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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 5/2009 
Caràcter: extraordinària  
Data: 20 de març 2009 
Horari: 12.10 a 14.00 
Lloc: sala de plens  
 
Assistents:  

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Pedro Álvarez Chillida (PP)  
Rafael Àngel  Bosch Sans (PP)   
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)    
Andreu Prohens Vicens (PP)  
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodríguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP)  
Catalina Sureda Fons (PP) 
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Maria Luisa Dubón Pretus (PSOE)   
Pere Joan Martorell Castelló (PSOE)   
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Antoni Nadal Urrea (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) 
 
 



 2 

Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 
Hi excusa l’assistència l'Hble.Sra. consellera: Antònia Maria Perelló Jorquera.  
 

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

Ordre del dia 

1. INTERPEL.LACIÓ : “MESURES QUE HAN DE CONFORMAR EL PLA 
INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA CRISI DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER TAL DE PAL.LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA”. 
 
2. MOCIÓ: “PLA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA CRISI DEL CONSELL 
DE MALLORCA”. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 

La PRESIDENTA explica que aquesta és una sessió extraordinària, que es realitza a 
petició del PP, amb dos punts a l’ordre del dia, una interpel·lació i una moció. 

Observa, pel que fa a la interpel·lació, que tal i com se va acordar a la Junta de 
Portaveus, tot i que el reglament indica que són 5 minuts d’intervenció inicial i 3 
minuts de rèplica, atès el caràcter del Ple, les intervencions seran de 10 minuts 
d’intervenció inicial i 5 minuts de rèplica. Diu que espera que se respecti aquest 
acord.  

Tot seguit, comença el debat. 

 
PUNT 1. INTERPEL.LACIÓ : “MESURES QUE HAN DE CONFORMAR EL 
PLA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA CRISI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER TAL DE PAL.LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI 
ECONÒMICA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació del grup de consellers del Partit Popular: 
 
Jaume Font i Barceló, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb el que 
preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple extraordinari a la  Hble. Sra. 
Francina Armengol Socies, presidenta del Consell de Mallorca, la següent INTERPEL·LACIÓ: 

 
“MESURES QUE HAN DE CONFORMAR EL PLA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA CRISI 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER TAL DE PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI 
ECONÒMICA” 

El Grup de Consellers del Partit Popular, vol interpel·lar sobre les mesures que han de conformar el pla 
integral de lluita contra la crisi. 

Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció. 

Convida a fer una reflexió sobre el motiu d’aquesta convocatòria extraordinària de 
Ple. Assegura que és a causa de la negativa de l’equip de govern a accedir a les 
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peticions del Grup del Partit Popular de reunir-se per tal de consensuar un pla de lluita 
contra la crisi econòmica. 

Recorda que el PP va intentar arribar a un acord, després del Debat de Política 
General, un cop haver reconegut tots els partits polítics, uns més tard que els altres, 
que efectivament existia una situació econòmica molt difícil. Ha passat poc més d’un 
mes i després d’estendre’s la mà, la presidenta i el portaveu de l’oposició, i després 
d’una primera reunió, el passat 18 de febrer, no ha estat possible intentar consensuar 
el pla esmentat.  

Diu que, per aquesta raó, no és gràcies a la presidenta ni a l’equip de govern que se 
celebra aquesta sessió del Ple, sinó a la petició expressa de tot el Grup polític del 
Partit Popular. 

Admet que UM també havia sol·licitat un Ple extraordinari per a aquesta finalitat, 
però retreu que la presidenta, que té la facultat per convocar-lo, no ho ha fet fins avui. 

Considera que encara és més greu veure que s’ha creat l’Observatori per a la Crisi, 
que ningú no sap exactament què és.  

També creu que és molt greu que després de la proposta del PP al Debat de Política 
General, de destinar 40 milions d’euros i sol·licitar un acord amb els sindicats i els 
empresaris, per presentar-lo a l’Assemblea de Batles i Batlesses, la presidenta se 
reunís abans-d’ahir amb els sindicats i els empresaris per vendre als mitjans de 
comunicació que prepara el Ple extraordinari sobre la crisi econòmica. Opina que això 
és riure’s de la gent.  

Retreu a la presidenta que en un primer moment hagués dit que estenia la mà al PP 
quan en realitat no ho fet i ha refusat el diàleg. Fa notar que, amb aquesta actitud, ha 
deixat fora la meitat dels membres del Ple, que no ha pogut col·laborar en aquesta 
qüestió. 

Diu que sospita que la presidenta acudirà avui amb un pla –i ho consideraria encara 
més greu- perquè el passat dia 12 de febrer se va dir a la ciutadania que el Bloc per 
Mallorca, UM, PSOE i PP estaven disposats a lluitar contra la situació actual de 
destrucció de llocs de treball i d’ensurt total que tenen les empreses i els treballadors. 

A continuació fa una comparativa, amb una sèrie de dades estadístiques, entre la data 
d’incorporació de la presidenta al Consell Insular de Mallorca i el moment present.  

En primer lloc, se refereix al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social. Diu 
que el mes de juliol de 2007, a les Illes Balears hi havia 509.000,00 persones 
afiliades, el mes de desembre de 2008 n’hi havia 452.000,00 i el mes de febrer de 
2009 la xifra és de 390.000,00. Per tant, la reducció és de 119.000,00 persones, un 
24%.  

En segon lloc, parla sobre l’índex de creixement econòmic. Observa que el mes de 
juliol de 2007, a les Illes Balears hi havia un creixement d’un 3,1% mentre el 2008 
s’ha tancat amb un 1% de creixement. Fa notar que ningú no es posa d’acord a 
preveure quin serà el creixement per a l’any 2009: el Govern de les Illes Balears el 
preveu entre el 0,2% i el 0,5% però altres institucions indiquen que pot arribar a un –
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1,5%. En conseqüència, és preocupant perquè no se podrà comprovar fins a final 
d’any.  

En tercer lloc, aporta dades sobre el nombre de persones que estan en situació d’atur 
laboral. Informa que el mes de juliol de 2007 a Mallorca hi havia 23.622,00 persones 
en aquesta situació, mentre que el mes de juliol de 2008  ja eren 31.953,00. Observa 
que és la prova més evident que alguna cosa no funciona com pertoca, perquè indica 
clarament que existeix un 26% més de persones en situació d’atur.  

Assenyala que un altre indicador d’aquesta mateixa situació, en aquest cas amb dades 
actualitzades a la data de 28 de febrer de 2009, és el següent: el mes de febrer de 2008 
hi havia 21.000,00 persones a l’atur, mentre que el febrer de 2009 són ja 58.859,00 les 
persones que estan en aquesta situació. Fa notar que és un increment de més del 
164%. 

Reitera que és aquesta la situació que ha presentat el PP a la presidenta del CIM 
durant els darrers mesos, i que ha insistit en el sentit que és imprescindible posar els 
doblers allà on produeixen i no gastar-los de la mateixa manera en què es feia l’any 
2007. Considera que ha deixat prou clar que la situació del 2007 i 2008 no és la 
mateixa que el 2009.  

Refusa, per tant, l’argument de que s’ha canviat el pressupost perquè té 100 milions 
d’euros més. Opina que els pressuposts de 2008 i de 2009 són quasi bé els mateixos –i 
destaca que es refereix al pressupost, als doblers del pressupost, no al projecte de 
pressupost–. Discrepa de l’explicació que s’ha donat sobre els 25 milions d’euros per 
a Carreteres, els 25.000.000,00 d’euros per a Benestar Social (que no són 
25.000.000,00 sinó 18.400.000,00 euros), perquè aquestes quantitats ja s’havien 
incorporat al pressupost de 2008 i el 2009 s’han tornat a incorporar, però no és que 
l’any 2009 se tenguin 50 milions d’euros més que el 2008 i, en canvi, gasten el 
mateix.  

Per aquesta raó, demana a la presidenta per què se gasta el mateix i de la mateixa 
manera, si coneix la realitat de la situació a Mallorca, per les xifres que li acaba de 
donar. 

Tot seguit, se refereix a la definició que donen del CIM con una institució que és 
referència per als ajuntaments, per destacar la discrepància del PP amb un aspecte 
concret de la gestió. Recorda que el CIM té un Pla d’obres i serveis (POS) per ajudar 
els ajuntaments a fer obres públiques, amb un pressupost de 13 milions d’euros, dels 
quals 1,5 milions d’euros els aporta el Govern central, 1.200.000,00 euros els posa el 
Govern balear i els 9 milions d’euros restants el Consell Insular de Mallorca, però fa 
notar respecte d’aquests 9 milions d’euros, que el CIM no els aporta del viu dels seus 
ingressos, sinó que tots són procedents del préstec,  per la qual cosa no és correcte.  

Opina que el CIM, que té un préstec de 21.500.000,00 d’euros, amb l’informe de 
fiscalització negatiu per part de la Intervenció de la institució perquè supera les 
possibilitats d’endeutament, del qual 9.700.000,00 euros se destinen al POS, no en pot 
destinar 5.400.000,00 a la Ràdio i Televisió de Mallorca. Segons el PP, és una 
inversió en despesa corrent del tot innecessària perquè ja existeix IB3, un mitjà 
audiovisual que ja té moltes despeses, que es fa molt més evident si se considera l’alt 
nombre de persones en situació d’atur, a Mallorca, actualment. Reitera la situació 
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radicalment diferent entre les dades de febrer de 2008 i de febrer de 2009, en aquest 
sentit. 

A continuació, destaca un altre problema. Diu a la presidenta que el CIM no paga com 
pertoca i que al CIM tampoc li paguen allò que pertoca. Per una banda, el deute 
general del CIM als proveïdors de l’any 2008 és de 37.778.000,00 euros i, per l’altre 
el CIM no paga a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) la despesa que fa i n’és 
un exemple el fet que, a data de 10 de març de 2009, el CIM deu a l’IMAS una 
aportació de 17.331.588,00 euros.  

Pel que fa al Departament de Carreteres, assenyala que el més greu és que totes les 
obres del conveni de carreteres que li pertocava fer al CIM durant aquest any estan en 
marxa, cosa correcta, però dels 25 milions d’euros que el Govern central ha de pagar 
al CIM, a dia 10 de març de 2009 encara no n’ha pagat ni un, segons queda reflectit 
als documents corresponents. Fa notar que l’incompliment en aquest sentit i la manca 
d’ingressos consegüent a les arques del CIM, repercuteix en la manca d’abonament a 
l’IMAS. També discrepa perquè els doblers dels préstecs que eren per despeses 
finalistes, inicialment s’utilitzen com a pòlissa de tresoreria per abonar allò que el 
Govern central no paga.  

Tot seguit esmenta uns altres incompliment de pagament del Govern central: el 
conveni d’immigrants, el programa ERGON de discapacitats, el conveni de noves 
places per a discapacitats, i els 10 milions d’euros destinats al compliment de la Llei 
de la dependència. Fa notar que aquesta és la paraula màgica de l’esquerra: la 
dependència i retreu la mala gestió que en fan en realitat, al seu parer. 

Qüestiona que no siguin capaços de redistribuir la despesa però en canvi no tenguin 
cap problema ni un per malbaratar els doblers i en posa uns exemples: entre l’any 
2008 i 2009, en estudis i treballs la despesa ha augmentat un 30% i  en protocol ho ha 
fet en un 10%. Fa notar el disbarat que suposa augmentar la despesa si, alhora, el CIM 
no cobra del Govern central allò que li deuen. 

Refusa que el CIM afirmi que ha fet una mesura per lluitar contra la crisi que 
consisteix a pagar el 33% del deute del Govern central de l’any 2008. Diu que la 
realitat és, per exemple, que d’un deute de 154 milions d’euros, se’n paguen 151 
milions i se pretén vendre que s’ha fet un pla contra la crisi. Demana que se’n riguin 
de la ciutadania, perquè aquesta quantitat ja s’havia d’haver pagat al CIM l’any 2008. 
En aquest cas, proporcionalment,  són 37.778.000,00 milions que s’havien d’haver 
pagat l’any 2008 i adverteix que no se coneixen les xifres pendents dels anys 2006 i 
2007. 

En aquest punt, la presidenta li recorda que ja fa més de deu minuts que parla.  

El Sr. Font respon que acabarà de seguida.  

Reitera que la situació és insostenible, per la qual cosa el PP proposava un acord amb 
indicació expressa dels canvis d’assignacions a les partides pressupostàries. 

Diu que, si no s’admeten les seves propostes, demana que almenys s’actuï en els 
camps que indica tot seguit:  



 6 

En primer lloc, per afavorir les persones que no tendran cap prestació per atur el 
proper mes d’octubre, que seran moltes.  

En segon lloc, assignar més ajudes al Departament de Benestar Social. En aquest 
sentit, fa notar que les rendes mínimes d’inserció havien experimentat un augment 
d’un 47%, però s’ha de considerar que al pressupost de 2009, les havien abaixat un 
15%.  

En tercer lloc, considerar el cas de les ajudes directes als ajuntaments, per tal de poder 
abaixar les taxes d’imposts a les petites i mitjanes empreses i a tota la ciutadania de 
Mallorca. Retreu la manca de sensibilitat del CIM amb la gent, per ajudar-la a pal·liar 
les conseqüències de la crisi econòmica. 

Per acabar, diu a la presidenta que ara ja no val que ella presenti un pla d’actuació 
davant la crisi. Destaca i reitera l’oferiment del PP en aquest sentit i retreu que, des de 
la primera reunió que varen mantenir ja no l’han convocat més. Per aquesta raó, li 
recorda que si ho fa, serà la seva responsabilitat, perquè ell ja se’n sent del tot 
alliberat. Li garanteix que la responsabilitat del PP era arribar a un acord amb ella, i li 
havien donat facilitats perquè és evident que no ha de tenir cap inconvenient a donar 
doblers per Benestar Social i per formació a les persones en situació d’atur que no 
tenen cap ingrés econòmic.  

La PRESIDENTA intervé tot seguit.  

Des de l’inici, puntualitza que ella no accepta entrar en la lluita partidista que pretén 
el Sr. Font i que ho farà ben evident durant la seva exposició. 

Retreu al Sr. Font que, com a portaveu de l’oposició, se permeti plantejar aquesta 
lluita partidista, en una qüestió tan greu com les dificultats econòmiques de la 
ciutadania. 

Destaca que té la responsabilitat, com a presidenta d’aquesta institució, de governar el 
CIM amb l’ajut de tot l’equip de govern, raó per la qual en cap moment s’ha desatès 
ni un sol aspecte de la greu crisi econòmica que pateix la ciutadania de Mallorca. 
Assegura que han actuat com pertoca, des del rigor, la seriositat i el treball continuat 
de tots i cadascun dels consellers i conselleres d’aquesta institució. 

Respecte a les referències que ha fet sobre el motiu de ser avui al Ple i des de quan 
l’equip de govern té consciència d’aquest problema, li respon que potser el PP s’ha 
despertat ara, però li assegura que aquest no és el cas de l’equip de govern del CIM. 

Pel que fa al discurs institucional que va fer a la passada Diada de Mallorca, el 
setembre de 2008, li recorda que ja se va dedicar, al 100%, a la situació de dificultat 
econòmica que se vivia i als reptes que tenien per davant, com també a les decisions 
que s’havien de prendre, des de les institucions.  

Assegura que l’equip de govern és ben conscient d’aquesta realitat, i dins el marge de 
les possibilitats que té el CIM dins una crisi de caràcter mundial, ja va actuar des del 
principi. Puntualitza el caràcter de crisi mundial i diu al Sr. Font que val la pena 
anomenar les coses tal com són.  
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Afirma que s’ha fet un pressupost adequat a la situació econòmica que se viu. 
Adverteix que no entrarà en el debat ridícul i demagog que el Sr. Font planteja sobre 
les despeses de l’any 2008. Assenyala que les comparances s’han de fer entre iguals, 
no s’han de comparar liquidacions de pressupost amb pressuposts aprovats per 
executar. En aquest sentit assegura que, si se comparen els pressuposts aprovats per 
executar dels anys 2008 i 2009 se pot comprovar que l’augment és d’un 24%.  

Afirma que el pressupost del CIM per a 2009, que és de 363 milions d’euros, està 
destinat, íntegrament, a minvar els desavantatges d’una situació econòmica adversa 
per a la ciutadania de Mallorca. Observa que s’ha previst un augment enorme de les 
inversions de la institució, un 141% per destinar a obra pública.  

Assegura que no coneix cap altra institució espanyola que ho hagi fet així, per la qual 
cosa tenen almenys el valor d’haver-se arriscat a posar les solucions necessàries, dins 
les limitacions que té la institució.  

Observa que una part important de la inversió en obra pública és per a les carreteres, 
però fa notar que també fan inversions de caràcter social, com ara les residències, les 
compres d’habitatges destinats a ser centres de menors o per destinar a altres 
insfraestructures de caràcter social, mediambiental o cultural.   

Respecte a l’augment del 25 % en política social, diu que s’ha previst amb l’ordre 
directa d’assumir dia a dia totes aquelles demandes que se fan al CIM per a rendes 
mínimes d’inserció, per places de menjador o per places residencials, tot i córrer el 
risc que el pressupost no sigui suficient i d’haver de tancar el pressupost amb dèficit, 
però es mostra convençuda que la responsabilitat del CIM, com a institució, és estar 
devora les persones que ho passaran pitjor, les més vulnerables i aquesta és la decisió 
presa per  l’equip de govern.  

Pel que fa a l’Observatori Social de la Crisi, li recorda que ja fa molts de mesos que se 
va crear, a instàncies del CIM i que hi participen altres institucions, com ara el 
Govern de les Illes Balears, l’Obra Social “La Caixa”, l’Obra Social “Sa Nostra” i 
entitats no lucratives que estan directament vinculades al treball amb els sectors més 
vulnerables. Assegura que hi treballen dia a dia, cercant el dispositiu adequat per 
arribar persona a persona Reconeix que, certament, no tenen per objectiu actuar amb 
pompositat i gran ressò, perquè creuen que l’important és que el treball se fa.   

Recorda, pel que fa al passat Debat de Política General, que l’equip de govern i 
l’oposició varen coincidir a centrar-lo en la situació econòmica de la ciutadania i 
també que el PP va fer una sèrie de suggeriments: en primer lloc, fer un Ple 
extraordinari, en segon lloc, parlar amb els sindicats i els empresaris, i en tercer lloc, 
parlar amb batles i batlesses de la nostra illa.  

Per tant, no sap de què se queixa: d’una banda, ja se celebra avui el Ple extraordinari i 
d’altra banda, li recorda que va tenir l’oportunitat de comprovar com ella li va 
estendre la mà per parlar, conjuntament, d’aquelles propostes que el PP volgués 
presentar, però han de ser propostes serioses i rigoroses, no propostes demagògiques 
de mesures que no té cap sentit que prengui el Consell Insular de Mallorca.  

També recorda que va citar el PP, la setmana posterior al Debat de Política General i 
varen acudir amb el Pla que havien presentat a l’esmentat debat, que va anar variant 
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perquè en realitat el Pla del PP no existeix, atès que està construït damunt fum i 
damunt fum no s’hi construeix res, sinó que s’ha de fer sobre fonaments sòlids i això 
és el que duu a terme l’equip de govern.  

Recorda al Sr. Font que, el dia d’aquesta darrera reunió, el PP va proposar començar a 
treballar per tal que abans de dia 30 de març de 2009 s’haguessin acotat les qüestions 
que és possible fer de més, a part d’allò que està pressupostat per a l’any 2009, però 
una setmana després, el PP va enregistrar la petició d’una convocatòria de Ple 
extraordinari. Li fa notar que això no és lleialtat i li ho retreu, perquè no és aquesta la 
forma correcta d’actuar davant una presidenta que els estén la mà i els convoca per 
parlar, conjuntament i totes les vegades que vulguin, d’aquest problema. Reitera que 
ja tenen el Ple extraordinari, per tant li demana que no se queixin. 

Tot seguit li diu que és clar que no hi són les propostes del PP, al Pla integral de lluita 
contra la crisi econòmica, perquè són inviables. Tot i això, espera que durant el debat 
de la moció hi haurà ocasió de donar-ne més detalls, perquè durant la seva 
interpel·lació ni tan sols les ha presentades. 

Es mostra convençuda que ella sí que va complir bé la seva responsabilitat amb el PP, 
en canvi li retreu que el comportament del PP no està a l’alçada del rigor amb què li 
correspon actuar com a Grup polític. 

Pel que fa als contactes amb els agents socials, assegura que ja fa mesos que l’equip 
de govern del CIM cercava la forma de concertar polítiques no només per a moments 
de crisi, però especialment en un cas com aquest. Informa que varen concertar una 
trobada amb els agents socials i que aquests varen valorar positivament la direcció 
que s’havia decidit pel que fa a la gestió del pressupost de 2009, com també la resta 
de les decisions addicionals que també s’havien previst.  

Diu al Sr. Font que ahir mateix va poder comprovar, a l’Assemblea de Batles i 
Batlesses, l’anàlisi de la situació econòmica que s’hi va fer i també que no hi va haver 
cap ajuntament que demanàs al CIM un pla exhaustiu de xoc contra la crisi.  

Fa notar que el Sr. Font s’ha quedat tot sol, amb aquesta demanda i que l’equip de 
govern considera que el que cal és fer feina, dia a dia, fent la gestió d’un pressupost 
sòlid, ben armat i flexible davant les demandes de la societat, que són variables. 

Reitera tot el que ha explicat abans en relació a la bona gestió i la correcció del 
pressupost, de les inversions aconseguides i de les que encara farà la institució. 
Destaca que ella li parla no de quantitats fictícies, com ho fa el PP, sinó reals. També 
destaca la bona relació que existeix entre les diferents administracions i els objectius 
d’eficàcia i agilitat que s’han marcat en relació a la despesa pública. 

Tot seguit, posa una sèrie d’exemples d’inversions i posterior rehabilitació, que 
beneficiaran persones per poder sortir de l’atur laboral, com ara  l’edifici de Can 
Weyler, el centre de fotografia Toni Catany, la reforma pactada amb el Ministerio de 
la Vivienda per deu milions d’euros, la reforma de La Trapa, la reforma de les 
carreteres de la serra de Tramuntana i la reforma del castell d’Alaró.  
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A continuació, informa sobre altres iniciatives i convenis entre el CIM i el Govern de 
les Illes Balears, ja aprovats i que tenen una assignació de 46 milions d’euros, en 
matèria de dinamització i promoció turística.  

Es mostra convençuda que l’esforç que fa el CIM per minvar les conseqüències de la 
crisi sobre la ciutadania està ben orientat, és el correcte.  

Retreu al Sr. Font que el PP no tengui en realitat un pla per fer front a aquesta 
situació, perquè no el presenten, com tampoc no presenten alternatives vàlides, ni al 
Govern central,  ni a les Illes Balears ni tampoc propostes concretes per a Mallorca.   

Li dóna la raó pel que fa a la realitat de les dificultats de disponibilitat econòmica de 
les institucions, perquè és evident que és així. Tot i això, puntualitza que el Sr. Font 
ha retret endarreriments en el pagament del CIM a la ciutadania de dos o tres mesos 
però ha de saber que l’equip de govern ha estat un any i mig per poder pagar el forat 
econòmic de més de vint milions d’euros que varen deixar els gestors de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, amb molts de proveïdors que no havien 
cobrat ni les factures del menjar que serveixen a les residències de gent gran. 

Assenyala que aquesta és la gestió que va deixar el PP al Consell Insular de Mallorca, 
gestió que el nou equip de govern ha millorat notablement. Reconeix que s’ha de 
millorar més encara, i assegura que és aquesta la voluntat de tot l’equip, però diu al 
Sr. Font que no acceptaran consells d’un partit que ha deixat una gestió tan negativa 
en tants d’àmbits de la vida pública.  

Finalment, diu que tot i que el PP hagi preferit tenir aquest debat al Ple, sense haver 
considerat els oferiments previs de parlar-ne abans, ella segueix estenent-li la mà per 
intentar acostar postures amb el PP.  

Reitera que el seu equip de govern no només ha donat una resposta econòmica a la 
situació de crisi, sinó que també li donen una resposta social, perquè és la seva 
responsabilitat més important. 

El Sr. FONT refusa els comentaris de la presidenta sobre la lluita partidista i li diu que 
no els ha de donar lliçons ni tampoc parlar com si fes un discurs electoral. 

Assegura que el PP és un partit seriós, integrat per persones serioses i que, en 
conseqüència, ell centra els seus comentaris en allò que afecta la gent. 

Refusa el retret del forat econòmic de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca durant la passada legislatura, perquè considera que és molt més greu la 
situació de les 58.000,00 persones que no tenen feina o la de les empreses que 
tancaran abans del proper mes d’abril. 

Diu que és una llàstima que els consells i les opinions de la presidenta no arribàssin, 
fa un any, al Sr. Solbes, ministre d’Economia, per tal que el Sr. Solbes ho hagués 
sabut quan se va entrevistar amb el Sr. Pizarro.  

Recorda que el PSOE també té una herència que no es pot desferrar, com també la té 
el PP, però diu que l’important, en política, és canviar, corregir. Diu a la presidenta 
que no es tracta només de presidir, sinó de presidir i de fer feina. 
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Fa notar que les persones que estan a l’atur i que no pot pagar a final de mes ja estan 
cansades de bones paraules. 

Reitera el detalls sobre el pressupost de 2009 i les assignacions addicionals que s’han 
aconseguit després, per insistir a dir que a la fi hi ha devuit milions d’euros més,  

Tot seguit, discrepa sobre l’eficàcia de les inversions que ha esmentat la presidenta. 
Pel que fa a Can Weyler, diu que no és cert que generi cap lloc de treball. Potser la 
reforma de l’edifici en generi algun, però fa notar que de moment no hi són, els 
doblers per a la reforma i que se tracta només de la compra d’un edifici.  

Assenyala, sobre les assignacions a Benestar Social, que independentment del 
pressupost que s’hi destini, la preocupació de la ciutadania és saber quina quantitat 
cobrarà i quina diferència hi haurà respecte a allò que va cobrar l’any passat. Diu que 
potser finalment l’assignació sigui major, però de moment és evident que és inferior i 
demana que almenys li deixi dir això. 

Reitera l’exemple dels vuitanta mil euros que no rebrà el Departament de Benestar 
Social, perquè aquesta és la realitat, tot i que l’expliquin de diferent manera. 

Tot seguit, diu a la Sra. Oliver, consellera executiva d’Economia i Turisme que li 
respongui si no considera que és malbaratar els doblers convocar concursos de 
competitivitat turística sense negociat, sense concurs, de 60.000,00 euros, perquè ens 
indiquin com s’ha d’actuar, a l’hivern, a Mallorca. Creu que ja s’ha estudiat ben a 
bastament, per tant no és una prioritat fer aquesta despesa. 

També li retreu l’anul·lació de bitllets d’avió que s’ha fet al seu departament: 3.000,00 
euros en dos mesos, gastats i que s’han anul·lat. 

Diu a la presidenta que ja ho sap, que el CIM té pocs doblers, però que se refereix a 
gastar-los d’una altra manera.  

Retreu a la presidenta haver actuat a remolc de tot allò que proposava el PP i diu que 
se pot comprovar fàcilment consultant les notícies de premsa aparegudes a partir del 
passat dia 12 de febrer. Diu que ho considera una manca de responsabilitat. 

També retreu la despesa que s’ha fet en alts càrrecs: 1.200.000,00 euros més que 
durant la passada legislatura. Per tant, creu que no li ha de retreure l’herència de la 
gestió del PP durant la passada legislatura.  

Reitera que ell ha demanat que se gastin els doblers d’una altra manera, com ara en 
formació per a persones que no tendran treball a partir del mes d’octubre. 

Assegura que no creu en el pla contra la crisi que ha presentat la presidenta. Retreu 
l’incompliment del pla de 100 milió d’euros per lluitar contra la crisi que va presentar 
la presidenta a l’inici d’aquesta legislatura i recorda el detall de partides i projectes 
que va explicar aleshores. Diu que no s’ha complit res, per tant ara no hi creu tampoc, 
en el Pla actual, de 46 milions d’euros.  

Reitera les discrepàncies sobre les versions que ha donat. Recorda a la presidenta que 
va ser el PP qui li va oferir un pacte, el dia 12 de febrer i li retreu que, a la seva 
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primera intervenció, no li ofereix tampoc aquest pacte; en canvi, a la seva primera 
intervenció, ell sí que li ofereix. 

Fa notar que la presidenta va quedar bé davant els mitjans de comunicació perquè se 
va reunir un dia, però durant el mes i una setmana posteriors, no ha volgut saber res 
del PP. 

Diu que pot no voler saber res del PP, però almenys li demana que vulgui prendre en 
consideració dues qüestions: les 58.000,00 persones en situació d’atur que hi ha a 
Mallorca, per una banda, i per l’altre les empreses i els seus treballadors, que no saben 
si podran fer feina aquest estiu.  

La Sra. PRESIDENTA diu que el Sr. Font no la deu escoltar gaire quan parla perquè 
el seu discurs en el Debat de Política General anava, tot el temps, en la línia de dir que 
en aquests moments Mallorca necessita tothom i, per tant, tots havien de col·laborar 
per tal de trobar les millors solucions per als ciutadans. 

Considera que aquest govern està actuant amb rigor, seriositat i responsabilitat dins 
les seves possibilitats dins una crisi de caràcter mundial i, per tant, s’han de centrar en 
les possibilitats que té una institució com el Consell de Mallorca en una situació de 
dificultats econòmica i, dins aquesta realitat, l’equip de govern pensa en primer lloc 
en les persones i, d’entre aquestes, en les que tenen una situació de vulnerabilitat i, per 
tant, poden tenir pitjors conseqüències d’aquesta situació econòmica. 

Tenia la intenció –i la mantén– d’acordar tot el que puguin amb el Partit Popular però 
ha vist que el PP no tenia interès d’acordar res. Recorda que ella va cridar el Sr. Font 
al cap de dues setmanes del Debat de Política General perquè primer havien de 
valorar al Consell Executiu tot allò que el PP havia proposat. 

Un cop valorat el seu programa de 40 milions d’euros constataren que tot era fum i un 
programa poc seriós. Després li va oferir que se tornarien a reunir per anar cercant 
sortides i el PP llavors va registrar una sol·licitud per celebrar un Ple extraordinari i 
aquesta és la resposta del PP a un oferiment de treball conjunt. 

Malgrat això, no hi discutirà massa perquè aquesta és la forma de fer oposició del 
Partit Popular i no la seva que té la responsabilitat de governar mirant per l’interès 
general i pel bé dels ciutadans d’aquesta terra. 

En quant a polítiques socials, el Sr. Font pot dir el que vulgui i mentir com vulgui 
però la gent sap comparar pressuposts. El pressupost de 2009 respecte del de 2008 ha 
crescut un 24%. Si agafa qualsevol número pressupostat o executat en política social 
veurà que és 10 vegades més del que feia el PP quan hi governava. 

Reitera que el pressupost en polítiques socials d’aquesta casa ha augmentat 
exponencialment: 19 milions d’euros el primer any i 25 milions d’euros el segon any. 
El PP gestionava la política social d’aquesta casa –juntament amb Promoció 
Sociocultural, Esports i Igualtat– i no s’acostaven, ni de lluny, a aquests doblers que 
ara inverteixen en polítiques socials d’una manera molt més raonable, més seriosa i 
amb més concertació. 
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En canvi el Sr. Font diu que ara han baixat 80.000 euros i no s’han adonat però qui no 
se n’adona és ell perquè aquests 80.000 euros són dels dos xofers que tenia el Sr. 
Serra que ara han passat a la institució. 

Una altra discussió del PP és entre pressupost inicial i pressupost final i vol anunciar 
que, a més dels doblers que estan pressupostats per a 2009, aniran augmentar de cada 
dia però s’ha de tenir en compte que les negociacions no són tan fàcils i els doblers no 
arriben d’un dia per l’altre. 

Tot i que totes les negociacions són difícils, afirma que han acordat inversions 
estatutàries per valor d’aquests 46 milions d’euros més la inversió de la Misericòrdia i 
que tot se sumarà al pressupost de 2009 que el tancaran molt més que no l’han 
aprovat. 

Creu que tot això que hauria de ser motiu d’alegria perquè aquesta institució 
augmenta el seu pressupost i, a més a més, el gasta bé que és d’allò que més orgullosa 
n’està. 

Pel que fa la demagògia fàcil dels alts càrrecs, diu que amb el pressupost que 
gestionaven la passada legislatura i el que gestionen ara ha baixat el percentatge 
dedicat a alts càrrecs i, alhora, han millorat notablement les condicions de les 
persones que s’han de dedicar a fer política. 

La baixada del percentatge dedicat a alts càrrecs és perquè el pressupost ha crescut 
notablement gràcies a una bona gestió d’aquesta institució i aquest equip de govern 
amb una bona relació amb el Govern de les Illes Balears que ha estat sensible a 
l’augment de finançament del Consell de Mallorca, cosa que no va ocórrer en la 
passada legislatura. 

Li demana al Sr. Font tranquil·litat perquè, en aquests moments, els ciutadans que 
viuen dificultats econòmiques necessiten la responsabilitat dels que tenen l’honor i la 
responsabilitat de governar i dels que tenen la responsabilitat d’estar a l’oposició. 

Per acabar, tornar a oferir la mà al Partit Popular perquè creu que han de deixar de fer 
demagògia de qüestions que poc tenen a veure amb l’interès de la ciutadania i, a més 
a més, si consideren que és hora de començar a fer feina en aquesta línia, ella els ho 
agrairà, sinó, no s’ha de preocupar perquè l’equip govern sí que fa feina en aquesta 
línia per millorar la situació dels ciutadans d’aquesta terra. 

 
PUNT 2. MOCIÓ: “PLA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA CRISI DEL 
CONSELL DE MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció del grup de consellers del Partit Popular: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès les dificultats econòmiques per les quals passen els diferents sectors econòmics, els treballadors i 
la majoria de famílies i empreses mallorquines. 
 
Atès la importància d’optimitzar els recursos del Consell de Mallorca en aquests moments de 
dificultats i deixar en un segon pla les despeses secundàries. 
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Atès la irresponsabilitat que suposaria no actuar en aquest sentit quan la ciutadania espera dels seus 
dirigents polítics mesures efectives i properes. 
 
Atès el debat de política general del Consell de Mallorca, durant el qual el  grup de consellers del Partit 
Popular li va oferir una proposta per tal de pal·liar els efectes de la crisi, o que vostè dissenyàs un pla 
alternatiu dotant-lo dels recursos adients per fer-lo viable. 
 
Atès la reunió mantinguda entre la Presidenta del Consell de Malllorca i el portaveu del grup de 
consellers del Partit Popular el passat 18 de febrer, en la qual es varen presentar diferents mesures, i de 
la qual no hi ha hagut resposta. 
 
Atès que amb un 11% del pressupost del Consell serien moltes les polítiques d’ajuda que es podrien 
desenvolupar a diferents àmbites i sectors ( aturats, col·lectius més desfavorits, PIMEMs i reducció 
pressió fiscal). 
 
Atès l’urgència que exigeix la situació actual per pendre les mesures apropiades, el Grup de Consellers 
del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda elaborar abans del proper 31 de març un Pla Integral de 

lluita contra la crisi, que contempli, entre d’altres, les  mesures següents: 
- Destinar de 10 milions d’euros a promoció i a atenció social,  per tal d’invertir mes 

doblers en rendes mínimes; en immigració; en el Pla de Prestacions Bàsiques; en 
compensar despeses en matèria de discapacitats; i, altres serveis i recursos. 

- Destinar 10 milions d’euros a inversió en béns i serveis per a Ajuntaments, amb l’objectiu 
de fomentar nous llocs de treball per a persones en situació d’atur, per a formació o per a  
desenvolupament d’alternatives de negoci. 

- Destinar 10 milions d’euros a la promoció de les petites i mitjanes empreses per fer front 
a les seves despeses fixes i noves tecnologies. 

- Destinar 10 milions d’euros a exempcions i bonificacions adreçades a disminuir la pressió 
fiscal de les diferents institucions als col·lectius més desfavorits. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca acorda consensuar amb els agents econòmics, socials i l’Assemblea 

de Batles i Batleses la proposta que es presenti per part del Consell de Malllorca.  
 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció tot dient que el seu partit va governar 
la passada legislatura amb Unió Mallorquina –de la qual cosa estan orgullosos– i cada 
vegada que ataquen el PP també ataquen Unió Mallorquina i, per tant, retreu al PSOE 
que sigui poc responsable amb el seu soci de govern que l’ha mantén com a 
presidenta del Consell de Mallorca perquè el PP té setze diputats i no el PSOE i 
reitera que cada vegada que matxuquen el PP també matxuquen UM. 

El Partit Popular va dur l’àrea de Benestar Social però molta part d’aquesta àrea 
encara era competència del Govern de les Illes Balears que s’ha anat transferit 
gradualment i, així doncs, és normal que quan s’acabi aquesta legislatura tenguin més 
competències en aquesta matèria. Per una altra banda recorda que el seu partit no 
formava part del Consell Executiu però referenda tot el que s’hi va fer i li torna a 
retreure a la Sra. presidenta els seus atacs al Partit Popular alhora que li demana un 
poc més de respecte per als seus socis d’Unió Mallorquina. 

Tot seguit comenta que hi va haver el Debat de Política General dia 12 de febrer de 
2009 i se varen reunir dia 18 de febrer –no 15 després com havia dit la Sra. 
presidenta. Afirma que ella l’hi va dir que dia 25 de febrer es reuniria amb el Consell 
Executiu per analitzar la seva proposta i el PP, després del Ple ordinari de dia 5 de 
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març, no n’ha rebut cap contesta i per això registraren la sol·licitud de celebració 
d’aquest Ple que, per una altra banda, també li havia sol·licitat Unió Mallorquina. 

Per tant, considera que ell no ha deixat de donar-li la mà a la Sra. presidenta sinó que 
ha estat ella que no l’ha volguda i, per contra, ara la hi torna a oferir però no sap per a 
què si quan es reuneix amb els sindicats i els empresaris no els té en compte ni 
tampoc per a la distribució dels 46 milions d’euros que ha anunciat. 

Fa constar que ell li va oferir, en el passat Debat de Política General, una treva a la 
Sra. presidenta perquè tal que els tengués en compte i fer-li costat atès que amb 
aquesta situació de crisi pateixen tots i repeteix que no entén el nou oferiment que 
avui li fa i que creu que no són més que paraules grandiloqüents –com parlar de 
dependència, progressistes o sostenibilitat– perquè si no hi ha quelcom més a darrere 
això no és més que parlar de titulars però no entrar en el fons per tal d’arreglar els 
problemes. 

Pel que fa la moció en sí, explica que és la mateixa que varen presentar al Ple i 
assegura que ell no li va dir que la presidenta parlàs amb els sindicats i després amb 
els empresaris o amb els batles sinó que li va dir que fes un Pla –que el PP fixava en 
40 milions d’euros– que hauria de consensuar amb quatre parts: sindicats, empresaris, 
tots els partits polítics del Consell de Mallorca i l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca. 

El Partit Popular li va oferir un paquet a la Sra. presidenta i ella l’ha trossejat: s’ha 
reunit amb els batles i no els ha ofert res; s’ha reunit amb els sindicats i diuen que 
n’estan molt contents però ell creu que tant sindicats com empresaris haurien d’estar 
molt preocupats. 

Segons el seu parer, no s’ha de dir que sí a tot el que diguin els sindicats o la patronal 
sinó que s’ha de dir “prou” al patiment dels 58.000 aturats de Mallorca. Els sindicats i 
la patronal tenen la seva responsabilitat i si li han dit a la Sra. presidenta que ho fa 
molt bé creu que s’han equivocat si consideren que el Consell de Mallorca inverteix 
bé els doblers. 

En aquest sentit, el Partit Popular va proposar una inversió de 40 milions d’euros 
plasmada en un document que reflectia que hi havia dues possibilitat d’on agafar els 
doblers, cosa que no han posat en aquesta moció. Recorda que li proposà que eliminàs 
la Ràdio i Televisió de Mallorca i que agafàs els doblers que sobren de la previsió 
d’interessos atès que han estat més baixos del que s’havia previst –amb els quals ja 
han fet dos expedients de modificació de crèdit– i que apugen a 4 milions d’euros. 

L’endemà, la Sra. presidenta, per premsa, va dir que no pensava eliminar la Ràdio i 
Televisió de Mallorca i quan ell es va reunir amb ella dia 18 li va dir que podria 
entendre que no volgués llevar la televisió però, com que havia dit que s’endeutaria 
per fer inversió, li proposà que agafàs els 21 milions que li sobren de la liquidació –
que ja són devers 28 milions–, s’endeutàs per valor de 17 milions i que agafàs els 
doblers que sobren dels interessos i amb tot això surten els 40 milions que havia 
proposat el seu partit. 
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Tot i això, li va suggerir que, a més d’aquestes dues opcions, si ella en tenia una altra 
també ell li’n donaria suport sempre que hi hagi quatre línies d’actuació perquè la 
diferència radica en allà on es posaran els doblers.  

El PP proposa, en primer lloc, que destinin 10 milions d’euros als ajuntaments per a 
cursos de formació durant sis mesos per als aturats que no tendran cap tipus de 
prestació. Fa constar que hi haurà molts de contractes que, per la seva durada, no 
tendran dret a cap prestació i assegura que qui no té una empresa i no paga a la 
Seguretat Social no ho pot entendre: qui no sofreix o ha sofert és incapaç de sentir el 
patiment de qui sofreix. 

Insisteix a dir que destinin 10 milions d’euros als ajuntaments per tal de fer cursos de 
formació i així, almanco, la gent que els faci podran comptar amb uns 500 euros 
mensuals. 

En segon lloc destinar altres 10 milions d’euros als ajuntaments per ajudar-los a poder 
rebaixar les despeses fixes com rètols, IAE o la taxa de fems que és escandalosa quan 
la carreguen als comerços, botigues o indústries. Així doncs, un petit comerç que ha 
vist minvades les vendes, quan arribi el mes d’octubre i hagi de pagar aquells 2.000 o 
3.000 euros de despeses, el Consell de Mallorca hi haurà pogut aportar entre un 10 i 
un 20% d’aquestes despeses. 

En tercer lloc plantejaven que 10 milions més anassin a Benestar Social perquè li 
falten doblers en una sèrie de qüestions, especialment en rendes mínimes d’inserció 
perquè en rebaixaren la previsió i ahir, als diaris, sortia que la demanda ha crescut i, 
per altra banda, en el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) perquè la quantitat 
pressupostada és inferior –sense voler dir que ho sigui al final de l’exercici– de la 
xifra pressupostada en 2008. 

Els darrers 10 milions són per als ciutadans de Mallorca per tal que, a través dels 
ajuntaments, se’ls rebaixàs o bonificàs la taxa de fems en un 18% o 19%. La 
recaptació d’aquesta taxa són devers 67 milions d’euros i, per tant, 10 milions en són 
gairebé un 18%. 

Fa constar que aquesta era la proposta del Partit Popular perquè el Consell de 
Mallorca no hi pot fer gaire més, proposta que segueixen mantenint. Recorda que ha 
donat dues opcions d’on agafar els doblers però també estan disposats a donar suport 
a qualsevol altra opció sempre que facin polítiques per ajudar les gent que pitjor ho 
passa, més ajudes de Benestar Social –rendes mínimes d’inserció i Pla de Prestacions 
Bàsiques–, ajudes directes per baixar els imposts i les taxes a les petites i mitjanes 
empreses així com rebaixar en un 18% la taxa de fems a tots els ciutadans de 
Mallorca. 

Observa que el més important és si els doblers produiran més allà on estan ara o 
destinats a una nova finalitat i reitera que recolzarà la decisió de treure’ls d’on sigui –
per si la presidenta no vol acceptar les dues alternatives que li ha proposat– i, per tant, 
convida que esmenin aquesta moció pel que fa a allà d’on volen agafar els doblers. 

Igualment vol deixar constància que si avui voten en contra d’aquesta moció votaran 
en contra que les petites i mitjanes empreses rebin doblers per rebaixar les taxes i 
imposts que tenen; votaran en contra que les dones i homes, que el mes d’octubre no 
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tendran cap prestació social, tenguessin 500 euros cada mes durant 6 mesos per 
arribar a la primavera de 2010 i votaran en contra que la gent pugui tenir una rebaixa 
en la taxa de fems que ha pujat un 38% en dos anys. 

El Sr. FLAQUER (UM) expressa la satisfacció del seu Grup per la celebració 
d’aquest Ple que era la principal sol·licitud que ell va fer en el Debat de Política 
General perquè la situació de crisi econòmica és el principal problema que té 
Mallorca i els seus ciutadans. 

Des del principi, Unió Mallorquina va creure que el Consell de Mallorca, en la mesura 
de les possibilitats, hi podia fer coses concretes per dinamitzar l’economia i ajudar les 
persones. Aquesta és una crisi mundial però això no vol dir que el Consell de 
Mallorca no pugui aportar el seu gra d’arena per ajudar la seva gent. 

Diu que el Sr. Font ha analitzat la situació i, per tant, ell no entrarà a analitzar l’atur ni 
altres coeficients macroeconòmics i que de l’anàlisi de les mesures incloses en el 
pressupost de 2009 queda clar que quan es negociava per departaments varen ser molt 
sensibles amb la situació de recessió que ja hi havia. Una situació que no era tan greu 
com ara però ja era preocupant i, per tant, creu que no s’equivocaren amb la línia que 
varen establir amb aquests pressuposts de 2009. 

Aquests 80 milions d’euros de mesures ja existents i incloses en el pressuposts són 
molt importants i, sense dubte, aportaran el seu granet d’arena tant a empreses com a 
ciutadans. També vol destacar els 66 milions d’euros d’inversió directa que, sobretot, 
redundaran en un benefici al sector de la construcció i empreses complementàries. 

Així mateix considera bàsic que s’hi hagin inclòs mesures tot aprofitant el Decret llei 
1/2009, de 30 de gener, per a mesures urgents d’impuls a la inversió i mostra la seva 
satisfacció perquè aquest Decret impulsat des de la Conselleria de Turisme del 
Govern de les Illes Balears sigui un decret útil per agilitar i reduir els tràmits 
administratius. 

També considera un encert haver prioritzat en el pressupost 2009 les polítiques i les 
mesures socials i, en concret, les dirigides a col·lectius amb risc de marginació, 
persones sense sostre i persones majors amb problemes o menors en situació 
d’exclusió social. Creu que, en aquell moment, ja varen ser molt intuïtius atès que els 
esmentats col·lectius són els que ara estan en una situació més complicada perquè són 
els més vulnerables. 

Recorda que, com ja varen dir en el Debat de Política General, és imprescindible 
passar de les paraules als fets pel que fa al Pla de Modernització d’aquesta institució i, 
sobretot, amb la implantació del programa d’administració electrònica perquè el 
Consell de Mallorca necessita ser més àgil i més resolutiu: es deuen massa doblers i 
cal pagar més aviat. 

Destaca que el conjunt de noves propostes que avui s’han plantejat en aquest Ple són 
importants perquè signifiquen noves mesures que s’afegiran a les previstes en el 
pressupost de 2009. Són 46 milions d’euros que, en diferents àmbits, han d’arribar a 
la societat. 
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Així doncs, aplaudeix l’esforç de l’equip de govern per concretar aquestes 23 noves 
mesures i reconeix que des del Debat de Política General s’hi ha fet feina i, per això, 
des d’Unió Mallorquina volen felicitar els diferents consellers per l’esforç de 
concreció d’aquestes 23 mesures. 

Tot seguit li planteja un dubte a la Sra. presidenta. Demana si s’han explotat al màxim 
les actuacions en matèria de personal i de recursos humans perquè noten a falta en 
aquest ventall de mesures anticrisi una implicació directa de la gestió, en aquests 
moments de recessió, de la funció pública. Creu que en aquest àmbit s’ha de fer 
quelcom més i demana un esforç addicional i un poc més de feina per tal de millorar 
les mesures dins el capítol de personal i de recursos humans perquè és un capítol 
massa important al qual se li ha prestat poca atenció en aquest document anticrisi. 

Fa notar que voldria insistir en la possibilitat, ja plantejada per UM al Sr. Bonet, de 
declarar una mena d’estat d’excepció en el procediment de pagaments la qual cosa 
suposaria una reducció, al màxim, del temps de pagament de factures a proveïdors i 
col·lectius particular.  

Això es pot fer, en primer lloc, vigilant que les factures es tramiten més ràpidament 
als departaments, és a dir, que no quedin dins els calaixos. En segon lloc amb la 
implantació d’una fiscalització a posteriori a Intervenció i no diu que no s’hagin de 
fiscalitzar sinó fer-ho a posteriori i per mostreig i, en tercer lloc, implantar un sistema 
de pagament immediat en el moment que arriba l’ordre de pagament a Tresoreria. 
Aquestes mesures farien que un dels problemes principals que té la institució en 
aquests moments es pogués resoldre. 

Recorda, una vegada més, la necessitat de finançament de la institució. Parlen que és 
una institució pobra amb pocs doblers però això és pot arreglar i Unió Mallorquina 
confia en el PSOE perquè ho arregli i estan pendents de la xifra que suposarà el nou 
model de finançament econòmic i creu que és imprescindible que dins aquesta xifra, 
que espera que sigui alta, hi hagi un tros del pastís per al Consell de Mallorca. 

A mode de resum diu que UM està satisfeta per la celebració d’aquest Ple i que ha 
quedat clar que, a més de les mesures incloses al pressupost de 2009, es poden 
instrumentar noves mesures –en concret 46 milions d’euros de noves mesures– i 
desitja que el Consell de Mallorca dugui endavant aquest Pla i que no quedi només en 
paraules. 

En aquest sentit, assegura que poden comptar amb la col·laboració decidida d’Unió 
Mallorquina –com han pogut comptar fins ara– per fer feina per Mallorca, sobretot, 
ara que és quan més ho necessita. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) creu que ningú no dubta, avui, de les 
dificultats econòmiques que existeixen a totes les institucions i, especialment, a la 
societat que se tradueixen, evidentment, en una major demanda d’ajudes i de serveis 
socials i, per tant, d’aquí la importància d’optimitzar els recursos però, si més no, és 
cert que des de la institució s’ha treballat, des del primer dia, per a aquesta finalitat. 

El pressupost de 2009 ja reflecteix una optimització dels recursos que tenia el Consell 
de Mallorca amb la priorització de les partides socials i d’inversió així com en la 
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gestió perquè de cada dia hi van incorporant coses noves que no tenien tancades a 
l’hora de confeccionar el pressupost. 

Evidentment cada partit pot plantejar les seves solucions. El Partit Popular ha 
plantejat o hauria d’haver plantejat les seves que no tenen perquè ser ni millors i 
pitjors però sí són diferents. 

Tot seguit diu que no acaba d’entendre si aquest Ple extraordinari és realment per 
treballar per exigir un Pla i mesures anticrisi o per exigir que el Partit Popular hi sigui 
quan l’equip de govern duu a terme activitats. 

I diu que no ho entén perquè en els diferents discursos del Partit Popular en el Debat 
de Política General diu que presenten un Pla però que si la presidenta fa el seu i el 
consensua amb els agents socials i sindicals ja els va bé i li’n donarà suport. 

Per altra banda comenta que la moció diu que amb un 11% del pressupost es poden 
desenvolupar moltes polítiques d’ajudes amb la qual cosa no està d’acord perquè el 
100% del pressupost –els 363 milions més els que hi incorporaran– és per donar 
ajudes, fer polítiques de suport, fer polítiques de promoció i, en definitiva, per 
treballar per als ciutadans. 

Considera que el Pla Integral potser no li agradarà al Sr. Font però el tenen. El 
pressupost és un Pla Integral per a enguany que se va ampliant i modificant si s’escau. 
Així doncs, són 363 milions inicials i els 46 milions més d’ara i, segurament, d’aquí a 
finals d’any qualcun més. 

A les propostes que el Sr. Font planteja no els poden dir que si ni que no perquè 
parteixen d’una premissa falsa: parteix d’uns 40 milions que no existeixen i s’haurien 
de treure d’altres bandes que l’equip de govern ha considerat que era prioritari que 
existissin.  

El Sr. Font parla de tancar la Televisió de Mallorca i diu que el seu personal no se 
n’anirà a l’atur perquè l’enviarà a IB3. Demana a IB3 qui els pagarà i puntualitza que, 
al final, tots els doblers són públics. Afegeix que les productores són un focus de 
producció d’indústria cultural que està just en estat embrionari i el que reben de les 
televisions que els encomanen programes els permet anar avançant i, precisament, 
creu que el món de les indústries audiovisuals és un món on es pot avançar molt en 
quant a la creació de llocs de feina i, per tant, molt beneficiós per a Mallorca que 
necessita indústria que no sigui destructiva i compatible amb un espai petit. 

Una altra qüestió que li preocupa és que no pot compartir el que el PP proposa perquè 
algunes coses es fan a través del pressupost ordinari i altres seria un desbarat llevar-
les. També li ha preocupat molt el desbarat –o almanco així ho interpreta ella– que 
digui que els 10 milions de la Misericòrdia no s’han de gastar i no s’hi han de fer les 
obres. 

Reconeix que 10 milions a la Misericòrdia significa no completar totes les obres que 
són necessàries però vol dir generar feina i posar a l’abast de les empreses 
constructores 10 milions d’euros més per, com a mínim, mantenir llocs de treball que 
ja existeixen i, potser, crear-ne algun més. Així doncs, aquesta mesura suposa enviar 
manco gent a l’atur perquè tengui una temporada de subsidi i, en canvi, el Sr. Font vol 
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que llevin aquests 10 milions i els destinin a ajudar gent aturada quan la gent que fa 
feina no necessita cobrar subsidi i genera beneficis per poder pagar aquells que no 
tenen feina. 

Remarca que les millors polítiques socials són el manteniment i la creació de llocs de 
treball perquè contribueixen, alhora, a poder donar suport a les persones que no en 
tenen. 

A continuació diu que no vol entrar més en el fons de la moció perquè seria un debat 
fals parlar de gastar 40 milions d’euros que no existeixen i, per acabar, reitera la seva 
preocupació pel que fa als 10 milions de la Misericòrdia. 

El Sr. RAMON (PSOE) es mostra bàsicament d’acord amb les intervencions que hi 
hagut i considera que la presidenta ha estat clara i contundent i creu que no cal repetir 
tant les coses. Això sí, vol acostar postures i marcar les diferències que tenen tot 
recuperant la intervenció que va fer en el Debat de Política General. 

Coincideixen que la situació és dolenta i reconeix que, des de l’Estat, s’han torbat un 
poc massa a reconèixer-ho. En aquest sentit diu que ell hagués estat un poc més 
satisfet del seu partit si –com va passar amb l’atemptat de la T4– haguessin sortit 
ràpidament a dir que la situació era més grossa del que esperaven. 

També reconeix que tots volen el bé comú de la gent i coincideixen en el punt de 
partida i d’arribada però la qüestió és el camí a seguir: les polítiques i les accions. El 
PSOE ja plantejava en la legislatura passada que el model econòmic de 
desenvolupament que hi havia no era l’adient com així ho plasmaven en el seu 
programa electoral els eixos del quals eren, a part de municipalisme, el tema de les 
polítiques socials, el de polítiques ambientals i territorials i el de les noves 
tecnologies, modernització, innovació i transparència del Consell de Mallorca. 

Tot això ja ho plantejava de manera genèrica el PSOE i creu que el que volien fer 
quan no governaven és el que fan, han fet i faran. Puntualitza que no diu que la 
proposta del PP no sigui bona sinó que ells no creuen que s’hagi d’anar per aquí i per 
això ho plantegen de forma diferent. 

Pel que fa a l’esment del Sr. Font relatiu que de vegades tot són paraules que queden 
bé, comenta que les polítiques socials no són paraules que queden bé perquè considera 
que hi ha hagut un canvi substancial i importantíssim. Els conceptes estaven més a 
prop de caritat i de la beneficència que no de la vertadera política social d’igualtat. 

En quant al tema de la dependència reconeix que encara no funciona bé però, com a 
mínim, ja l’han posat en marxa i hi haurà un dia que funcionarà. Aquí hi ha un canvi 
substancial que, a més a més, genera feina, genera economia i genera inversió. És a 
dir, caritat no, vertaderes polítiques socials sí. 

Retreu l’afany per inaugurar i privatitzar residències en l’anterior legislatura –que no 
diu que no s’haguessin de fer– però hi havia un abandó a les residències públiques i el 
seu partit primer ha volgut arreglar aquestes deficiències que hi havia amb la 
rehabilitació dels centres i se’n mostra satisfet així com de la millora de la gestió. 
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Comenta que la construcció de grans edificis com el Palma Arena havia de costar 40 o 
50 milions d’euros i, per contra, el PSOE entén que és millor apostar per actuacions 
com la de la Misericòrdia, és a dir, un altre tipus de política i un altre tipus de 
construcció que, a més, preserva el nostre patrimoni en el qual, fins ara, no s’havia 
invertit. 

En relació a la promoció d’un turisme cultural i patrimonial, opina que no es tracta de 
fer-ho amb la construcció d’una òpera que segur que estaria feta si el PP hagués seguit 
governant. Li retreu al Sr. Font que hagi menyspreat la reforma de Can Weyler i el 
Centre Internacional Toni Catany que també serviran per a la promoció del turisme 
cultural i, en canvi, és un projecte prou diferent. 

Tampoc no està d’acord amb centres d’interpretació com el de la Colònia de Sant 
Jordi, encara que no diu que no es pugui fer en un futur però, ara per ara, no era 
prioritari i, en canvi, per al PSOE sí és prioritari el projecte per dinamitzar la Trapa i 
cedir-la a un grup ecologista que en farà un bon ús. 

Recapitula tot dient que aquestes són les prioritats del seu Grup i les diferències amb 
el PP: els mateixos doblers gastats a un lloc o a un altre. 

Per acabar, considera que s’ha de desestacionalitzar el turisme i fer venir un turisme 
de qualitat però no fent camps de golf que a ells, com a socialistes, no els van bé. 
Entenen que el turisme de qualitat pot venir per projecte com el del Departament de 
Territori per tal de declarar la serra de Tramuntana patrimoni de la humanitat. 
Aquestes maneres d’invertir i aquests exemples concrets són els que diferencien les 
polítiques d’ambdues formacions, són el que reclamaven quan eren oposició i són el 
que han fet, fan i, si les circumstàncies no canvien, seguiran fent. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) comenta 
que al principi de la seva intervenció, el Sr. Font ha aprofitat per comentar algunes 
qüestions relatives al debat anterior i, per tant, ell li’n voldria donar resposta. 

Pel que fa la gestió de l’IMAS, el Sr. Font dir que quan matxucaven el PP, 
matxucaven UM i li recorda que l’IMAS el gestionava al 100% el Partit Popular i que 
fins i tot als Plens en donaven compte. Per tant, la gestió dolenta de l’IMAS no és 
imputable al pacte perquè era exclusiva del Partit Popular.  

Igualment ha dit que els 40 milions d’euros que proposen per un Pla anticrisi ja no 
diuen a la moció d’on els han d’agafar un cop constatat que eren fum i, en canvi, ara 
diuen que els treguin d’allà on sigui. La proposta inicial que presentaren era tan fum 
que dels 40 milions podria ser que n’hi hagués 3 o 4 però no més i ara se n’han donat 
compte i diuen que els treguin d’on puguin. 

Ara el Sr. Font proposa que agafin els 21 milions de la liquidació del pressupost –que 
ara en són 28– més 17 d’endeutament però feia 5 minuts que deia que l’equip de 
govern havia fet un pressupost de 360 milions amb 21 milions d’endeutament amb un 
informe en contra de la Intervenció General i, per tant, estava mal fet. 

L’informe en contra de la Intervenció General sobre els 21 milions d’euros era que 
s’excedia en 3 milions i si ara s’endeutaven per 17 milions més, l’informe en contra 
encara seria més gros. 
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A més, diu que aquests doblers han de ser per fer polítiques socials, ajudar els 
empresaris, etc. i li demana al Sr. Font si sap que els doblers que es demanen en deute 
no es poden dedicar a despesa i, per això, no poden tenir la finalitat que proposa el 
Partit Popular. 

El Pla demana que se cerquin 40 milions d’allà on sigui i es distribueixin a raó de 20 
milions als ajuntaments, 10 milions a les empreses i 10 milions a Benestar Social i, en 
aquest sentit, explica que ells governen una institució com millor saben i amb les 
connotacions polítiques dels partits que conformen l’equip de govern, una de les quals 
és pujar les polítiques socials en un alt percentatge alhora que estudien d’on poden 
aconseguir més recursos per destinar-hi més doblers. 

De moment han aconseguit 2 milions i escaig més poder-li dedicar al 25% més que ja 
hi havien dedicat inicialment i els dediquen allà on l’Observatori –que segons el Sr. 
Font no serveix per a res o no sabia què era– ha detectat que és necessari. Aquest 
Observatori ha detectat una sèrie de defectes i mancances a la societat, sobretot pel 
que fa a la gent més desfavorida, i és aquí on destinaran aquests recursos perquè ells 
també senten el seu patiment i no només el Sr. Font. 

El sentiment de patiment per la situació de la gent a qui més afecta aquesta crisi i la 
gent aturada, l’equip de govern l’ha sentit sempre i, per això, sempre ha defensat les 
polítiques socials que, de fet, han estat la bandera dels socialistes. 

Planteja què hi poden fer davant la crisi: un Pla Integral, no. El Sr. Font parla dels 28 
milions de liquidació –que ja li avança que no existeixen–, que s’han de donar 10 
milions procedents de préstecs als ajuntaments, cosa que no es pot fer. 

En canvi, l’equip de govern opina que han de fer allò que sigui possible i el que han 
dit que faran és possible i ho faran però no faran un Pla Integral i manco en temps de 
crisi perquè la situació és canviant i a cada moment hi ha una situació distinta i, per 
tant, el que fan és dedicar els màxims recursos a allò que en cada moment fa falta per 
disminuir els efectes de la crisi. 

En primer lloc han d’oferir una solució als més afectats per la crisi –que sempre són 
els més dèbils– i després pensar de quina manera poden ajudar les empreses i els seus 
treballadors i, per això, pensen que han de cercar doblers per a inversions i així han 
aconseguit uns 37 milions d’euros però per a unes inversions determinades i no per fer 
el Pla que proposa el PP. 

Es mostra satisfet per aquests 37 milions d’euros i per la compra de Can Weyler 
perquè creuen que són actuacions que sí són productives atès que s’hi haurà de fer una 
reforma que genera feina i activarà l’economia i, a més a més, va en la línia d’un nou 
model que s’ha de fer perquè tothom està d’acord que l’actual model és el causant de 
la crisi. 

Malgrat això, reconeix que no és fàcil canviar l’esmentat model perquè hi ha una 
dinàmica a la qual s’està acostumat però, a poc a poc, l’han d’anar fent i fer inversions 
de tipus cultural com Can Weyler, Can Catany o la Trapa són tan productives com 
dissenyar un solar hoteler a primera línia o més perquè són productes que un segment 
del turisme no ha tengut fins ara i ara els ho podran oferir. 
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L’equip de govern no presenta cap pla sinó que miren de fer les gestions oportunes 
amb totes les institucions per tal d’aconseguir més recursos així com millorar la gestió 
del Consell de Mallorca. I tots els doblers que en pugui aconseguir són prioritàriament 
per a la gent que pateix la crisi i aquesta és l’obsessió d’aquest govern i el que 
pretenen amb les mesures que han dissenyat i quantificat en 46 milions d’euros 
existents per a temes que són necessaris per tal de millorar la situació, en la mesura 
que sigui possible, de les persones més afectades per la crisi. 

El Sr. FONT (PP) comenta que si avui se celebra aquest Ple és gràcies al Partit 
Popular i retreu a l’equip de govern que no hagin estat capaços ni d’esmenar la seva 
proposta ni de presentar una alternativa amb els 46 milions d’euros que tenen –només 
n’han parlat– perquè no hi ha suport econòmic d’on treure aquests 46 milions atès que 
són un supòsit de futur. 

A la Sra. Mascaró li comenta que ha dit que la millor política és aquella que genera 
llocs de feina i, en aquest sentit, li diu que la que estan fent va molt malament perquè 
en juliol de 2007 hi havia 509.016 persones fent feina i avui en són 390.000 i d’això 
es dedueix que el Partit Popular feia més política social que no fan ara, segons les 
paraules de la Sra. Mascaró que hauria d’haver estar més prudent a l’hora de parlar. 

Pel que fa als comentaris que els 40 milions de què parla el Partit Popular no 
existeixen, comenta que sí hi són i recorda que ell va dir que llevaria Televisió de 
Mallorca i, lògicament, els treballadors cobrarien del Consell de Mallorca i fa constar 
que li pareix que el Bloc per Mallorca ha anunciat quelcom semblant: que IB3 hauria 
de ser la mare de tot amb desconnexions insulars. 

Així doncs, aquests 40 milions no són fum però com que la presidenta va dir que no hi 
estava d’acord, doncs ell li proposà que els tragués d’una altra banda perquè ell 
tampoc no volia imposar una idea atès que la qüestió més importat és on es destinaran 
els doblers i no d’on provenen i, per això, ha ofert la segona alternativa del préstec. 

En quant a l’informe d’Intervenció, comenta que li és igual si és més gros perquè la 
situació és d’emergència –si no fos així no li seria igual– i aquesta és la diferència: la 
seva convicció que és una situació d’emergència, convicció que no té l’equip de 
govern. 

Reitera que l’equip de govern no entén aquesta emergència i per explicar-ho fa el 
següent símil: El Sr. Lladó està tan tranquil assegut al seu escó de conseller i li falta 
una autoescala a Manacor. Està a punt de començar la temporada turística i no s’ha 
encomanat cap autoescala. Si hi ha un incendi a un hotel aquesta primavera, per 
exemple a Cala Millor, resultarà que s’hi arribarà tard. Amb això vol fer palès que no 
saben prioritzar els doblers. 

Afegeix que no hi ha res a fer amb l’equip de govern perquè ni tan sols presenten el 
document del seu Pla ni els conviden a res. Només han continuant oferint-los la mà, 
potser per ballar, però no solucionar el problema pel qual estan reunits que és la 
situació dels 58.000 aturats de Mallorca. 

Tot seguit manifesta que està en contra i nega l’asseveració del Sr. Ramon que el 
Partit Popular va deixar les residències malament. Explica que de 1995 a 2003 el 
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Partit Popular no va governar en aquesta institució i han gestionat les residències de 
2003 a 2007 i no creu que l’hagin pogut espatllar-ho tot en aquest temps. 

Reconeix que qualque residències no estava a punt i hi han hagut de fer qualque 
reparació però també recorda que ell va gastar en depuradores més de 70 milions 
d’euros per arreglar coses que va heretar però segur que la consellera anterior no 
anava a rompre-les.  

També recorda els 52 milions d’euros mitjançant convenis amb ajuntaments per a 
instal·lacions –una d’elles a Puigpunyent– signats durant el Pacte i, al final, s’havien 
rigut d’ells i, en canvi, ell no hi ha fet cap comentari.  

El Sr. Alemany diu que la gestió de l’IMAS era del Partit Popular i demana si la 
gestió de les carreteres era només d’UM. Diu que no, que també era del Partit Popular 
i també en són responsables. Els retreu que siguin molt respectuosos però, en canvi, 
uns irresponsables amb els seus socis de govern d’UM quan ataquen el PP per la 
gestió de l’IMAS. 

Afegeix que el seu Grup, pel que fa als temes de carreteres durant aquesta legislatura, 
en molts de casos s’ha abstengut o ha votat en contra. Tot seguit demana que al Sr. 
Alemany que no obri aquest debat perquè no li convé. 

El Sr. Bonet li sol·licita que, al més aviat possible, dugui a aprovació el Reglament 
d’Organització i Funcionament de Consell de Mallorca (ROC) perquè no pot ser que 
intervenguin tots els grups i, a més a més, repliqui el govern (com ha passat els 
darrers 21 mesos i en la passada legislatura) i això hauria de ser torn incidental. 

Si l’acord encara no el té tancat amb qualque grup que dóna suport a l’equip de 
govern li proposa que el sotmeti a criteri del Ple que segur que el PP a segons què, 
dirà que sí i a segons què, dirà que no. 

Al Sr. Alemany li diu que potser el PSOE dugui la bandera del benestar social i de no 
voler camps de golf però allà on han governat és on més n’han fets i amb més hotels i 
més xalets: Calvià, on governava el PSOE qualque vegada amb Esquerra Unida. 

Igualment a Alcúdia hi ha un camp de golf i no té oferta complementària mentre que a 
Pollença n’hi ha un altre que sí té oferta complementària i el PP només hi ha governat 
el darrer any –de juny de 2006 a juny de 2007– des de 1979 mentre que qualque 
familiar de membres de partits ecologistes hi ha governat i hi ha autoritzat coses. 

El Partit Popular vol camps de golf regats amb aigua depurada i no importa que 
tenguin cap oferta complementària ni una però Son Baco és un camp de golf que fa 18 
anys que està projectat. 

Al Sr. Ramon li demana si vol desestacionalitzar amb la serra de Tramuntana que, per 
altra banda, té un problema de càrrega: no s’hi poden ficar 200.000 o 300.000 
persones perquè s’hi destrossen massa coses importants de la biodiversitat de l’illa. 

La bandera de la Sra. Armengol és el pressupost que té, és dir que no avui a què es 
puguin complementar els cursos de formació per a aturats, és dir que no a baixar els 
imposts o taxes que les petites i mitjanes empreses tendran problemes per pagar a 
finals d’any, és dir que no a baixar els fems un 18% i és dir que no a posar més 
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doblers a les rendes mínimes d’inserció i al Pla de Prestacions Bàsiques dels 
ajuntaments. 

Així doncs, quedaran amb la seva bandera i amb la seva responsabilitat però el Partit 
Popular no en serà responsable i si arriben a aclarir per a què els han cedit la mà i els 
convoquen per dir-los-ho, lògicament hi trobaran els setze consellers del PP per, 
realment, intentar arribar a un acord però no accediran a anar a cap reunió perquè 
l’equip de govern es faci una foto amb l’oposició. 

El Sr. FLAQUER (UM) es reafirma en allò que ha dit en la intervenció anterior i 
recorda que ha fet tres propostes que ningú no ha contestat i espera que, si volen, li 
contestin un altre dia. 

Remarca que el tema del finançament li preocupa molt a Unió Mallorquina i ningú no 
hi ha dit res i això els fa estar una mica preocupats. També ha fet una proposta de 
procediment extraordinari de pagament que tampoc no ha estat contestada ni pel 
conseller del departament, cosa que li hagués agradat, com tampoc no li han dit res 
sobre la manca de propostes en l’àrea de recursos humans i funció pública. 

Per acabar, repeteix que li hagués agradat rebre resposta a les propostes i reitera tot 
allò que ha dit així com que estan a la disposició de l’equip de govern per dur 
endavant aquest Pla que han presentat perquè hi ha molta feina a fer. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) diu que el Sr. Font li deia que fos prudent a 
l’hora de xerrar però ella considera que s’ha de dir el que hom pensa i, sobretot, la 
veritat. Remarca que ella creu que, en uns moments de crisi, les millors polítiques 
socials són aquelles que generen llocs de feina i les obres de la Misericòrdia en 
generen. 

En quant a l’asseveració que el Bloc per Mallorca demana el tancament de Televisió 
de Mallorca, afirma que això no l’ha demanat mai el Bloc per Mallorca sinó que ha 
dit que IB3 pot ser la televisió de les Illes i Televisió de Mallorca un satèl·lit per a 
desconnexions locals però no desaparèixer. 

Pel que fa al retret que no han presentat alternatives, comenta que el Sr. Font ha dit 
que avui són aquí per parlar d’aquest tema gràcies al Partit Popular però l’equip de 
govern en parla quan vol i considera que les alternatives les ha de presentar l’oposició 
i la d’avui partia d’una premissa falsa perquè els 40 milions a què feia referència no 
existeixen i, a més a més, algunes de les coses que proposen ja les estan fent. 

L’alternativa de l’equip de govern és el pressupost aprovat per aquesta institució més 
les mesures que hi van afegint fruit de la gestió de tots i cadascun dels consellers que 
en formen part. De fet, ara en el mes de març ja hi poden afegir 46 milions d’euros 
que segur que incrementaran d’aquí a finals d’any. 

El Sr. RAMON (PSOE) afirma que no tenen Pla perquè volien i volen un canvi de 
model que ja han començat a fer de forma discreta i dins les seves possibilitats però 
tampoc no és una cosa que hagin inventat ells perquè això és el que ha dit el president 
Obama durant els darrers mesos. 
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A continuació li diu a Sr. Font que no cerqui enemistar-los amb Unió Mallorquina 
perquè es duen molt bé amb els portaveus d’UM tot i que tenen discrepàncies com 
també amb el Bloc per Mallorca i dins el mateix PSOE, però les solucionen. 

Això sí, el Sr. Font ha fet quedar molt malament els consellers del seu partit que eren 
al Consell de Mallorca durant la passada legislatura perquè varen ser ells que 
aprovaren el ROC. 

En quant al tema de la serra de Tramuntana, assegura que han parlat amb els 
empresaris i restauradors de la zona els quals coincideixen en què hi ha molta feina a 
fer i molta economia per dinamitzar i això és el que pretenen: vendre el nostre 
producte i dur un producte importat i prefabricat. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) fa notar 
que el Sr. Font diu que no li han presentat cap esmena a la seva proposta però si ho ha 
fet: una esmena a la totalitat, cosa que ara li diu formalment. Recorda que li han dit 
que no a la proposta perquè era fum i no servia per a res. 

El Sr. Font torna a fer la proposta del préstec i diu que un moment de crisi és igual si 
hi ha informe en contra d’Intervenció però fa molt poc temps, el Partit Popular, amb 
un informe en contra d’Intervenció del Pla d’Obres i Serveis per tal de repartir 13 
milions d’euros als ajuntaments se varen abstenir amb l’argument de l’existència de 
l’esmentat informe. 

Puntualitza que ell havia parlat de la “bandera en benestar social” –que el Sr. Font ha 
girat– i la bandera no són paraules sinó fets com que han anat pujant el pressupost un 
17% el primer any i un 25% el segon any en matèria de benestar social i això és 
perquè aquest govern és molt més sensible a les polítiques socials que no el que hi 
havia abans. 

El Sr. Font insisteix que l’equip de govern presenti un Pla però ell ja li havia dit que 
no volien fer perquè tot el que diuen que està valorat en 46 milions d’euros estan 
obligats, com a govern, a introduir-ho en el pressupost i així ho faran durant les 
properes setmanes. 

Tot seguit diu que farà un resum del Pla de l’equip de govern perquè el Sr. Font vegi 
que sí existeix tot desglossant aquests 46 milions: Can Weyler, 3 milions; Can 
Catany, 4,2 milions; la Misericòrdia, 10 milions; la Trapa, 1,5 milions; carreteres de la 
zona nord espanyades pel temporal, 15 milions; línia de subvencions als usuaris dels 
enderrocs, 1 milió; ajudes a ajuntament per fuites d’aigua, 2,1 milions; habilitació 
d’espais de la mateixa casa, 0,5 milions; Pla de competitivitat a tres anys, 2,4 milions 
en turisme; conveni d’Ibatur, 3 milions; projecte d’implantació d’administració digital 
als ajuntaments, 0,7 milions i ampliació de la convocatòria a petites empreses per a 
noves tecnologies, 0,5 milions i així s’arriba als 46 milions. 

Després també hi ha l’increment de l’ajuda a les famílies acollidores de menors 
perquè, si bé pot semblar no gaire cosa, cal tenir en compte que, en temps de crisi, 
aquestes famílies se’n ressenten més i les ajudes que els dóna el Consell de Mallorca 
poden bastar en altres moments però ara són insuficients i les han de pujar. 
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Igualment faran amb les ajudes a dones immigrants que viuen totes soles amb fills; 
també s’ampliaran els menjadors socials i es millorarà el programa de normalització 
lingüística i algunes d’aquestes coses es faran mitjançant conveni i s’incorporaran al 
pressupost. 

Per això no pot dir que hi ha hagi un Pla, perquè el Pla és el pressupost i la diferència 
entre l’oposició i el govern és que els primers poden dir el que vulguin perquè no 
tenen cap responsabilitat mentre que el govern ha dit el que pot dir perquè llavors l’ha 
de executar i ells executaran el que han dit perquè són conscients que la societat ho 
reclama. 

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 26 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 
 


