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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA  

Identificació de la sessió  

Núm.:15/2010 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 11 de novembre de 2010 
Horari: 10.15 a 10.47 
Lloc: sala de plens  

Assistents: 

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 
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)    
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP) 
Andreu Prohens Vicens (PP)  
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodríguez Arbona (PP)   
Fernando Rubio Aguiló (PP) 
Catalina Sureda Fons (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Antònia Riera Riutort (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) 
Miquel Àngel Grimalt Vert (UM)   
Antoni Pascual Ribot (UM) 
Maria Vanrell Nicolau (UM) 
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També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Joan Font Massot, Isabel 
Maria Oliver Sagreras i Maria Magdalena Tugores Bautista. 

Excusa la seva assistència el Sr. Jaume Garau Salas. 

El Sr. Lladó (Bloc per Mallorca) s’incorpora al punt 3r. 

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

Ordre del dia: 

1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT 
DE LA PRESENT SESSIÓ 

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 50 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (SUPL 07/10)  

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 52 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (TRA-27/10) 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 53 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (TRA-28/10) 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 
DE 2010 (BAIXA-02/10)  

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2010 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

8. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN PLA ESPECIAL PER AJUDAR A 
SUFRAGAR DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA DE L'ANY 
2010 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

PUNT 1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER EXTRAORDINARI I 
URGENT DE LA PRESENT SESSIÓ. 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL. 

La Sra. PRESIDENTA llegeix la declaració institucional pactada entre els diferents 
grups polítics: 
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“Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseït de la seva terra i de la 
capacitat de decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís han viscut 
dividits entre els que patien el dur exili dels campaments de refugiats a Tindouf i els que 
vivien als territoris ocupats, víctimes d'una insuportable repressió que els ha fet conèixer 
les desaparicions, la tortura i la negació de totes les llibertats. El poble sahrauí dels 
territoris ocupats ha viscut i viu una cruel situació de discriminació a la seva 
pròpia terra. 

Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels territoris ocupats varen alçar, a 
poc quilòmetres d'El Aaiun, un campament de haimas amb l'objectiu de denunciar les 
seves insostenibles condicions de vida. Es tractava d'una protesta pacífica que 
ràpidament va créixer, fins a reunir més de 20.000 persones. En la matinada del 8 de 
novembre, l’exèrcit i la policia marroquins varen iniciar un brutal atac contra aquest 
campament i contra tota la seva població, melosos infants. Aquest atac ha desfermat els 
episodis de violència a la ciutat, en que la població saharauí és objecte d'atacs per part 
de forces de l'ordre i de població civil. 

Aquests esdeveniments coincideixen amb 1'inici d'una nova ronda de negociacions entre 
Marroc i el Front Polisario cosa que posa de manifest la nul·la voluntat del 
règim marroquí d'arribar a una solució negociada. Una vegada més, la comunitat 
internacional ha reaccionat amb incomprensible complaença davant les violacions 
als drets saharauís. 

El Consell de Mallorca condemna el brutal atac de l’exèrcit i la policia 
marroquins als campaments de protesta alçats pels saharauís al costat de la ciutat 
del Aaiun. 

El Consell de Mallorca insta el govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions Unides 
a emprendre mesures efectives adreçades a la protecció drets humans al Sàhara 
Occidental. 

El Consell de Mallorca reitera la necessitat d'una sortida al conflicte que sigui jus ta ,  
pacíf ica i  respectuosa amb la  legal i t at  internacional  i  amb el  dret  
d'autodeterminació del poble saharauí.” 

 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

 

PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 50 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (SUPL 07/10). 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per provisió de 3 de novembre de 2010, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
la memòria corresponent i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la 
incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2010, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en el pressupost 
de 2010 o no tenien crèdit suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 8 de novembre 
de 2010 on consten les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu a l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les 
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hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base núm. 10 de les d’execució del pressupost per a 2010, he resolt 
proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 50 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010, d’acord 
amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM. 50 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2010  
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-07/10)  
    

A) Augment de crèdits per suplement  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 
    

90·45300·22100 
ENERGIA ELÈCTRICA CARRETERES CONSELL DE 
MALLORCA 

416.306,76 €   

90·45300·62300 
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS CARRETERES 
CONSELL DE MALLORCA 

33.650,00 € 2010.2.45300.2 

    

  TOTAL AUGMENTS 449.956,76 €  
    

*FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT   

B) Baixes per anul·lació  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 
    

90·45300·61900 
REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES CARRETERES 
CONSELL DE MALLORCA 

449.956,76 € 2010.2.45300.5 

  TOTAL DISMINUCIONS 449.956,76 €  
 
 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

  

El Sr. ALEMANY (conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació) inicia la 
seva intervenció. 

Diu que pretén donar una explicació general de tots els punts que se presenten per fer 
una modificació de crèdits. Tot i això, diu que si li demanen alguna explicació d’un punt 
concret, també la donarà.  

Assenyala que, excepte pel que fa a la qüestió de l’energia elèctrica, ja en va explicar la 
urgència als diferents grups polítics.  
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Respecte a la resta dels punts, explica que el motiu és acabar la tramitació relativa a la 
despesa del 5% de personal, per complir el Decret Llei que estableix que s’ha de dedicar 
el 5% de tota la despesa de personal a eliminar dèficits i romanents líquids de Tresoreria 
negatius.  

Recorda que al darrer Ple se va fer el tràmit propi de la Corporació, però quedava 
pendent d’aplicar aquest percentatge a l’Agència de Disciplina Urbanística, a l’Institut 
Hípic i el de l’Institut Mallorquí de Serveis Socials, pel fet que la tramitació en aquests 
casos és diferent.  

Assenyala que aquests són els punts que se presenten avui, amb l’objectiu d’eliminar el 
dèficit, tret del cas de l’Institut Hípic, que té com a finalitat eliminar el romanent líquid 
de Tresoreria negatiu atès que, d’acord amb allò que estableix la llei, s’ha de fer en 
primer lloc aquest tràmit, abans d’eliminar el dèficit.   

Observa que era necessari fer un Ple extraordinari, perquè si se presentava al proper Ple 
ordinari del mes de desembre no hi havia temps de fer aquestes modificacions, per raó  
de les publicacions oportunes. Diu que va valorar que era una qüestió rutinària, raó per 
la qual se va prendre aquesta decisió. 

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

Diu que voldria tractar el punt 6 per separat, perquè el PP considera que no tracta el 
mateix que la resta dels punts.  

Assenyala la disconformitat amb aquest punt, perquè s’eliminaria una partida que 
correspon a premis. Per aquesta raó, demana l’explicació oportuna.  

La Sra. PRESIDENTA adverteix que, en conseqüència, se debatran tot seguit els punts 
3, 4, 5 i 7. 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) inicia la seva intervenció per discutir els punts esmentats.   

Respecte al punt 3, fa notar que les modificacions són importants. En concret, s’elimina 
el capítol 6 de reposició d’infrastructures i se dota el capítol 2 d’energia elèctrica.  

Observa que, en repassar l’execució del pressupost de l’actual exercici, dins el capítol 
d’energia elèctrica han observat que la partida que s’augmenta ja ve amb una aplicació 
de 922.000 €, però fa notar que ja arrossega un saldo disponible negatiu de –615.000 €.  

Atès que desconeix si amb la modificació que se fa avui, al marge de la seva 
importància, encara continua essent insuficient per a fer front a les despeses pròpies de 
l’any 2010, reitera l’observació pertinent. Assenyala que si l’objectiu és tancar 2010 i 
començar l’any 2011 nets de rèmores anteriors respecte a aquesta despesa, s’ha de 
considerar aquesta observació, sobretot pel que fa a les directrius polítiques de la nova 
empresa adjudicatària. 

Per acabar reitera que, abans de fer un esforç tan significatiu de modificació 
pressupostària, s’hauria d’estudiar si serà suficient per fer front a la despesa anual real, i 
no només l’elèctrica, sinó també la referida a les carreteres del Consell Insular de 
Mallorca.  
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El Sr. ALEMANY intervé a continuació. 

Diu que és un dubte molt raonable, el que ha expressat el Sr. Álvarez.  

Assegura que ell, com a responsable d’aquesta decisió, també la va plantejar en el 
moment oportú, abans d’escometre aquesta modificació de crèdits. 

Explica que, com és natural, es tracta d’una previsió. S’ha d’admetre que es poden 
presentar situacions imprevistes i que és obvi que a hores d’ara no se pot saber com 
acabarà l’any.  

Reitera que el càlcul que s’ha fet preveu poder liquidar tot el deute que existeix amb 
l’empresa GESA-ENDESA.  

Puntualitza que no es tracta únicament de la quantitat que se presenta avui al Ple, la que 
se disposarà, perquè s’ha fet un concurs públic de subministrament d’electricitat per raó 
del sistema de liberalització del mercat, que ha guanyat aquesta mateixa empresa. Per 
aquest motiu, se canviarà el sistema de facturació mensual i a partir d’ara se farà per 
contracte.  

Assegura que la partida per respondre del contracte ja està reservada a una altra 
modificació anterior, la de contractació d’energia elèctrica, per mitjà de l’esmentat 
contracte.  

Espera que d’aquesta forma quedi regularitzat el deute d’energia elèctrica i de carreteres 
del Consell de Mallorca, de forma definitiva.  

El Sr. ÁLVAREZ intervé a continuació.  

Agraeix l’aclariment que ha fet el Sr. Alemany.  

Espera que d’aquesta manera quedi resolta no només la qüestió del contracte, sinó 
també tots els deutes anteriors. 

Manifesta la preocupació, dins la línia d’execució dels pressuposts, pel que fa a la 
reposició i infrastructura de carreteres.  El PP observa amb un cert pessimisme que hi ha 
un saldo disponible pendent de 6 M€, a data de novembre de 2010, però vinculat a 
51.000 M€. Ignora si tenen previst, d’aquí a finals d’any, arribar a la fase O respecte a 
aquesta despesa o bé deixar un marge per poder fer front a altres despeses, com ara les 
que s’escometen avui. 

El Sr. ALEMANY intervé per tancar el debat. 

Explica que aquesta partida preveu tot allò que suposa inversions a les carreteres i 
afirma que tots els expedients que estan en marxa són els que estaven emparats en les 
partides pressupostàries.  

Recorda que han declarat en moltes ocasions que duen un retard important pel que fa al 
conveni de Carreteres i que s’ha previst recuperar aquest retard a principis de 2011. 
Espera que sigui així. 
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S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i denou 
abstencions (PP i UM). 

 

PUNT 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 52 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (TRA-27/10). 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per provisió de 8 de novembre de 2010, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
la memòria corresponent i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la 
incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 2010, a l’objecte de poder complir amb la reducció del 
dèficit públic que indica el RD Llei 8/2010 de 20 de maig. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular emet el dictamen preceptiu, on consten les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 40, 41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base núm. 12 de les d’execució del pressupost per a 2010, he resolt proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 52 de modificació de crèdits en el pressupost de propi de la 
Corporació de 2010, d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 52 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-27/10) 
   

A) Augment de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

80·01100·91336 Amortització prèstec 2010 BSCH 1030041523 24.737,54 € 
   

  TOTAL AUGMENTS 24.737,54 € 
   

B) Disminucions de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

55·15195·41000 APORTACIÓ AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA 24.737,54 € 
   

  TOTAL DISMINUCIONS 24.737,54 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
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S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i denou 
abstencions (PP i UM). 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 53 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (TRA-28/10). 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per provisió de 8 de novembre de 2010, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
l’informe corresponent i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la 
incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
de 2010, a l’objecte de poder complir amb la reducció del dèficit públic que indica el RD Llei 8/2010 de 
20 de maig. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular emet el dictamen preceptiu, on consten les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 40, 41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base núm. 12 de les d’execució del pressupost per a 2010, he resolt proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 53 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Insitutu Mallorquí 
d’Afers Socials de Mallorca de 2010, d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 53 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-28/10) 
   

A) Augment de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

80·01100·91336 Amortització prèstec 2010 BSCH 1030041523 851.829,08 € 
   

  TOTAL AUGMENTS 851.829,08 € 
   

B) Disminucions de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

40·23140·41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 851.829,08 € 
   

  TOTAL DISMINUCIONS 851.829,08 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
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S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i denou 
abstencions (PP i UM). 

 

PUNT 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA DE 2010 (BAIXA-02/10).  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Vist que en data 9 de juliol de 2010 es va aprovar mitjançant Decret de Presidència la liquidació del 
pressupost de 2009 de l’organisme autònom Institut de l'Esport Hípic de Mallorca en el qual s’observa 
que el romanent líquid de tresoreria és negatiu per import de 72.075,99 €.  

De l’article 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, 
de 5 de març, es desprèn que en cas de liquidació del pressupost amb romanent líquid negatiu, el Ple de la 
Corporació, o l’òrgan competent de l’organisme autònom, segons correspongui, haurien de procedir, en la 
primera sessió que celebrin, a la reducció de despeses del nou pressupost, per quantia igual al dèficit 
produït; la concertació d’una operació de crèdit per quantia igual al dèficit, sempre que es donin les 
condicions establertes en l’article 177.5 d’aquesta Llei; si la reducció de despeses no fos possible, o en 
cas que no s’adoptessin cap de les dues mesures anteriors s'hauria d’aprovar el pressupost de l’exercici 
següent amb un superàvit inicial no inferior a l’esmentat dèficit. 

Atesa l’anterior baixa per anul·lació al pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (BAIXA 
01/10), que es va fer per un import de 19.134,67€, per tal de donar compliment al que disposa el RD llei 
8/2010 de 20 de maig pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i atès 
que no fou suficient per reduir la totalitat del dèficit produït de la liquidació del pressupost de 2009, el 
President de l’IEHM ha proposat la disminució de crèdit de l’aplicació pressupostària 01.34230.22610 
(PREMIS CAVALLS IEHM) del vigent pressupost de despeses per un import de 52.941,32€ amb la 
finalitat de regularitzar la resta del resultat negatiu de la liquidació del pressupost de l'exercici 2009. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 9 de novembre 
de 2010, on consten les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre la reducció de 
despeses del nou pressupost, i d’acord amb allò que es preveu en l’article 193.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, i amb la base núm. 15 de les 
d’execució del pressupost per a 2010, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el pressupost de despeses de l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca de l’exercici 2010, que consisteix en la reducció de despeses mitjançant 
baixa per anul·lació de part dels crèdits de l’aplicació pressupostària 01.34230.22610 (PREMIS 
CAVALLS IEHM), per import de CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS I 
TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (52.941,32), per tal de finançar la resta del romanent de tresoreria 
negatiu de la liquidació del pressupost de 2009 en compliment del que disposa l’apartat 1 de l'article 193 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març. Tot 
això atenent l’aprovació anterior de l’expedient núm.2 de modificació de crèdits per baixa per anul·lació 
(BAIXA-01/10) en que ja es va reduir part del dèficit. 

SEGON.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
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El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Recorda la intervenció anterior del Sr. Alemany i reitera els mateixos termes, pel que fa 
a solucionar els romanents líquids de Tresoreria negatius. 

Observa que, pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, la part corresponent al 5% ja 
s’havia presentat la documentació a l’anterior Ple, però per acabar de compensar 
l’esmentat romanent no era suficient, sinó que necessitaven agafar d’una altra partida 
els 52.940,00€ i s’ha agafat aquesta quantitat de la partida de premis.  

Tot i això, observa que no afectarà els premis que es donen als cavalls de carreres, 
perquè és una partida vinculada a altres partides que són travesses i apostes. Diu al Sr. 
Álvarez que si és això el que el preocupa, pot estar tranquil. 

Reitera que és una decisió necessària, per poder compensar el romanent líquid de 
Tresoreria. 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2010. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Atenent les necessitats de reduir el dèficit públic, tot i seguint les indicacions del RD Llei 8/2010, de 20 
de maig, pel que es desenvolupa el capítol del capítol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressuposts, es proposa l’aprovació de la no 
disponibilitat de crèdit d’una aplicació pressupostària de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

Atès que s’han pres els acords pertinents per tal de fer efectives reduccions en les nòmines del personal. 
En concret es van dictar els Decrets de Presidenta de dates 28 de juny de 2010 (pel que fa al contingut de 
normativa bàsica del RDL 8/2010)  i de 28 de juliol de 2010 ratificat i elevat a definitiu pel plenari de 29 
de juliol de 2010 pel que fa a les retribucions complementàries fixes i periòdiques de les que en son 
competència el ple. Així mateix, es varen adoptar per acord de ple de data 3 de juny de 2010 les 
reduccions de les retribucions i indemnitzacions corresponents als membres de la corporació, així com les 
retribucions dels alts càrrecs del organismes autònoms depenents del Consell i les retribucions 
corresponents al personal eventual del Consell i dels seus organismes autònoms. 

D’acord amb allò que es preveu en l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el 
capítol del capítol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressuposts, i amb la base núm. 6 de les d’execució del pressupost per a 2010, he resolt 
proposar al Ple de la Corporació el següent: 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions pressupostària referides al capítol I de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, tot en cumpliment del RD Llei 8/2010, de 20 de maig, i d’acord amb 
el següent detall: 

NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT 

Aplicació Descripció Import 
10·23311·12100 RETRIB. COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. RES. BONANOVA 851.829,08 € 
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SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

 

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i denou 
abstencions (PP i UM). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

 

PUNT 8. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN PLA ESPECIAL PER AJUDAR 
A SUFRAGAR DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA DE 
L'ANY 2010. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local i Interior: 
 

L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, diu que 
“las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la 
realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales que se instrumentarán a través de planes 
especiales u otros instrumentos específicos.” 

L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del Ple de la 
Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 

La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa:  

 “Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren plans o instruments similars que 
tinguin per objecte portar a terme funcions d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva 
normativa específica, i són d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 

Atesa la necessitat de col·laborar amb els ajuntaments de Mallorca a sufragar les despeses corrents 
derivades de la conservació i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal. 

Atès que s’ha donat participació a les Entitats Locals en l’elaboració d’aquest Pla a través de les 
oportunes consultes a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. 

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

ACORD 

1.- Aprovar la creació d’un Pla Especial per a 2010 per ajudar a sufragar les despeses corrents de tots els 
ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.000 habitants. 

2.- Aprovar el règim de concertació del Pla Especial per a 2010 que s’adjunta a aquest acord com Annex I 
i disposar per a aquest règim la normativa específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i 
execució de les ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
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3.- Aprovar la proposta de distribució de les ajudes següent d’acord amb l’aplicació de les ratios 
establertes a l’article 4 de les normes del règim de concertació: 

AJUNTAMENT CIF IMPORT 
(euros) 

ALARÓ P-0700100-A 165.500 
ALCÚDIA P-0700300-G 180.500 
ALGAIDA P-0700400-E 165.500 
ANDRATX P-0700500-B 180.500 
ARIANY P-0706600-D 155.500 
ARTÀ P-0700600-J 170.500 

BANYALBUFAR P-0700700-H 155.500 
BINISSALEM P-0700800-F 170.500 

BÚGER P-0700900-D 165.500 
BUNYOLA P-0701000-B 165.500 
CALVIÀ P-0701100-J 190.000 

CAMPANET P-0701200-H 165.500 
CAMPOS P-0701300-F 170.500 

CAPDEPERA P-0701400-D 180.500 
CONSELL P-0701600-I 165.500 
COSTITX P-0701700-G 155.500 
DEIÀ P-0701800-E 155.500 

ESCORCA P-0701900-C 155.500 
ESPORLES P-0702000-A 165.500 

ESTELLENCS P-0702100-I 155.500 
FELANITX P-0702200-G 180.500 
FORNALUTX P-0702500-J 155.500 

INCA P-0702700-F 190.000 
LLORET DE VISTALEGRE P-0702800-D 165.500 

LLOSETA P-0702900-B 165.500 
LLUBÍ P-0703000-J 165.500 

LLUCMAJOR P-0703100-H 190.000 
MANACOR P-0703300-D 190.000 

MANCOR DE LA VALL P-0703400-B 165.500 
MARIA DE LA SALUT P-0703500-I 165.500 

MARRATXÍ P-0703600-G 190.000 
MONTUÏRI P-0703800-C 165.500 
MURO P-0703900-A 170.500 
PETRA P-0704100-G 165.500 

PALMANYOLA P- 0700002-I 165.500 
POLLENÇA P-0704200-E 180.500 
PORRERES P-0704300-C 165.500 

PUIGPUNYENT P-0704500-H 165.500 
SA POBLA P-0704400-A 180.500 
SANT JOAN P-0704900-J 165.500 

SANT LLORENÇ P-0705100-F 170.500 
SANTA EUGÈNIA P-0705300-B 165.500 

SANTA MARGALIDA P-0705500-G 180.500 
SANTA MARIA DEL CAMÍ P-0705600-E 165.500 

SANTANYÍ P-0705700-C 180.500 
SELVA P-0705800-A 165.500 

SENCELLES P-0704700-D 165.500 
SES SALINES P-0705900-I 165.500 

SINEU P-0706000-G 165.500 
SÓLLER P-0706100-E 180.500 

SON SERVERA P-0706200-C 180.500 
VALLDEMOSSA P-0706300-A 165.500 

VILAFRANCA DE BONANY P-0706500-F 165.500 
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4.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.46201, d’acord amb 
l’aplicació establerta al punt anterior. 

5.- Amb càrrec a aquesta ajuda es poden presentar factures de 2010 (de dia 1 de gener a dia 30 de 
novembre) de despesa corrent (capítol II) consistents en estudis i treballs tècnics; conservació i 
manteniment d’immobles, obres i serveis; subministraments com gas, electricitat, telefonia i altres béns 
fungibles adquirits per l’ajuntament; reparacions ordinàries; i en general tota classe de despeses de 
funcionament que no suposin inversió ni despeses de protocol. També es poden presentar les nòmines del 
personal laboral temporal. No del personal fix del propi ajuntament, ja sigui funcionari o laboral. 

6.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de nou milions d’euros (9.000.000,00) amb càrrec a la 
partida pressupostària 65.16930.46201 del pressupost de despeses de 2010. 

7.- Aprovar els models normalitzats següents: 

-Acord municipal d’acceptació de les ajudes (Annex II) 

-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions (Annex III). 

-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social (Annex IV). 

-Certificat de la relació de factures (Annex V). 

8.- Per a l’efectivitat de les ajudes és necessari que els ajuntaments beneficiaris, abans de dia 25 de 
novembre de 2010, manifestin expressament l’acceptació de l’ajuda mitjançant el model normalitzat 
(Annex II). 

Una vegada acceptades expressament les ajudes d’acord amb el que s’ha establert a l’apartat anterior, es 
realitzaran pagaments anticipats de la forma següent: 

a) Un primer pagament del 70 % de l’import concedit després d’haver acreditat els ajuntaments 
l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable (Annex III) de no incórrer en prohibicions 
per ser beneficiari de subvencions i declaració responsable (Annex IV) de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  

b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 30 % restant. En el cas que 
hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar novament declaració responsable de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

9.- Els justificants del punt 5 anterior s’han de presentar al Consell de Mallorca fins a dia 3 de desembre 
de 2010 per un import igual o superior al de l’ajuda concedida al punt 3.  

Un certificat (que figura com Annex V d’aquest acord) que contengui una relació ordenada i detallada 
compresiva de tots i cadascun dels justificants que es presentin signat pel Secretari amb el vist-i-plau del 
Batle ha d’encapçalar el muntant de factures i/o nòmines, el qual ha de respectar el mateix ordre que la 
relació del certificat. Aquestes seran còpies acarades pel secretari de la corporació. 

Pel que fa a les desepeses del personal laboral temporal, s’ha de presentar un certificat del Secretari de 
l’Ajuntament acreditatiu que la contractació té caràcter laboral i temporal, i els justificants que s’han de 
presentar són: nòmines, TC1 i TC2 i  declaracions d’IRPF. 

10.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord juntament amb la proposta d’ajuda que li 
correspongui a cada ajuntament, amb indicació de la necessitat que abans de dia 25 de novembre de 2010 
procedeixi a acceptar expressament l’ajuda que li correspongui mitjançant el model normalitzat, amb la 
indicació que transcorregut aquest termini sense acceptació expressa i la corresponent comunicació al 
Consell de Mallorca s’entendrà que l’ajuntament ha renunciat a l’ajuda. 
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11.- Publicar al BOIB l’anunci d’aprovació del Pla Especial. 

ANNEX I 

RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES PER SUFRAGAR LES DESPESES 
CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE 2010 

1.- Objecte. 

Definir les condicions específiques de concessió i gestió de les ajudes als ajuntaments de Mallorca que es 
derivin del Pla Especial. 

Les ajudes han d’anar obligatòriament destinades a sufragar despeses corrents (capítol II) consistents en 
estudis i treballs tècnics; conservació i manteniment d’immobles, obres i serveis; subministraments com 
gas, electricitat, telefonia i altres béns fungibles adquirits per l’ajuntament; reparacions ordinàries; i en 
general tota classe de despeses de funcionament que no suposin inversió ni despeses de protocol. També 
es poden presentar les nòmines del personal laboral temporal. No del personal fix del propi ajuntament, ja 
sigui funcionari o laboral. 

2.- Quantia. 

El pressupost total que es destinarà serà de nou milions d’euros (9.000.000,00 €) del vigent pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2010. 

3.- Beneficiaris. 

Tots els municipis menors de 55.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola. 

4.- Determinació de l’ajuda. 

L’ajuda es determinarà de la forma següent: 

Als municipis fins a 1.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 155.500 euros. 

Als municipis de 1.001 a 5.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 165.500 euros. 

Als municipis de 6.000 a 10.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 170.500 euros. 

Als municipis de 10.001 a 19.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 180.500 euros. 

Als municipis de 20.000 a 55.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 190.000 euros.  

5.- Resolució de les ajudes. 

1.- La resolució de les ajudes es farà en el mateix acte que aprovi aquest Pla Especial i la seva regulació, 
d’acord amb els criteris establerts a l’article anterior. 

2.- Els ajuntaments beneficiaris d’aquesta ajuda rebran, juntament amb la notificació de l’aprovació 
d’aquestes ajudes, la corresponent notificació de les ajudes que els corresponen. 

3.- L’efectivitat de les concessions d’aquestes ajudes quedarà condicionada a la seva acceptació expressa 
per part dels ajuntaments beneficiaris, en els termes de l’article següent. 

6.- Acceptació de les ajudes. 

1.- Per a l’efectivitat de les ajudes és necessari que els ajuntaments beneficiaris, abans de dia 25 de 
novembre de 2010, manifestin expressament l’acceptació de l’ajuda mitjançant el model normalitzat. 
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2.- L’acte d’acceptació de l’ajuda comportarà l’acceptació de tots els termes de la present regulació i de 
les condicions de l’execució en ella establertes. 

3.- En el cas que transcorregut el termini esmentat a l’apartat 1 d’aquest article l’ajuntament beneficiari 
no hagués remès l’acceptació de l’ajuda al Consell de Mallorca, s’entendrà que ha renunciat a l’ajuda 
atorgada. 

7.- Període per a l’execució. 

1.- El període per a l’execució de les actuacions derivades d’aquestes ajudes comprèn entre el dia 1 de 
gener de 2010 i el dia 30 de novembre de 2010. 

2.- El Departament de Cooperació Local i Interior és el centre gestor responsable del seguiment de 
l’execució d’aquestes ajudes. 

8.- Pagament. 

Una vegada acceptades expressament les ajudes d’acord amb el que s’ha establert a la present regulació, 
es realitzaran pagaments anticipats de la forma següent: 

a) Un primer pagament del 70 % de l’import concedit, tot havent acreditat els ajuntaments abans de dia 25 
de novembre de 2010 l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable de no incórrer en 
prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració responsable de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  

Si una vegada finalitzat el termini per a l’acceptació de l’ajuda i la resta de la documentació (annex II, III 
i IV), aquesta no s’hagués presentat o s’hagués presentat incorrectament, es procedirà a requerir als 
ajuntaments beneficiaris perquè la presentin en el termini improrrogable de cinc dies hàbils, comptadors 
des del dia següent al de la notificació de l’escrit de requeriment. La no presentació o la presentació 
incorrecta de l’esmentada documentació no solament implicarà la no percepció del 70 % de l’ajuda sinó 
també la pèrdua automàtica de l’ajuda concedida.   

b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 30 % restant. En el cas que 
hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar novament declaració responsable de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

9.- Justificació. 

1.- Per a la justificació posterior de les despeses, els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar el 
model normalitzat de justificació de les despeses. 

2.- Els ajuntaments beneficiaris disposaran fins a dia 3 de desembre de 2010 per remetre al Consell de 
Mallorca la justificació de les actuacions objecte de l’ajuda.  

Aquestes despeses hauran d’estar realitzats entre el dia 1 de gener de 2010 i el dia 30 de novembre de 
2010. 

3.- Si una vegada finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir als ajuntaments beneficiaris perquè la presentin en el termini improrrogable de cinc dies hàbils, 
comptadors des del dia següent al de la notificació de l’escrit de requeriment, amb l’advertència que de no 
presentar la justificació es procedirà a la revocació de l’ajuda amb la consegüent obligació de 
reintegrament en el cas que s’hagués anticipat el pagament. 

4.- En el supòsit que l’ajuntament beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, havent presentat 
la justificació final de l’actuació, es procedirà d’ofici a la reducció a la baixa de l’ajuda o a la revocació 
de la part no justificada, amb la consegüent obligació de reintegrar aquesta part, en el cas de pagament 
anticipat. 
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10.- Tancament i liquidació de la convocatòria.  

Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, es produirà la pèrdua 
del dret per part del beneficiari a l’obtenció de l’ajuda, donant per finalitzat aquest Pla Especial. 

11.- Publicitat. 

En el BOIB es publicarà la relació total de les ajudes atorgades, amb expressió de la convocatòria, partida 
pressupostària, beneficiari, quantia i finalitat de l’ajuda. 

12.- Règim jurídic. 

En tot el que no s’hagi previst en aquestes normes seran d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del sector públic; el Reglament de Subvencions i Ajudes Econòmiques del Consell de 
Mallorca aprovat per acord del Ple de dia 26 de juliol de 2001 i publicat al BOIB núm. 132, de 3 de 
novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei General de subvencions, a més de la 
normativa de règim local que hi sigui d’aplicació. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local i Interior) comenta que avui 
duen a aprovació el Pla especial d’ajuda per sufragar despesa corrent dels ajuntaments 
de Mallorca. Recorda que el passat mes d’octubre s’aprovà la modificació de crèdit de 9 
milions d’euros que fa possible que avui puguin dur a aprovació aquest Pla. 

Aquest Pla té com objectiu fonamental donar suport a les administracions locals de 
Mallorca en un any de serioses dificultats econòmiques atès que els ajuntaments són 
institucions democràtiques mal finançades i, en una època de crisi, la situació s’havia 
agreujat a l’hora de cobrir les despeses corrents. 

Fa notar que aquest Pla no només reverteix en les administracions locals sinó que és 
important tenir en compte que també reverteix en la ciutadania, les iniciatives privades i 
les empreses dels municipis que estan pendents de cobrar tota una sèrie de feines fetes 
per als ajuntaments. 

Així doncs, aquesta línia d’ajudes va en la direcció que els ajuntaments tenguin 
liquiditat favorable per poder cobrir i pagar les despeses corrents i, per tant, les 
persones, les entitats i les empreses que estan pendents de rebre aquests doblers dels 
ajuntaments també en sortiran beneficiats. 

L’ajuda es justificarà amb les factures que presentin els ajuntaments des d’1 de gener a 
30 de novembre de 2010, és a dir, que pràcticament cobrirà tot el 2010 i tot un ventall 
de despeses dels ajuntaments lògicament sense incloure-hi capítol I ni inversions. 

A la vegada, els percentatges que s’apliquen tenen en compte la població dels 
municipis, és a dir, els ajuntaments amb més habitants rebran més doblers, però també 
hi ha un factor de correcció a favor dels ajuntaments més petits que són els més 
necessitats. 

Els ajuntaments de fins a 1.000 habitants rebran 155.500,00 euros; els ajuntaments de 
1.000 a 6.000 habitants rebran 165.500,00 euros; els ajuntaments de 6.000 a 10.000 
habitants rebran 170.500,00 euros; els ajuntaments de 10.000 a 20.000 habitants rebran 
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180.500,00 euros i els ajuntaments de 20.000 a 52.000 habitants rebran 190.000,00 
euros. 

El pagament també és farà d’una manera molt àgil i avui mateix, en aprovar-se aquesta 
proposta, es donarà l’ordre de pagament del 70% de l’ajuda i el 30% restant es pagarà 
en presentar les factures justificatives que poden presentar fins al proper 3 de setembre. 

Aquesta distribució ha estat pactada amb la Felib en representació de totes els 
ajuntaments –i partits polítics– i hi va haver acord unànime. Afegeix que, de les visites 
que sol fer cada any als ajuntaments, pot concloure que l’opinió generalitzada és de 
serioses dificultats per cobrir el manteniment de les infraestructures i altres despeses 
fins al punt que hi ha ajuntaments que tenen instal·lacions que no poden obrir perquè no 
les poden mantenir. 

Igualment vol fer constar que això és possible dur-lo avui a Ple pel fet que hi ha hagut 
un acord de totes les forces polítiques del Consell de Mallorca i sorgí amb una proposta 
inicial del Partit Popular en el sentit d’incloure aquest capítol quan debatien les 
necessitats del Consell de Mallorca amb vista a restringir els pressuposts de 2010 i 
2011. 

Així doncs, aquesta ajuda que avui poden oferir als ajuntaments és una demostració que, 
quan hi ha consens entre les forces polítiques, les administracions i la ciutadania en 
surten clarament beneficiats. 

Agraeix públicament la posició tant del Partit Popular i el seu portaveu llavors, Sr. Font 
Barceló, com d’Unió Mallorquina i el seu portaveu, Sr. Pascual, perquè això ha fet 
possible que avui puguin aprovar aquest Pla. 

També vol agrair la feina feta pels tècnics del seu Departament que són pocs i han hagut 
d’assumir aquesta feina i també agraeix l’agilitat i la bona feina de la Intervenció 
General que ha fet possible dur avui aquest tema i complir els terminis, que eren molt 
curts, atès que tot havia d’estar tancat abans de liquidar el pressupost enguany. 

El Sr. PASCUAL (UM) manifesta que Unió Mallorquina s’alegra per aquest acord que, 
com ha dit el Sr. Rosselló, és fruit del consens i va néixer d’una petició del Partit 
Popular de cercar una ajuda especial per als ajuntaments. 

També s’ha de dir que ara ajudaran els ajuntaments, fins i tot en despesa corrent o tot 
pagant personal laboral, i han de saber que és una acció única i fruit d’un moment en el 
qual hi ha unes grans necessitats i el Consell de Mallorca ajuda els ajuntaments tot i 
tenir les seves pròpies dificultats, és a dir, fent un sobreesforç. 

Malgrat això, considera que aquest és un molt bon acord i reconeix que la feina feta pel 
Departament –i sobretot el Sr. Rosselló– ha estat molt ràpida. 

El Sr. RAMON (PSOE) comenta que és cert que acabaran aquesta legislatura sense 
haver arreglat el tema del finançament local. És cert que hi ha hagut importíssims 
avanços en tema de finançament autonòmic i han millorat molt, en aquest sentit, les 
Illes Balears però no així els municipis. 
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També és cert que s’està en un marc complicat de crisi que dificulta aquesta reforma del 
finançament local però, potser, els partits han estat poc valents, a nivell estatal, amb 
aquest assumpte i qualque dia s’hi hauran de posar ben seriosament. 

Per altra banda, en aquests dos o tres darrers anys, els ajuntaments han tengut un suport 
que mai no havia existit amb el Plan E i a aquestes ajudes ara se suma el Consell de 
Mallorca amb aquest sobreesforç. 

Vol destacar, perquè serveixi de precedent a consolidar, les tres característiques de les 
ajudes d’avui i del Plan E. Són característiques que no se solen donar mai i, des dels 
ajuntaments, venien reivindicant de fa temps. Aquestes característiques són la integritat, 
l’agilitat i la neutralitat. 

La integritat en el sentit que es paguen despeses –tant el Plan E com el Consell de 
Mallorca– sense provocar problemes als ajuntaments. Tothom sap que quan un 
ajuntament rep una subvenció té doblers per fer coses però se li creen dos problemes: 
primer ha de posar la part de doblers que no li donen i després han de mantenir el servei 
o la infraestructura i, en canvi, tant el Plan E com les ajudes d’avui no ho exigeixen i 
financen el 100% de la despesa. 

Tot seguit apunta que aquest tema cal tenir-lo en compte amb vista al futur pel que fa al 
Pla d’Obres i Serveis. 

Destaca també l’agilitat. El Consell ha estat àgil amb aquestes ajudes –també ho va ser 
l’Estat espanyol fent la tramitació del Plan E per internet– i tot això demostra que les 
coses també es poden fer de manera ràpida i sense allargar-les massa. 

En darrer terme, la neutralitat o la igualtat. S’han viscut èpoques –sense voler entrar en 
polèmica– que això no s’ha respectat massa i creu que sempre haurien de ser 
respectuosos amb la igualtat. S’està parlant d’institucions i no de partits polítics i, per 
tant, hi ha d’haver respecte i lleialtat institucional i no procedir en funció de si governa 
un o un altre partit a un ajuntament donar-li més o manco doblers. 

Es mostra orgullós que el Partit Socialista quan està a l’oposició reivindiqui això i, quan 
governa, actuï en conseqüència i apliqui aquest criteri i tant el Plan E com les ajudes 
d’avui donen resposta a aquesta neutralitat i equitat que han de mantenir les institucions, 
les unes amb les altres. 

El Sr. FONT BARCELÓ (PP) considera que aquesta qüestió és gairebé com la 
quadratura del cercle i ara el cercle és ben rodó. 

Aquesta proposta respon a la voluntat de molts i, sense cap dubte, la bona feina del 
Departament de Cooperació Local i Interior i la bona voluntat que el Sr. Alemany va 
expressar quan discutien el tema pressupostari i, per tant, felicita tothom per aquest 
acord i també felicita els ajuntaments perquè podran arreglar una sèrie de qüestions. 

Tot i això, vol fer veure que allò que han resolt suma un total de 31 milions d’euros, és a 
dir, que si lleven la inversió especial que hi ha de carreteres s’estaria parlant que, amb 
els acords assolits en els darrers mesos, han estat capaços de posar-se d’acord en més 
d’un 7% del pressupost i moure un 7% del pressupost no és fàcil quan s’està en aquestes 
altures. 
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Vol fer saber a la societat mallorquina que això ha estat possible entre el Bloc per 
Mallorca, el PSIB-PSOE, Unió Mallorquina i el Partit Popular i ho fa perquè considera 
que és bo que la societat ho sàpiga perquè, de vegades, sembla que els polítics no 
serveixen per res i ara han demostrat que, en temps de crisi, han estat capaços d’arribar 
a acords. 

Destaca que, a més a més, són uns tipus d’acords que tenen a veure amb l’arranjament 
de carreteres, fer efectius pagaments, fer efectives expropiacions, posar doblers en 
circulació o, en aquests moments, destinar 9 milions d’euros a ajudar els ajuntaments 
amb la despesa corrent o altres qüestions que igualment haurien de pagar. 

Reitera que han estat capaços d’acordar el fet de posar doblers en marxa per tal de pagar 
a gent i no ho han fet amb estridències sinó amb una total normalitat i, per això, el Partit 
Popular se’n sent content atès que amb els 30 milions d’euros finals es demostra que es 
possible arribar a acords. 

Afegeix que, no obstant això, la part més important no està acabada i és evident que 
queda una part de l’acord que està condicionada al pressupost de 2011. Queden 
pendents els pluriennals (4,5 milions d’euros) i els set ajuntaments que no varen rebre 
POS. 

Fa notar que la perspectiva, envers els ajuntaments, el passat mes d’abril o maig era que 
difícilment podrien arribar als pluriennals i ara hi poden arribar o bé els set ajuntaments 
que no tengueren cap mena d’ajuda i ara en poden tenir. 

Aquests fets congratulen el seu Grup; espera que tot pugui funcionar i, per acabar, es 
mostra content d’haver fet aquesta proposta en el seu moment. 

El Sr. ROSSELLÓ intervé per tancar el debat. 

Agraeix les intervencions que hi hagut i assevera que coincideix amb tot allò que s’ha 
comentat tot i recordar que ja en el Debat de Política General hi va haver propostes de 
tots els grups que va recollir la presidenta i han complert gràcies també a una sèrie de 
condicionants econòmics que ho han permès atès que, a principis d’anys, no s’hagués 
pogut imaginar que acabarien l’any amb 11 milions de POS, 2,4 milions de fuites 
d’aigua i 9 milions d’un Pla especial, és a dir, un total 22,4 milions quan pensava que 
seria l’any més fluix i, en canvi, ha estat el més fort. 

Destaca el consens que hi ha hagut amb aquests acords –com ha dit el Sr. Font Barceló– 
que suposen una lliçó cap a la ciutadania no només per aquest tema sinó perquè en 
època de crisi són més necessàries aquestes polítiques. 

Considera que, per tant, s’ha de continuar fent aquest esforç i observa que s’hauran de 
negociar els pressuposts i hi hauran d’arribar a un acord atès que, en cas contrari, no hi 
haurà capítol d’inversions i, per tant, no hi haurà 4 milions de POS ni l’1,5 milions 
pensats per als set ajuntaments que quedaren sense POS. 

Es mostra d’acord amb la intervenció del Sr. Ramon i explica que s’ha fet una enquesta 
a tots els ajuntaments per conèixer llur opinió sobre com hauria de ser el futur i la 
majoria dels ajuntaments són partidaris que es financi el 100% dels projectes i no un 
percentatge determinat, que s’agiliti el sistema, etc. 
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El seu Departament ha assumit aquest compromís i la propera setmana enviaran a tots 
els ajuntaments una proposta que es debatrà a l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca del proper dia 1 de desembre. 

Si tots els ajuntaments i el Consell de Mallorca arriben a un acord sobre com ha de ser 
el Pla d’Obres i Serveis a partir de l’any que ve, després d’una experiència de més de 10 
anys, serà una bona feina que deixaran per als propers governants. 

S’aprova per unanimitat. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 20 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 
 


