reclamacions referides als tres supòsits que 
ha explicat i que reitera. 

Diu al Sr. Font que el PP, en aquest sentit, només ha formulat desitjos, però en cap cas 
es poden considerar reclamacions subjectes a allò que preveu la llei.  

Refusa el retret del Sr. Font referit al pressupost de l’IMAS per a 2009. Explica que el 
pressupost de l’IMAS per a 2007 era de  91 milions d’euros, mentre que la proposta 
per a 2009 és de 122 milions d’euros, per la qual cosa l’augment respecte a l’anterior 
legislatura amb el govern del PP és evident. Fa notar la incoherència que suposa el fet 
que, ara que estan a l’oposició, creguin que encara s’hauria d’augmentar més.  

Qüestiona quina credibilitat pot tenir un partit que ha governat durant quatre anys una 
institució com l’IMAS si l’any que més hi va dedicar varen ser 91 milions d’euros i 
ara que la partida és de 122 milions d’euros per a l’any 2009 ho critica i acusa l’equip 
de govern de destinar-hi una quantitat insuficient. Creu que és més un discurs propi de 
l’oposició, que s’havia d’haver fet el dia de l’aprovació inicial i que no correspon fer 
avui, tot i que no té inconvenient a respondre aquestes qüestions.  

No accepta, però, el comentari del Sr. Font en el sentit que tots els polítics siguin uns 
fariseus. Afirma que al PSOE no ho són, per tant el Sr. Font sabrà perquè ho ha dit i 
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en conseqüència, per declaració seva, només manté aquesta definició el seu partit 
polític.   

Explica que l’aportació del 0,7% sobre els recursos propis és una ajuda que es fa per a 
temes socials i que el CIM, en realitat, no es limita al 0,7% sinó que hi destina el 14%, 
sobre els recursos propis. Per aquesta raó, considera que en política no valen les 
frases, sinó els fets i, en matèria de política social, el fets són 91 milions de pressupost 
durant el govern del PP front als 122 milions actuals. 

Puntualitza que s’ha de considerar, a més, que les assignacions per al Departament 
d’Igualtat i per al Departament d’Esports i Promoció Sociocultural, que actualment 
tenen assignacions pròpies, abans estava inclosa en els 91 milions d’euros. Creu que 
queda prou demostrat l’important increment que s’ha destinat a les polítiques socials, 
per la qual cosa el PP no està en condicions de donar lliçons d’aquest tipus. 

Quant als interessos, diu al Sr. Font que tampoc és un argument dels tres supòsits 
expressats, sinó tot el contrari, perquè sobraran doblers, la qual cosa li donarà una 
bona satisfacció. Reitera els criteris de previsió que ja explicar al Ple quan va 
presentar els pressuposts de 2009 i fa notar al Sr. Font que el que fa és curar-se en 
salut, mentre que si no existís cap sobrant seria una causa d’incompliment de la llei.  

Respecte a la baixada de l’euribor, discrepa del Sr. Font sobre la gran seguretat que 
demostra. Observa que és molt difícil saber com estaran els interessos el mes de juny, 
perquè els bancs paguen als particulars molt per damunt de l’euribor, per la qual cosa 
no està tan clar que sia una garantia que l’euribor baixarà. Li diu que, de moment, 
potser sigui així i si es confirma faran una modificació de crèdit i repartiran els 
sobrants dels interessos. Tot i això, li recorda que no té cap obligació de fer-ho ara 
mateix. 

Pel que fa als retrets sobre el Pla de prestacions bàsiques, recorda al Sr. Font que 
durant l’any 2007, el darrer de la passada legislatura, el president de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (actual IMAS) va abonar el PPB a 
l’Ajuntament de Palma i no el va pagar a cap ni un de la resta d’ajuntaments de 
Mallorca. Aquesta és la situació que es va trobar l’actual equip de govern del CIM, 
que ha hagut d’assumir i que actualment està pràcticament resolta. Per tant, el PP 
tampoc ha de donar lliçons sobre com s’ha d’ajudar als ajuntaments. Destaca també la 
satisfacció actual dels ajuntaments, gràcies a un Reial Decret, dictat no pel PP, sinó 
pel Govern central, liderat pel PSOE, que ha permès repartir vuit mil milions als 
ajuntaments; assenyala que això són fets ben concrets i reals, no paraules buides ni 
conceptes abstractes. 

Sobre l’augment de les partides de despeses de protocol i de treballs i estudis tècnics, 
admet que faci la proposta de reduir-les, però li adverteix que no es pot considerar un 
incompliment de la legislació i tot seguit ho explica, per separat.  

Respecte a les despeses de protocol, afirma que voldria fer polítiques restrictives i fa 
uns aclariments, per demostrar que és així. En primer lloc, que el pressupost s’apuja 
un 23% i en segon lloc que la partida de protocol no puja un 10%, com ha dit el Sr. 
Font, sinó un 5% (abans gastaven 736.000 euros i actualment 776.000 euros, un 5% 
més). Per tant, si el pressupost total augmenta un 23%, és clar que ja es fa un esforç 
de reducció en la partida de protocol.  
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En canvi, pel que fa a estudis i treballs tècnics, no entén perquè s’ha de reduir la 
partida, perquè és molt útil i necessària, atès que s’hi paguen moltes auditories i 
moltes gestions que el propi PP demana a l’equip de govern. Creu que es destinen a 
temes importants i que cada departament del CIM ha fet un càlcul prou assenyat dels 
estudis que necessiten, que d’altra banda són bàsics per al desenvolupament de la 
tasca que tenen encomanada.  

Recorda al Sr. Font que, tot i que no és acceptable l’argument que el PP presenti unes 
esmenes per millorar el pressupost, perquè en realitat les presenta fora de termini, li 
ha volgut respondre de forma detallada les més importants. Li fa notar que algunes de 
les propostes són imprecises, com ara la referida a les transferències a les associacions 
de la tercera edat i li reitera que el seu plantejament és de caire polític. 

Davant la insistència del PP a destacar que no fan un pressupost superior al 2008, 
considera que és del tot evident que s’han de comparar el pressupost inicial d’un amb 
l’inicial de l’altre, i el final amb el final, en un mateix moment pressupostari. Per 
aquesta raó, no coincideix amb el parer del Sr. Font quan afirma que el pressupost 
final de 2008 era més alt que el de l’aprovació inicial. Diu que no està disposat a fer 
visions de futur, com ha fet el Sr. Font amb la qüestió dels interessos, perquè 
certament ho serà, més alt.  

Assenyala que avui pertoca fer l’aprovació inicial, que és una previsió a la qual no 
s’inclouen partides que, tot i estar segurs que es tendran, encara no està signada 
l’assignació concreta. Posa els exemples de les obres a La Misericòrdia, o de les 
carreteres, que pràcticament ja estan signades les assignacions, però no ho estaven 
quan es varen elaborar els pressuposts i per aquesta raó no es varen incloure.  

Diu que és evident que el pressupost pujarà amb totes aquestes incorporacions i 
d’altres que els consellers aconseguiran, però li reitera el criteri de comparança que li 
ha explicat abans, perquè tengui sentit i coherència i no es mesclin conceptes diferents 
que res tenen a veure. 

Per acabar, reitera el seu convenciment sobre la correcció dels pressuposts, amb un 
augment objectiu del 23%. Comenta que un pressupost no és bo o dolent en funció de 
que s’apugi o no. Diu que allò desitjable és que els pressuposts augmentin d’acord a 
l’IPC i   que augments superiors s’han de considerar només circumstàncies del 
moment, per la qual cosa podria ocórrer que en presentin algun sense cap augment, i 
no deixaria de ser bo per aquesta circumstància.  

Per acabar, destaca també les dues opcions de creixement bàsiques per a 2009, per a 
contrarestar la crisi: l’important augment de les inversions, un 114% i també en els 
traspassos a altres institucions, per tal de fer inversions, un 69 i un 70%.  

Reitera també la decisió política d’ajudar a pal·liar la crisi als sectors més necessitats. 

Per acabar, diu que manté la decisió d’aprovar els pressuposts tal com s’havien 
presentat, perquè considera que no existeix cap motiu legal per modificar la proposta 
inicial. Defineix el pressupost com a bo, valent i convenient per a la societat 
mallorquina. 
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El Sr. FONT reitera la seva discrepància amb l’afirmació del Sr. Alemany d’afavorir 
el sector més dèbil de la societat. Demana que, per poder-ho comprovar, s’aturi el Ple 
i el Sr. Garau digui si és cert que s’han pressupostat més doblers que la quantitat que 
ja ha gastat enguany. Adverteix que ell en té el document amb les dades 
corresponents, per tant no li cal que li expliquin com acabarà el pressupost. 

També recorda l’obligació moral i social que té el Sr. Alemany, a causa de la crisi 
actual. També retreu que fins fa sis mesos no han cregut que la crisi era real, per tant 
el problema, al seu parer, és aquest. Per aquesta raó, no n’estaven convençuts quan 
elaboraven els pressuposts i ara es troben amb la realitat de front.  

Creu que és fals que els pressuposts només s’hagin d’apujar en funció de l’IPC. 
Recorda que el CIM ha de ser govern de Comunitat Autònoma i durant molts d’anys 
ha de créixer, perquè ha de rebre les transferències pendents. Per tant, retreu que 
enguany no n’estigui prevista cap d’elles. Diu que, si es creu en l’Estatut 
d’Autonomia, en té per quinze anys de créixer molt. Considera que les afirmacions 
del Sr. Alemany delaten contradicció entre allò que realment senten i a allò que fan. 

Tot seguit, puntualitza que no ha dit que el pressupost sigui il·legal, només s’ha referit 
a l’informe desfavorable de la Intervenció del CIM sobre una part del pressupost.  

Reitera i retreu la freqüència d’ús dels reconeixements extrajudicials, que suposen un 
total de 30 milions d’euros, mesura que al seu parer no està justificada en tots els 
casos.  

Reitera que el CIM ha fet els pressuposts com sempre, no s’ha fet cap esforç per 
reduir la despesa per fer front a la crisi, de la qual n’haurien de ser més conscients i 
actuar en conseqüència, perquè és una crisi global. 

Tot seguit retreu al Sr. Alemany que els propis polítics se’n riguin uns dels altres, per 
raó de la seva preparació. Demana al Sr. Alemany que el respecti, perquè ell sempre 
l’ha respectat. Reconeix, tot i això, que sap que ho fa sense voler.  

Reitera que no coincideix amb el Sr. Alemany respecte a que s’hagi aplicat 
correctament la llei i la lògica.  

També refusa que es qüestioni la credibilitat del PP en temes de benestar social. 
Assegura que sempre s’ha aplicat correctament la Llei de Bases de Règim Local, que 
fins ara ha regulat aquesta àrea per tal de gestionar les competències, fins que 
s’apliqui la nova Llei de Serveis Socials.  

Considera incorrecte i desafortunat que retreguin al PP la línia de gestió durant la 
passada legislatura, perquè de rebot impliquen també UM, partit amb el qual 
formaven equip de govern, i no en són conscients. Es mostra convençut d’haver 
treballat correctament, d’acord amb un pacte que varen mantenir des del primer dia 
fins al final de la legislatura, amb els fons econòmics que va lluitar per aconseguir el 
Sr. Miquel Àngel Flaquer (UM). Assegura que ho tornarien a repetir, si fos el cas. 
Recorda que en cap moment varen disposar de les quantitats que ara sí que tenen.  

Tot seguit, els recorda que des de l’any 1995 a 1999 i de 1999 al 2003 varen governar 
i que durant aquest darrer període no varen crear ni una sola plaça per persones 
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assistides, a residències, mentre que amb el pacte PP-UM, durant la passada 
legislatura, se’n varen crear 1.300. Retreu als actuals responsables que fa quasi dos 
anys que governen i encara no han avançat en aquest sentit.  

A continuació retreu al Sr. Alemany la seva manca de voluntat per arribar a acords 
amb l’oposició, perquè no ha mostrat cap interès per mantenir una reunió amb ell, no 
ha considerat que el PP representa la meitat menys un dels vots de la ciutadania. 
Assenyala que el PP s’ha hagut de limitar a fer allò que la llei li permet, presentar 
esmenes, i al·legacions un cop publicats els pressuposts. Garanteix que totes les 
esmenes han estat responsables i es mostra disposat a mantenir un debat, moderat per 
un o una periodista, per discutir l’esmena, no allò que s’ha de fer amb l’esmena.  

Reitera que la solució no és posar traves per arribar a acords, perquè la situació de 
crisi general és prou evident. Diu que potser tenguin bona voluntat i bon tarannà, però 
no ha servit per tancar acords sobre qüestions favorables a la ciutadania per pal·liar la 
crisi. 

 

El Sr. ALEMANY pren la paraula, per tancar el debat. 

Recorda al Sr. Font que, efectivament el PP representa la meitat menys un dels vots i 
que l’equip de govern en té la meitat més un; aquesta és la diferència que determina 
que uns governin i els altres estiguin a l’oposició. 

Respecte a no haver-lo cridat, diu que li dóna una idea per al proper any, però recorda 
que el Sr. Font no ha fet tampoc cap oferiment, en cap moment, per negociar el 
pressupost. Assegura que en un futur els avisaran, faran totes les reunions que el PP 
desitgi i ho faran públic, per veure si és possible arribar a un acord, tot i que ja li 
adverteix, per endavant, que el PP no votarà a favor del pressupost del proper any.   

Respecte a les places creades a les residències, diu que el Sr. Font mescla conceptes, 
perquè el CIM no en va crear cap, va ser el Govern balear. Observa que el Sr. Font fa 
un totum revolutum i confon quan parla indiscriminadament d’ajuntaments i CIM o 
del CIM i el Govern balear en referir-se a les gestions fetes, perquè les places creades 
durant el govern del Sr. Matas, expresident del Govern Balear, no tenen res a veure 
amb el CIM. Opina que és un debat que s’ha de tenir al Parlament, no al Ple del 
Consell Insular de Mallorca. 

Respecte a la disponibilitat de més quantitat econòmica per a l’IMAS, li diu que és 
perquè s’han preocupat d’aconseguir-la dels fons del Govern balear, perquè és evident 
que el CIM no en té a bastament. Retreu que el Sr. Font argumenti que el Sr. Flaquer 
(UM) no podia aconseguir més assignació i li recorda que el PP governava al Govern 
balear, per tant es podia haver aconseguit el mateix que l’equip de govern actual del 
CIM ha aconseguit ara, amb un govern del PSOE. Li demana per quina raó no ho va 
fer i no va aconseguir més assignació per al CIM, aprofitant la influència que tenia al 
govern anterior del PP. 

Fa notar la incongruència que existeix entre el relleu que ara pretén donar al CIM com 
a institució i les manifestacions que feien els membres del PP mentre varen governar, 
en el sentit que abans d’entrar a governar al CIM se’n anirien a casa, perquè el CIM 
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era una institució que havia de passar totes les competències als ajuntaments i 
desaparèixer. Afirma que el PP hi creu poc, en la institució del Consell Insular de 
Mallorca, tot i que ara que estan a l’oposició parlin com els seus màxims defensors. 

Pel que fa a l’existència de l’informe negatiu del Departament d’Intervenció del CIM 
perquè no es compleix la Llei d’estabilitat pressupostària. Assenyala que aquesta 
qüestió va quedar enlaire, a l’anterior debat i, a més, l’equip de govern  va reconèixer 
en roda de premsa que no es complien les exigències de la Llei d’estabilitat 
pressupostària perquè superen en tres milions d’euros i fa una observació al Sr. Font, 
en el sentit que n’hi hauria prou d’incloure els 3.700.000,00 euros de sobrant dels 
interessos, que segons ell tendrà el CIM, y aquest problema ja està resolt, si segons el 
PP el desfasament és aquesta quantitat.  

Li recorda que la llei indica que quan no es compleixin les exigències d’estabilitat 
pressupostària, la institució farà un Pla d’equilibri pressupostari, un pla d’estalvi. En 
aquest sentit, li recorda que el Ple del CIM, amb el vot del PP, va aprovar un pla 
d’aquest tipus, que sí que es compleix. 

Independentment de la decisions que prengui l’equip de govern a l’hora de gestionar 
les partides del pressupost, li recorda que no és correcte confondre el sector de la 
ciutadania que no coneix bé aquest tema amb expressions que puguin crear sospites 
sobre la legalitat dels pressuposts. Puntualitza que el que no es compleix és l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, però amb la llei sí, perquè l’únic que cal en aquest cas és 
fer un Pla de viabilitat, i s’ha fet. 

Puntualitza també que no ha dit que sia bo apujar l’IPC, sinó que pot arribar un 
moment en què l’únic que es pugui fer sia apujar l’IPC, tot i que aquesta mesura no 
converteix un pressupost en bo o dolent, com ara apujar-lo un 23% o duplicar-lo. 
Reitera que existeixen molts de casos, a les empreses o a les institucions, en què els 
pressuposts, quan no hi ha novetats d’obligacions, s’equilibren sobre l’IPC; això és el 
que ha dit, i ho ratifica. 

Assegura que l’equip de govern exigirà que cada nova competència que es transfereixi  
vagi dotada correctament. Retreu que no ha estat sempre així. 

Mostra la seva satisfacció per tot el que s’ha aconseguit gràcies a tenir un govern del 
PSOE i reitera al Sr. Font el retret per no haver aprofitat l’avinentesa de tenir un 
govern del PP, durant la legislatura anterior. 

Reitera tot el que ha dit anteriorment respecte a demostrar la voluntat de governar 
amb fets, no amb paraules. 

Finalment, li demana disculpes si alguna expressió li ha semblat una manca de 
respecte cap a ell, com ha indicat, perquè en cap moment ha estat la seva intenció. 
Assegura que la seva intenció és només demostrar a tota la ciutadania que presenta un 
bon pressupost, que mereix la confiança de la majoria dels consellers del Consell 
Insular de Mallorca. 

 

Tot seguit, es fa la votació. 
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El secretari general adverteix que hi ha una esmena d’addició. Explica que hi ha una 
proposta dictaminada per la Comissió Informativa i, a més, una al·legació que no va 
poder ser dictaminada per la Comissió Informativa perquè va arribar després. Per tant, 
s’hauria de votar la proposta i l’esmena. 

El Sr. Alemany puntualitza, per evitar confusions a la votació, que es vota la proposta 
tal com es presentava al Ple, afegint l’esmena que proposa desestimar l’al·legació feta 
pel sindicat laboral UGT. 

El secretari general indica que és la proposta, més un punt afegit, que és l’esmena. Si 
hi ha acord general en que l’esmena es consideri un punt més, es pot fer la votació 
conjunta. 

El Sr. Font diu que el PP admet la votació conjunta, perquè està d’acord amb allò que 
proposa el sindicat UGT. 

La presidenta puntualitza que es votarà l’aprovació definitiva del pressupost, amb la 
proposta de desestimació de totes les al·legacions, del PP i d’UGT. 

En aquest punt, el Sr. Font indica que el punt de l’ordre del dia només es refereix a 
l’aprovació del pressupost, per tant creu que abans s’hauria de fer la votació de les 
al·legacions. 

La presidenta li diu que dins la proposta d’aprovació del pressupost ja hi ha la 
desestimació de les al·legacions, és la proposta que fa el conseller d’Hisenda i 
Pressuposts. 

El secretari general puntualitza que la proposta té quatre punts i que el segon, que és 
l’acord definitiu, seria el tercer, de forma que hi ha una proposta de desestimar les 
al·legacions del PP i una altra per desestimar les del sindicat UGT. 

Sotmesa l'esmena d'addició a votació s'aprova per 17 vots a favor (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM), zero abstencions i 16 vots en contra ( PP). 

Sotmeses les esmenes del PP a votació es rebutgen per 16 vots a favor ( PP) i 17 vots 
en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i UM). 

Finalment, sotmesa la proposta de la presidenta a votació, s'aprova per 17 vots a favor 
(PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 16 vots en contra ( PP), quedant 
la proposta definitiva d’aprovació del pressupost general del Consell de Mallorca de 
la següent manera: 

" PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 
3867 de 10 de desembre de 2008 pel grup polític Grup de Consellers del Partit Popular el sentit 
següent: 

Desestimar les al·legacions formulades pel grup polític del Grup, el dia  10 de desembre de  2008, en 
base als informes de la Directora Insular d’Hisenda i Pressuposts i de la Interventora General emesos el 
dia 11 de desembre de  2008 que formen part d’aquest acord. 
 

SEGON.- Desestimar l'al·legació presentada per la Secció Sindical d’UGT del Consell de Mallorca, 
contra la plantilla del Consell de Mallorca per a l'any 2009, d'acord amb els informes que s'han transcrit 
més amunt. 
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TERCER.- Resoltes així les al·legacions formulades, s’acorda l’aprovació definitiva del Pressupost 
general del Consell de Mallorca per a l'exercici de 2009, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, 
integrat pel Pressupost propi, el Pressuposts dels Organismes autònoms "Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca", i “Institut Mallorquí d’Afers Socials” i l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
Territorial de Mallorca” i els Estats de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa mercantil "Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SA", tot de conformitat amb el que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

QUART.- Aquest Acord definitiu d’aprovació del Pressupost general del Consell de Mallorca per a 
l’exercici de 2009, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, entrarà en vigor dins l’exercici a què es 
refereix, una vegada publicat al BOIB d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

CINQUÈ.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord en el BOIB.” 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 6. ACORD D'APROVACIÓ RECONEIXAMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008 DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS ( EXP 11/2008). 

S'aprova la urgència per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut d’Afers Socials: 
Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant l’any 2008, que s’han presentat en aquesta Corporació, i de les que no s’ha 
seguit el procediment legalment establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer 
davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, l’informe de la intervenció delegada i l’informe d’Intervenció General, núm. 
Ref. 635/08, que figura al corresponent expedient. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

Primer. Reconèixer extrajudicialment un crèdit, autoritzant, disposant i reconeixent l’obligació  per 
import total de TRES-CENTS SET MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS (307.595,29 �) contret per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a favor de les persones 
físiques o jurídiques de la relació adjunta i per l’import que s’hi indica. 

Segon. Notificar aquest acord a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) comença la seva intervenció. 
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Dóna l’explicació oportuna sobre les tres partides que conformen l’acord d’aprovació 
de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

En el cas de l’entitat Projecte Home, per atendre el col·lectiu del servei de 
Drogodependències, explica que el proper mes de març ja s’haurà solucionat aquest 
tema. 

Sobre la Fundació Social La Sapiència, explica que el motiu ha estat atendre vint 
persones del col·lectiu de persones excloses, sense sostre. 

La resta correspon a situacions d’urgència, de serveis d’ocupació del Taller Illa, que 
gestiona la congregació de franciscanes Filles de la Misericòrdia. 

Assenyala que ell preferiria no haver de presentar cap reconeixement de deute, però a 
vegades les circumstàncies difícils obliguen a recórrer a aquest recurs. 

El Sr. FONT (PP) intervé tot seguit.  

Comenta que aquest és un reconeixement de deute més, de més de 50 milions de 
pessetes i observa que si és cert que té doblers suficients, com s’ha dit fins ara, i s’han 
gestionat bé, es fa difícil entendre que sigui necessari recórrer a fer una modificació 
de crèdit.  

Dubta que sigui cert que el proper mes de març aquesta situació ja estigui resolta, 
perquè moltes qüestions que es presenten per aquesta via, ja haurien d’estar resoltes, 
atès que han tengut el pressupost suficient.  

Per aquesta raó, i perquè considera que ja es fa habitual aquest recurs, anuncia que el 
PP votarà en contra. 

 

El Sr. GARAU recorda al Sr. Font que les dues partides més importants són degudes a 
serveis que va impulsar el PP durant la passada legislatura (el servei Casa Oberta i el 
servei Projecte Home) i pel que fa al reconeixement per a 20 places més a La 
Sapiència, li recorda que va ser donat de paraula per l’anterior president de l’Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Informa que el nou equip de l’IMAS ha fet 
un estudi detallat, com pot comprovar consultant l’expedient, sobre la necessitat 
d’aquestes places i per tant de pagar també aquestes factures.  

Fa notar que s’han reconegut aquestes necessitats que anteriorment va aprovar el PP, i 
quan ha estat possible des del punt de vista econòmic, ho han resolt.  

Recorda que, quan es varen crear, serveis com ara el de Casa Oberta i la creació de 
vint places més a La Sapiència, a la Casa de Família no tenien contracte ni pressupost, 
sinó que es va fer de paraula i que són iniciatives del PP tot i que, un cop reconegudes 
i estudiades amb detall, amb informes tècnics, el nou equip de l’IMAS en reconeix la 
necessitat d’abonar les factures corresponents a les esmentades entitats, que han 
demostrat un alt nivell de compromís i de responsabilitat durant molts d’anys. 

El Sr. FONT intervé tot seguit, en el torn de rèplica. 
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Diu al Sr. Garau que s’oblidi de qui va encomanar i decidir aquest servei, perquè és el 
seu problema i la seva responsabilitat. Li recorda que fa denou mesos que hi fa feina i 
ja s’hauria de tenir arreglat aquest problema. Pensa que s’ha de normalitzar la feina 
institucional i no retreure si un tema pertany a una legislatura anterior. 

Explica que durant la seva època de conseller de Medi Ambient del Govern balear 
també va trobar 52 milions d’euros compromesos per a fer depuradores, per mitjà de 
convenis signats amb els ajuntaments, tot i que no hi havia cap assignació econòmica. 
No dubta que aquesta era realment la intenció de l’anterior consellera de Medi 
Ambient del Pacte de Progrés, però ho va haver de resoldre pel seu compte. 

Recorda que durant un any el PP ha votat a favor de molts de reconeixements 
semblants, però creu que ja és excessiu.  

El Sr. GARAU retreu al Sr. Font que, potser a causa d’altres circumstàncies diverses, 
el tracti d’una forma massa agressiva.  

Li diu que si el que pretén és donar lliçons sobre els reconeixements extrajudicials de 
crèdit, convé que sàpiga que d’ençà que és president de l’IMAS ha hagut de ser ell qui 
presentàs reconeixements relatius a despeses que pertanyien a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, de la legislatura anterior. Destaca, per tant, que 
despeses que corresponguin a la seva pròpia gestió, són un milió d’euros, segons 
l’informe tècnic de l’economista de l’IMAS.  

Per aquesta raó li demana que ara no vulguin donar lliçons de gestió eficient, com si 
la resta ho fessin encara pitjor que l’equip anterior. Es mostra convençut que l’actual 
IMAS ho fa bastant millor que l’equip de govern anterior. 

Diu al Sr. Font que tampoc els ha de donar lliçons d’ètica social, assegurant que no 
inverteixen, que no són suficientment sensibles, que no es comprometen, etc. Tot 
seguit, l’insta a anar a parlar amb el director de Cáritas, per tal que li expliqui des de 
l’inici  tota la història i li justifiqui els 200.000,00 euros. A més, considera que 
abonar-los aquesta quantitat abans de Nadal, és sobretot una qüestió de sensibilitat.  

Tot seguit, es fa la votació. 

En primer lloc, es vota la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia. 

S’aprova la inclusió, per unanimitat. 

Es fa la votació del punt. 

S'aprova la proposta per 17 vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero 
abstencions i 15 vots en contra ( PP). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 7.- MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2008 I 
DEL PLA PLURIANUAL 2008-2009-2010-2011 I 2012 ( SEGONA PART) 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2008, va aprovar 
definitivament el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2008 i el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011 i 2012 
(segona part). A l'esmentat Pla esta inclòs l'Ajuntament d'Esporles amb la següent obra "Adequació de 
la piscina municipal" (obra nùm. 25), amb el següent finançament: 

Pressupost: 87.812,00 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 61.468,40 euros 

Aportació Ajuntament: 26.343,60 euros 

L'Ajuntament d'Esporles, mitjançant escrit de data 21 de novembre de 2008, ha sol·licitat un canvi de 
l'obra "Adequació de la piscina municipal", degut a que per causa de força major no s’ha pogut dur a 
terme l'esmentada obra. Les obres que proposa incloure en el Pla en substitució d'aquesta són les 
següents: "Adequació instal·lacions esportives Son Quint" amb un pressupost de 57.979,00 euros i 
"Actuacions a diversos camins rurals" amb un pressupost de 33.056,00 euros. 

A més als esmentats Plans també estava inclosa l’obra de l’Entitat Local Menor de Palmanyola 
“Restauració de paviments, 2ª fase” amb el següent finançament:  

Any Pressupost Aportació Consell Aportació Entitat Local 
2008 34.285,72 24.000,00 10.285,72 
2009 129.826,76 90.878,73 38.948,03 
Total 164.112,48 114.878,73 49.233,75 

L’Entitat Local Menor de Palmanyola, mitjançant escrit de data 18 de novembre de 2008, ha renunciat 
a realitzar l'anualitat de 2008 de l'esmentada obra: "Restauració de paviments, 2ª fase”, i que el seu 
finançament a través del Pla d'obres i serveis comenci a partir de l'anualitat 2009 amb una nova 
distribució d'anualitats. El motiu que al·lega l'Entitat Local Menor és que es fa necessària la revisió i/o 
actualització del pressupost de contracta del projecte tècnic d'execució, ja que ha quedat deserta, per 
manca de licitadors, l'adjudicació de l'obra. 

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el 
Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1r.- Modificar el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2008 i el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011 i 2012 
(segona part) en el sentit de canviar l'obra de l'Ajuntament d'Esporles "Adequació piscina municipal" 
per dues obres sol·licitades per l'Ajuntament d'Esporles mitjançant escrit de data 21 de novembre 2008, 
que són les següents: 

"Adequació instal·lacions esportives Son Quint" 

Pressupost: 57.979 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 38.329,20 euros 

Aportació Ajuntament: 19.649,80 euros 

"Actuacions a diversos camins rurals" 

Pressupost: 33.056,00 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 23.139,20 euros 

Aportació Ajuntament: 9.916,80 euros 



 36 

2n.- Modificar el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2008 i el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011 i 2012 
(segona part) en el sentit de donar de baixa l’obra nº 55 de l’Entitat Local Menor de Palmanyola 
“Restauració paviments, II fase”. L'obra abans esmentada serà refinançada en els Plans de l'any que ve 
a la vista del nou projecte que presenti l'Entitat Local Menor. 
 
 
 

El Sr. BOSCH (PP) manifesta, en primer lloc, que aquest punt és molt tècnic però tot i 
això hi vol fer alguna puntualització. 

Sol·licita poder votar els dos punts de modificació d’Esporles i de Palmanyola per 
separat pels següents motius:  

Comenta respecte a Esporles que el seu Pla d’Obres i Serveis s’ha canviat 5 vegades –
una de les quals li ha semblat una situació kafkiana– i explica que hi votaran en contra 
no pel POS en sí sinó per tot el que ha duit i, pel contrari, votarien a favor el POS de 
Palmanyola. 

En el POS d’Esporles, dia 11 d’octubre de 2007, es demanà una cosa (urbanització, 
carril bici, ressalt d’un paviment, etc.), dia 15 d’octubre, per decret de Batlia pendent 
de ratificar i que no s’arriba a ratificar mai, es va a tornar a canviar. Dia 29 de 
novembre de 2007 no es ratifica aquest decret i el PSOE dugué una moció que recolzà 
el PP per a la construcció de la piscina –que era l’anterior POS–.  

PP i PSOE guanyaren perquè el govern del PSM és en minoria i d’aquesta moció no 
se n’ha sabut res més mai. L’excusa oficial és que el Sr. conseller els va dir que no es 
podia fer aquest canvi en el POS de la piscina. 

Després s’aprova oficialment el POS i dia 20 de maig el Sr. batle torna a sol·licitar un 
canvi de projecte. Dia 11 de novembre, de decret de Batlia, torna a sol·licitar un altre 
canvi de projecte i a una de les votacions el PSOE i el PP s’aixequen de la Sala de 
Plens. Més endavant, dia 20 de novembre, tornen a sol·licitar un altre canvi de 
projecte.  

A part d’això, a la darrera modificació li figuren més de 57.000 euros per a una 
instal·lacions esportives a Son Quint que no sap si li han dit que en realitat són 49.800 
euros per al tema de les instal·lacions i 15.000 euros per a la compra de cistelles de 
bàsquet per al poliesportiu de l’Institut –que és una instal·lació de la comunitat 
autònoma– i dubta que això es pugui fer. 

Per tots aquests motius, transmetent la informació que els han passat els companys 
d’Esporles, volen manifestar que no estan d’acord amb tota aquesta tramitació del 
POS que, fins i tot, creu que s’ha botat un acord de Ple que hi havia i que el batle tenia 
l’obligació de dur endavant. 

No sap cert si el POS es podia canviar o no però li demana al Sr. Rosselló que li 
confirmi si és veritat que dia 29 de novembre de 2007 no es podia fer aquella 
modificació i, en cas que sigui així, demana per què sí es pot fer el 20 de novembre de 
2008. 

Per acabar, reitera la seva petició a la Sra. presidenta per votar aquests punts per 
separat. 
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El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) manifesta el seu acord 
en fer la votació per separat i suposa que respon a una qüestió de governs diferents i, 
per això, explica que ell no fa distincions entre governs pel que fa al POS sinó que 
només accepta les peticions majoritàries dels Plens i dels equips de governs. 

El cas d’Esporles ha tengut modificacions durant el temps com a conseqüència de la 
discussió interna dins l’Ajuntament entre els partits que hi governaven però reitera 
que ell, senzillament, ha acceptat sempre la proposta que ha vengut decidida 
majoritàriament. Aquesta modificació és la darrera que s’ha fet i que s’ha adoptat al 
Ple per majoria suficient per dur-la endavant. 

Tot i que comprèn que al Sr. Bosch aquest tema li pugui interessar políticament, 
assegura que d’ell no traurà cap debat envers el que passa a l’Ajuntament d’Esporles –
ni a cap altre ajuntament– perquè no és la seva funció. 

Ell només ha aplicat el que li han demanat en cada moment encara que reconeix que 
els canvis han estat molts però també és evident que altres ajuntaments també hi han 
plantejat canvis que s’han concedit sempre que les quantitats econòmiques no 
variassin, com en el cas d’Esporles. 

Remarca que la quantitat del POS d’Esporles és la mateixa i pel que fa l’esment sobre 
els 15.000 euros, comenta que no en té constància i que, evidentment, si hi ha 
qualsevol quantitat que no correspongui no s’abonarà ni s’aprovarà sense cap dubte 
però, no obstant això, el que es duu a aprovació avui és un canvi d’obra del POS 
d’Esporles i no de la seva quantitat. 

Respecte a l’Entitat Local Menor de Palmanyola, el que plantegen és renunciar a una 
obra que havien demanat atès que quan n’han fet la licitació no els surt a compte i no 
la poden aplicar amb seu el compromís polític verbal de mantenir el compromís del 
POS de l’any que ve amb aquesta Entitat. 

El Sr. BOSCH vol deixar constància, en primer lloc, que aquesta sol·licitud de votació 
separada no té cap tipus de color polític perquè, com sap el Sr. Rosselló, sempre han 
intentat arribar a punts d’acord com així faran en properes peticions que aniran a Ple 
sobre el POS i mostra la seva confiança en assolir aquests acords. 

Si l’altre ajuntament enlloc de Palmanyola –que és del Partit Popular– fos Lloseta o 
Campos haguessin votat igualment. 

Per acabar, vol fer constar la tramitació kafkiana d’aquest POS al llarg de 2008 i, a 
més a més, la que havia estat una reivindicació històrica del PSM quan hi havia el 
Partit Popular que era la piscina, la vegada que la hi duen mitjançant una moció, 
llavors no la duen endavant i remarca que era una proposta que havien duit els tres 
partits però quan s’ha fet via moció no la duen endavant. 

Tot i no voler incidir-hi més, apunta que sempre els quedarà el dubte si això es podia 
fer o no i alhora vol fer-li reparar que en el POS d’enguany podria haver-hi una part 
que després fos de dubtosa justificació i per això hi han demanat la votació separada. 

El Sr. ROSSELLÓ comenta que tendrà en compte la darrera observació del Sr. Bosch 
i ho vigilarà especialment però diu que aquí no estan en el Ple de l’Ajuntament 
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d’Esporles i, per tant, la tramitació kafkiana, en tot cas, serien les peticions kafkianes 
de l’Ajuntament perquè al Consell de Mallorca no hi ha hagut cap tramitació 
kafkiana. 

En aquest sentit, assegura que ell ha fet tot el que tocava i no s’ha botat el 
procediment i, com poden entendre, no cometrà la imprudència ni tendrà la manca de 
delicadesa d’expressar opcions sobre el Ple d’un ajuntament i, per tant, tampoc no ho 
farà ara. 

Votació del punt 1, referit a Esporles. 

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

Votació del punt 2, referit a Palmanyola. 

S’aprova per unanimitat. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 38 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 


