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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 14/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 28 de setembre de 2011 
Hora: de 12.40 h a 14.30 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Joseph Oliver Rebassa (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Coloma Terrasa Ventayol (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Rosario Sanchez Grau (PSOE) 
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
 
Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Melchora Gómez Andrés,  
Jeroni Salom Munar i Juan Ferrá Martorell. 
 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Joan García i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA I DEL 
GRUP DE CONSELLER PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA, PER A LA RESTAURACIÓ DE LES AJUDES A L’ÀMBIT 
CULTURAL I D’IGUALTAT QUE VAREN SER REVOCADES AL PASSAT PLE 
DE DIA 8 DE SETEMBRE DE 2011. 
 
2. PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA I DEL 
GRUP DE CONSELLER PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE UN NOU MODEL AUDIOVISUAL PER A LES ILLES 
BALEARS QUE DEIXI CLAR EL MODEL PRÒPI DE MALLORCA. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
PUNT 1. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA I 
DEL GRUP DE CONSELLER PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA, PER A LA RESTAURACIÓ DE LES AJUDES A 
L’ÀMBIT CULTURAL I D’IGUALTAT QUE VAREN SER REVOCADES AL 
PASSAT PLE DE DIA 8 DE SETEMBRE DE 2011. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A la Sessió Plenària de 8 de Setembre de 2011 se va aprovar la modificació de crèdit núm. 56 
consistent en un crèdit extraordinari per import de 1.727.332,96 euros per dotar sendes transferències 
extraordinàries de capital i corrents al Teatre Principal per  fer front, d’acord amb la memòria de 
l’expedient, al Decret d’embargaments de béns dictat com a conseqüència de la sentència judicial del 
Jutjat de primera instància núm. 1 de Palma (execució de títols judicials 0000851/2011, de l’ordinari 
1451/09). 
 
Aquest import es desglossava en 1.328.717,26 euros corresponent al principal i 398.615,70 
corresponent a una quantia fixada prudencialment per satisfer els interessos i costs. 
 
1.276.686,95 euros d’aquest crèdit extraordinari es finançaven amb baixes per anul·lació de partides 
dels departaments de Cultura i Patrimoni i Esports, Joventut i Igualtat que afectaven a partides 
corresponents a transferències corrents. 
 
Tal i com se va posar de manifest en el Ple per part de l’oposició i dels ciutadans que varen intervenir, 
aquestes baixes generen dificultats a col·lectius nombrosos que passem a detallar:  
 
Partides de Cultura que es donen de baixa o redueixen: 
 

Aplicació Descripció Import 

      

20·33400·48901 OCB 80.000,00 € 
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20·33400·48903 JOVES MALLORCA PER LA LLENGUA 40.000,00 € 

20·33400·48905 ASSOCIACIÓ TRENTA-1 10.000,00 € 

20·33400·48906 PARAULA. CENTRE DE S. LING 37.000,00 € 

20·33400·48907 ASSOCIACIÓ ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA 16.000,00 € 

20·33400·48908 MÚSICS MALLORCA PER LA LLENGUA 33.373,44 € 

20·33400·48909 GRUP BLANQUERNA 7.000,00 € 

20·33400·48911 LLIBRETERS DE MALLORCA 18.000,00 € 

20·33400·48912 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 6.000,00 € 

20·33400·48914 PREMSA FORANA 65.000,00 € 

20·33400·48918 MOVIMENT ESCOLES MALLORQUINES 3.000,00 € 

20·33430·48906 CONVENI FEDERACIÓ DE BANDES DE MÚSICA 19.550,00 € 

20·33430·48907 CONVENI OBRA CULTURAL BALEAR 51.000,00 € 

20·33430·48908 CONVENI FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL MALLORQUÍ 13.600,00 € 

20·33430·48909 CONVENI ASSOCIACIÓ TEATRES I AUDITORIS PÚBLICS I.B 34.000,00 € 

20·33430·48916 CONV. FEDERACIÓ CORALS 4.907,91 € 

20·33430·48918 CONVENI FEDERACIÓ TEATRE AMATEUR 4.250,00 € 

20·33430·48964 
SUBV. INSTITUT TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR 
P/FIRA TEATRE 42.500,00 € 

20·33490·48902 CONVENI AMICS MUSEU MARÍTIM 9.775,00 € 

20·33610·48905 CONVENI SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA 3.000,00 € 

20·33610·48902 
ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE 
CATALUNYA 12.000,00 € 

TOTAL 509.956,35 € 
 
 
Aquestes subvencions se varen dotar l’anterior legislatura amb un crèdit extraordinari aprovat a la 
sessió plenària del 3 de maig de 2011, i se va publicar la seva aprovació definitiva al BOIB 
extraordinari núm. 82. de 2 de juny de 2011. 
 

Aplicació Descripció Import 

20·33610·46200 
CONV.SUBV. P/AJUNTAMENTS CATALOGACIO DE BÉNS 
CULTURALS 

170.036,00 € 

20·33610·47900 
APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES PATRIMONI 
CULTURAL 

22.694,60 € 

TOTAL 192.730,60 € 
 
La partida de subvencions a Ajuntaments pretenia significar una ajuda als ajuntaments de Mallorca per 
adaptar-se a la Llei de Patrimoni i al Pla territorial de Mallorca.  
 
Partides d’Igualtat que es donen de baixa: 
 
 



 4

Aplicació Descripció Import 
30·23210·46201 TRANSF.AJUNTAMENTS P.IGUALTAT D'OPORTUNITATS 150.000,00 € 
30·23210·48100 PREMIS, BEQUES P.IGUALTAT D'OPORTUNITATS 3.000,00 € 

30·23210·48910 
ALTRES TRANSFERÈNCIES P.IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

75.000,00 € 

30·23210·48911 FAPA MALLORCA 30.000,00 € 

30·23210·48920 
TRANSFERÈNCIES COL·LECTIU DE DONES P.IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

316.000,00 € 

TOTAL 574.000,00 € 
 
D’aquesta manera entenem que aquestes baixes pertorben molt sèriament el compliment de les 
competències del Consell de Mallorca. 
 
D’altra banda entenem que el Consell de Mallorca té recursos suficients per finançar el crèdit 
extraordinari núm. 22 de 2011, de l’expedient 56, sense necessitat de generar totes aquestes 
pertorbacions en l’exercici de les seves competències i en la consecució de l’interès general. Així: 
 
- Prop de 2.200.000 euros de romanent líquid de tresoreria resten encara disponibles. 
 
- Existeixen tota una sèrie de projectes d’exercicis anteriors, finançats amb préstecs o fons interinsulars 
de finançament i  que tenen finançament sobrant o que realment no s’executaran i que estan incorporats 
a l’exercici corrent com és preceptiu. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Socialista al Consell de Mallorca i el Grup de Consellers PSM-
IniciativaVerds-Entesa proposen pel seu debat al Ple del Consell de Mallorca la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1- El Ple del Consell de Mallorca acorda restaurar les ajudes que es varen eliminar per l’expedient 
número 56 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, aprovat el passat  8 de setembre.  
 
2- El Ple del Consell de Mallorca acorda finançar aquesta restauració amb romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals de l’exercici 2010 o altre finançament procedent de baixes d’altres capítols 
corrents del pressupost, que realment no signifiquin una pertorbació pel compliment de les 
competències i serveis del Consell de Mallorca. 
 
3- El Ple del Consell de Mallorca acorda encarregar als serveis de la Institució l’execució material 
d’aquest acord. 
 
 
La PRESIDENTA, en primer lloc, comenta que el secretari general d’aquesta 
institució ha informat que quatre entitats han sol·licitat fer una intervenció al Ple, en 
aquest punt.  

Adverteix que dues d’aquestes entitats sí que estan inscrites, i ho poden fer, però n’hi 
ha dues que no estan inscrites, per la qual cosa no podran intervenir al Ple. 

Tot seguit, dóna la paraula a la Sra. Margalida Homar.  

La Sra. HOMAR (en representació de l’Obra Cultural Balear) inicia la seva 
intervenció, en els termes següents: 

“En primer lloc i en nom de l’Obra Cultural Balear vull expressar la nostra satisfacció 
per poder intervenir en aquest Ple. 
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Fa unes setmanes, el nostre coordinador ja es va dirigir a tots vostès per demanar-los 
que rectificassin una decisió que, en el seu moment, ja diguérem que és il·lògica, 
arbitrària, injusta i antidemocràtica. 

Avui venim per explicar-los què hem fet, en què hem gastat els doblers que ara ens 
pretenen llevar. 

L’Obra Cultural Balear representa la Mallorca conscient de ser qui som, arrelada en el 
passat i que es projecta cap al futur, orgullosa i ambiciosa al mateix temps, i que 
treballa dia a dia perquè Mallorca sigui el millor país del món. 

Amb aquest missatge hem proclamat als vuit vents “Mallorca m’agrada!”. Ho hem fet 
amb la campanya popular més important, amb més impacte i que ha mobilitzat més 
gent de tota la nostra història. 

Sí, nosaltres som aquells que Mallorca ens agrada. 

Durant aquests darrers mesos no hem fet només la campanya d’autoestima col·lectiva 
més potent que s’ha fet mai en favor de la nostra cultura, paisatge, gastronomia i 
llengua. Hem fet moltes altres coses. 

L’Obra Cultural Balear, que és l’entitat de la societat civil amb una xarxa territorial 
més robusta, la més arrelada a la majoria de pobles de Mallorca, ha posat a disposició 
tota aquesta força per fer arribar les iniciatives culturals d’aquesta institució. Així 
s’havia convingut i això hem complit. 

Hem omplert tots els racons de Mallorca de cultura en forma de conferències, debats, 
concerts, exposicions, ballades populars, trobades de cultura tradicional, presentacions 
de llibres, documentals i CD musicals i tallers de cultura popular. 

Hem potenciat la Mallorca cultural i associativa i ho continuarem fent amb desenes 
d’actes culturals més, entre els quals tenim previst fer un homenatge a Aina Moll, 
il·lustre mallorquina filla del nostre fundador, Francesc de Borja Moll, la imatge del 
qual ens acompanya en aquesta sala. 

Així consta al conveni i així feim comptes de complir-ho. 

Com també feim comptes de continuar proclamant que Mallorca en agrada. 

Consellers i conselleres del PP: no boicotegin amb el seu vot els que potenciam la 
nostra cultura. 

Consellers i conselleres del PP: no traeixin amb el seu vot la confiança dels ciutadans 
en aquesta institució. No facin que el Consell de Mallorca falti a la paraula donada a 
les entitats de la nostra societat civil. 

Consellers i conselleres del PP: no proclamin amb el seu vot que Mallorca no els 
agrada i que, per això, la volen canviar.” 

A continuació intervé la segona entitat ciutadana. 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Pere Felip Buades. 

El Sr. FELIP (representant de l’Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“Honorable senyora presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 
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En primer lloc, felicitam als grups polítics del PSOE i del PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca pel fet de presentar una proposta tan coherent, tan justa i tan 
defensora de la cultura mallorquina, a la qual dóna suport la nostra entitat al cent per 
cent.  

En el darrer Ple ordinari d’aquesta institució, celebrat el passat dia 8 de setembre, 
l’equip de govern del PP, amb el sistema del “corró” va cometre la barbaritat 
inquisitorial, anticultural i, sobretot, antimallorquina de deixar desemparades i 
esclafades les entitats culturals mallorquines que duen a terme la millor tasca a favor 
de la cultura de la nostra estimada roqueta, incomplint a més a més i de forma flagrant 
el Pla d’estabilitat pressupostària del Consell de Mallorca. 

Si, vostès, amb la seva forassenyada mesura d’ultradreta, varen llançar un míssil 
polític d’espanyolisme mallorquinòfob fent “la maça i el cullerot” a la cultura 
mallorquina i a les seves entitats més representatives.  

Vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular –parlant en termes 
polítics, és clar– s’estan convertint, per mèrits propis, en els botxins, en els 
enterradors de la cultura mallorquina. 

Rectifiquin, per favor, perquè si no ho fan (i ho direm amb tot el respecte i sense 
acritud) a la nostra entitat no li quedarà més remei que demanar la seva dimissió. Sí, 
tal i com sona: la seva dimissió, per bé que vostès només hi són des de fa dos dies, 
gairebé, asseguts en les seves molt ben remunerades poltrones de capitosts, pagats per 
la soferta i humiliada gent mallorquina. 

Per favor, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular, treguin aquesta 
quantitat de 1.727.332,96€ de davall d’una pedra o d’on sigui, però respectin la 
supervivència de la pedra filosofal, de la columna vertebral de la cultura mallorquina 
que són, indubtablement, les nostres entitats culturals mallorquines. 

Vostès, dissortadament, mostren el llautó. Sembla –parlant en termes polítics– que 
estan fermats, com xotets de corda, a les ordres del centralisme de La Cibeles, i que 
intenten dur la cultura mallorquina i les seves entitats a Son Tril·lo “in sècula 
seculòrum”. 

Vostès –que se sàpiga– encara no han creat ni un sol lloc de feina; en canvi, sí que han 
estat ben diligents a l’hora de retirar les subvencions, ja concedides, a les entitats 
culturals mallorquines.  

Per ventura vostès, senyores i senyors del Partit Popular, desitgen destruir  la cultura 
mallorquina, la cultura que el franquisme va pretendre exterminar durant quaranta 
anys? 

La gent de Mallorca posseïm quelcom veritablement especial –a més, és clar, d’altres 
meravelles com ara el territori i el patrimoni–, una espècie de tresor de valor 
incalculable: una cultura que cal mantenir viva i bategant per donar consistència a la 
gran massa social, sobretot a la que arriba de fora i necessita integrar-se com una 
persona mallorquina més. Per aquesta raó, intentar destruir la nostra cultura és 
renunciar a la nostra identitat com a poble.  

Tenim el pressentiment que el Partit Popular vol asfaltar-nos els sentiments i el 
coneixement, perquè ens volen submisos, de pensament únic i de cultura espanyola.  
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El genocidi cultural ha arribat com a full de ruta del Consell de Mallorca. Vergonya.” 

Tot seguit comença el debat de la moció. 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Joan Font Massot. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que al darrer Ple de dia 8/9/2011 se varen eliminar o minvar moltes de les 
partides del Departament de Cultura i del Departament d’Igualtat del Consell Insular 
de Mallorca.  Diu que, al seu parer, aquesta acció tenia una clara intenció política, i 
que el motiu al·legat, el pagament de la revisió de preus de les obres realitzades al 
Teatre Principal durant la legislatura 2004-2007, va ser una excusa  perquè és sabut 
que el Consell de Mallorca disposa encara d’un romanent de Tresoreria de l’any 2010 
de més de 2 M€.  

 

Fa notar que, al darrer Ple d’aquesta institució, no se va sentir cap argument ni un 
explicant perquè no s’utilitzava aquest romanent per dotar la partida del Teatre 
Principal i fer el pagament oportú. 

Assenyala totes les partides que avui se proposen amb aquesta moció, després d’un 
mes de reflexió, per tal que el PP pugui fer un gest de responsabilitat i tornar a dotar 
aquestes partides. 

A continuació retreu un cop més els deutes i en detalla les partides i els imports. A 
més, fa un repàs de les característiques dels seus convenis, de les activitats culturals, 
de les activitats dels teatres públics i de les partides destinades als ajuntaments, per a 
la redacció del catàleg de patrimoni.  

Fa avinent que per tots aquests casos ja existien compromisos anteriors, activitats ja 
fetes, raó per la qual cosa s’hi ha de fer front i pagar el deute, per insignificant que 
pugui semblar. Com a exemple, esmenta la quantitat de 12.000 € que se deu a l’Escola 
Superior de Conservació i Restauració de Catalunya per haver fet, l’any 2010, un 
estudi i un començament de restauració d’unes pintures a una part del claustre de Sant 
Bernadí de Petra. Considera que, a part de l’important valor que tenen aquestes 
pintures, la tasca de restauració ha de continuar.  

Reconeix que la situació econòmica no és bona, però reitera que la decisió d’eliminar 
les partides esmentades va ser política, no tècnica ni econòmica. En conseqüència, 
considera que el PP ho ha d’assumir i ha de fer un esforç per tornar a fer la dotació 
econòmica oportuna. 

Observa que no són prioritats per a l’actual equip de govern ni les polítiques a favor 
de la nostra cultura i la nostra llengua ni les que són en favor de les polítiques 
d’igualtat entre home i dona. 

Reitera l’obligació moral que té el Consell de Mallorca de pagar els deutes que ha 
explicat. Recorda que als pressuposts prorrogats no estaven dotades les partides i quan 
ho feren va ser amb el consens de tots els grups polítics, amb el vot a favor o amb 
l’abstenció del PP. Destaca precisament l’esforç que se va fer per poder-les dotar, i 
considera que el PP té també la seva part de responsabilitat –en sentit positiu– per 
haver dotat aquestes partides.  
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Assenyala que, un cop feta l’esmentada dotació, se va comunicar a les diferents 
entitats que tenien a la seva disposició la subvenció corresponent i que podien 
començar a fer-ne la tramitació. Tot i ser cert que això no obliga legalment, sí que 
obliga èticament i moralment atès que les entitats i els ajuntaments hi confien.  

Reitera el romanent de tresoreria de 2.200.000€ i diu que és segur que hi ha partides 
que ja no se gastaran dins aquest pressupost, ni total ni parcialment. Per aquesta raó, 
demana a l’actual govern de la institució que apliqui el seny, l’ètica i la 
responsabilitat, tot i tenir una majoria absoluta potent per prendre decisions. 

Per acabar, dóna lectura a les propostes de la moció i en demana el vot favorable.  

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Antoni Alemany. 

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

Fa notar el caràcter diferent de les dues propostes del Ple d’avui i en destaca la seva 
importància. 

Adverteix l’equip de govern que és molt important que s’estudiï el Pla estratègic de 
subvencions, perquè observaran que està molt ben explicat cadascun dels projectes i la 
destinació dels doblers. A més, seria bo que el rectifiquin, perquè fent aquest exercici 
almenys es pensa si és encertat fer-ho o no.  

No està segur respecte a si el Pla estratègic de subvencions ha passat a ser 
competència del Consell Executiu. Ho desconeix, però opina que no seria molt 
correcte, almenys aquest concret, perquè estava aprovat per un Ple. En conseqüència, 
creu que no seria correcte modificar-lo per mitjà d’un Consell Executiu.  

Si no és així –qüestió que el seu grup polític va demanar per escrit i encara no n’ha 
rebut resposta– s’hauria de dur al Ple, per a rectificar aquest Pla estratègic de 
subvencions, atès que totes les subvencions que s’han esmentat hi figuren. 

Recorda la seva anterior responsabilitat durant la passada legislatura en aquesta 
institució per fer notar que per aquest motiu s’ho mira tot sota el prisma econòmic i no 
pot evitar fer aquest tipus d’anàlisi sobre qualsevol tema.  

És també per aquesta raó que pot assegurar que les subvencions se podrien mantenir 
sense ocasionar problemes econòmics. Tot i això, recorda que un any abans de les 
passades eleccions va proposar a tots els partits polítics que formaven part de 
l’anterior equip de govern del Consell de Mallorca una reunió per estudiar els dos 
anys que tenien per davant, 2010 i 2011, perquè ja intuïa que 2011 seria un any difícil 
des del punt de vista pressupostari. 

Explica que se va crear una comissió especial per tal d’estudiar el pressupost i les 
mesures que s’havien de prendre el 2010 i el 2011 per poder acabar sense grans 
distorsions. Destaca els esforços pactats que se varen aconseguir per a l’any 2010, 
creu que en tots.  

Pel que fa a les actuacions que s’havien de fer l’any 2011, diu que ja no se varen 
pactar. Opina que va ser un error ajornar fins a la discussió del pressupost la discussió 
de les mesures a prendre per a l’any 2011, perquè quan varen entrar en la dinàmica de 
les gestions del pressupost s’anaven acostant les eleccions i tots varen perdre un poc 
el cap i pensant més en les eleccions no ho varen fer tant en l’interès general. 
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D’aquesta forma es va rompre el consens que tan positiu havia resultat l’any 2010 
perquè aquesta institució no tengués problemes.  

Assenyala que potser, si se fa un estudi global, podrien coincidir respecte a que alguna 
de les subvencions esmentades té possibilitats d’anul·lar-se, atès que algun esforç s’ha 
de fer en moments de dificultat. Certament, sempre algú surt perjudicat, però demana 
també per quina raó s’eliminen aquestes partides i no unes altres. Demana a l’equip de 
govern si s’ha analitzat convenientment aquesta qüestió, per saber si és aquesta la 
reducció que s’ha de fer i no una altra. Afirma que, en política, és això el que s’ha de 
fer.  

Pel que fa al deute judicial, observa que hi ha moltes formes d’aconseguir aquests 
doblers. Assenyala que el Sr. Font, en la seva anterior intervenció n’ha esmentat 
alguna, però encara m’hi ha més. Pensa que la primera discussió hauria de ser 
verificar que les retallades que es fan són les que pertoca fer.  

Diu que lamenta especialment la retallada a la partida destinada a les dones 
maltractades, atès que va ser un programa que se va posar en funcionament davant 
l’evidència d’aquesta lacra, però sense conèixer molt bé les necessitats econòmiques 
perquè no s’havia fet un estudi profund en aquest sentit, a Mallorca. Ja des de l’inici 
se va detectar que sí que hi havia unes necessitats impressionants i la població atesa 
era de més de 300 dones.  

Reitera que no entén el motiu pel qual s’ha d’eliminar, ni que sigui una prioritat fer-
ho.  

D’altra banda, adverteix que no sap si ho ha d’estudiar amb ganes de cercar-hi 
solucions o no, perquè la presidenta d’aquesta institució no ha aclarit encara si, així 
com el director general de la RTVM reconeix que l’han posat per tancar la RTVM, a 
ella l’han posada per tancar el Consell de Mallorca.  

Assegura que el preocupa molt escoltar les declaracions de la presidenta del Consell 
de Mallorca en el sentit que no vol més poder ni més doblers, precisament d’una 
institució que requereix més doblers i més poder perquè la gent de Mallorca tengui 
més benestar.  

Adverteix que és això el que s’ha d’aclarir en primer lloc, perquè si la discussió ha de 
ser si sobra o no sobra el Consell de Mallorca dins l’estructura política de les Illes 
Balears serà un tipus de debat, però si s’ha de cercar una solució a cada tema concret 
des del convenciment que el Consell de Mallorca ha de donar la solució, el debat serà 
un altre.  

Per aquesta raó és bàsic aclarir-ho, amb vista als quatre anys que resten de legislatura.  

Assegura que fer feina amb il·lusió és l’única forma correcta de treballar dins l’àmbit  
de la política, i per això s’ha de creure en la institució i s’han de fer propostes 
positives per potenciar-la. D’altra forma, el desànim condueix a voler deixar-ho tot.  

Reitera que ell creu en el Consell de Mallorca i per aquesta raó vol saber si tots els 
membres del Ple hi creuen i si s’han de fer o no propostes de caire positiu per 
potenciar aquesta institució. Assegura que aquest és el seu gran dubte. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a 
continuació. 
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Fa notar al Sr. Font i al Sr. Alemany que tots dos han fet moltes preguntes, però és 
l’equip de govern qui els ha de fer les preguntes a ells. La pregunta que cal fer-los és: 
per què no varen fer res?, per què se varen aplanar a una demanda i varen reconèixer 
un deute d’1.300.000 €, fa un any i mig, i per què al cap d’un any varen arribar a un 
acord per pagar interessos (el mes de febrer de 2011) quan el deute havia augmentat 
fins a 1.700.000 €. A més, els demana: si era tan fàcil arreglar-ho, si tenen tantes 
solucions i tantes alternatives, per què no varen fer res?  

Observa que s’haurien pogut estalviar moltes hores de feina, a més d’evitar un debat 
al Ple del mes passat i també el Ple extraordinari d’avui.  

Pel que fa als arguments que han donat sobre les solucions que tenia el problema, 
demana per què no ho varen fer, si com diuen ells mateixos era molt simple, molt bo 
de fer.  

Reitera que vol saber quin és exactament el motiu, atès que tota la societat 
mallorquina se mereix que avui, al Ple, responguin aquesta pregunta concreta. 

Recorda que, al darrer Ple, no varen donar cap argument. Rectifica tot seguit i 
comenta que el Sr. Font sí que va donar un argument, i era el següent: perquè 
l’empresa no era d’aquí i per tant no era prioritari; aquest va ser l’únic argument que 
va donar el Sr. Font com a resposta sobre el motiu pel qual no havia resolt aquesta 
qüestió.  

Assenyala que avui tornen a debatre el mateix tema, i diu que el poden debatre tantes 
vegades com se vulgui, però assegura que el nou equip de govern té una prioritat 
sobre la taula: consignar al més aviat possible la partida d’1.700.000€ a un jutjat, 
perquè la Fundació Teatre Principal té els comptes embargats i aquesta és l’herència 
que ha deixat l’anterior equip de govern.  

Retreu que ara vulguin explicar, al Ple, les grans polítiques i els grans esforços que 
feien durant el seu mandat. Pensa que només s’escolten a sí mateixos, quan parlen 
d’haver fet una gran política en matèria d’igualtat.  

Tot i això, opina que la gran política d’igualtat que va fer l’anterior govern del 
Consell de Mallorca és que tenien un pressupost definitiu d’1.600.000€, varen 
reconèixer despeses per un valor de 800.000€ i en varen pagar 277.000€.  

Diu que tampoc és positiva la situació que es descriu a l’Estat d’Execució de l’any 
2010, allà on consten totes les despeses d’Igualtat dels diferents capítols. Assegura 
que ha obtingut les dades de liquidacions que han deixat, de l’any 2010. 

D’altra banda, esmenta les grans polítiques d’ajudes als ajuntaments per a la 
catalogació de béns, que preocupen tant al Sr. Font. Li recorda que l’any 2010 hi 
havia també una partida de 170.000€ però en algun moment, durant aquest any, es 
varen donar de baixa d’aquesta partida 75.990€. A més, va reconèixer despeses per un 
valor de 38.000€ i no en va pagar cap.  

Retreu el contrasentit que suposa que, després d’aquesta gestió que ha explicat, el 
propi Sr. Font digui ara que el nou equip de govern ha de donar ajudes als ajuntaments 
en concepte de catalogació de béns. Demana al Sr. Font perquè no ho va fer ell, quan 
va ser el responsable del Departament de Cultura.  
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Reitera que aquesta és l’herència rebuda, i assegura que podria dir el mateix de 
cadascuna de les partides que ha mencionat el Sr. Font. 

Refusa el retret de que el Partit Popular destrueixi, perquè considera que és l’equip de 
govern de l’anterior legislatura qui ja ho ha deixat destruït. Assegura que a hores d’ara 
tot allò que han deixat ja hi està, destruït.  

A continuació retreu també que haguessin dit que els resultats de l’any 2010 eren 
extraordinaris, que varen tancar l’exercici pressupostari amb un romanent de 
Tresoreria extraordinari: 16M€. Reconeix que efectivament és així, però fa notar que 
d’aquesta quantitat només en queden 2M€. Per tant, durant aquest mig any n’han 
tramitat d’expedients d’incorporació per un import de 14M€ , fent servir el romanent 
esmentat. 

Per aquesta raó, insisteix a demanar per quina raó, dins aquests expedients, no hi 
havia el tema del Teatre Principal. Fa notar que no s’entén que no en fes part.   

Reconeix que el resultat és molt bo, però s’hauran d’analitzar els resultats de 2009 i 
de 2010, perquè és molt bo el romanent però apareixen obligacions pendents de 
pagament, de l’any 2010, per valor de 134M€. Aquesta és la liquidació de la qual se’n 
donarà compte els propers mesos d’octubre i novembre de 2011. 

Assegura que no sap on és, la gran quantitat de  doblers de què parla el Sr. Alemany i 
li retreu que acusin el nou equip de govern de voler tancar el Consell de Mallorca i de 
voler eliminar la política cultural i la política d’igualtat d’aquesta institució. Torna a 
dir que no n’han trobat res, de tot això. 

Fa avinent al Sr. Alemany que, tot i ser trist, el cert és que actualment la qüestió 
econòmica ho condiciona tot. Li demana si veuen els programes informatius, si 
coneixen allò que passa a hores d’ara a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a 
totes les altres comunitats autònomes, a tota Espanya, a tota Europa. 

Demana també al Sr. Alemany que li expliqui els esforços que varen fer amb les 
retallades de l’any passat, en el pressupost de 2010. Assegura que ella no els veu 
enlloc, els esforços de què parlen, raó per la qual li demana una explicació detallada, 
partida per partida. 

Per acabar, diu que vol que quedi clar que quan se va presentar aquesta modificació 
de crèdit, cap ni una d’aquestes partides estava compromesa. 

Comenta que un compromís vol dir que existeix un AD (document d’autorització i 
disposició) i cap d’aquestes partides tenia cap AD fet. És a dir, quan el nou equip 
pretén analitzar l’estat actual d’execució del pressupost, constata que aquestes partides 
no estaven compromeses. No sap si és que algú avisava per telèfon i ho autoritzava, 
però el cert és que no consta comptabilitzat enlloc.  

El Sr. FONT intervé tot seguit en torn de rèplica. 

Respon a la Sra. Roig que ja va explicar convenientment al darrer Ple el motiu pel 
qual no era una prioritat, raó per la qual no ho repetirà avui. Atès que ho va dir, i ja 
consta a l’acta, és més que suficient i no ho tornarà a repetir. Diu que si no està ben 
explicat a l’acta, farà la rectificació oportuna al proper Ple.  
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Respecte al catàleg dels ajuntaments, diu que s’ha de ser conscient del catàleg que 
tenim, i com més aviat siguin també conscients les persones de l’equip de govern, tot 
anirà molt millor.  

Els ajuntaments són una maquinària complicada, lenta, i la planificació del 
planejament urbanístic encara ho és molt més perquè topen –o han topat fins ara, 
potser ara el Partit Popular ho arreglarà– amb una altra administració, com ara el 
Consell de Mallorca, que encara atura molt més aquesta maquinària. Per tant, aquesta 
reducció de partida de les ajudes econòmiques per al catàleg se va fer perquè hi havia 
ajuntaments que anaven renunciant i el motiu de no haver pagat una determinada 
quantitat és perquè els ajuntaments no pagaven allò que pertocava pagar.  

Reitera que s’ha de mantenir aquesta partida per la finalitat esmentada. 

Fa notar que el Partit Popular tenia una prioritat, el passat dia 8 de setembre, i ara ja la 
tenen coberta. En aquest moment cal anar cap a una segona prioritat, que és tornar a 
dotar aquestes partides. Reconeix que no tenen l’obligació legal de fer-ho, però sí que 
tenen l’obligació moral i ètica, atès que de totes aquestes partides ja s’han fet 
activitats, en les quals ja ha sortit el nom del Consell de Mallorca al costat de l’anunci 
corresponent o bé el conseller respectiu hi ha assistit. En conseqüència, el Consell té 
l’obligació moral de pagar totes les subvencions quan les entitats les justifiquin.  

Diu que tenia l’esperança que el Partit Popular rectificaria, ateses les notícies que han 
sortir en premsa, en el sentit de subvencionar la Fira de Teatre de Manacor i la 
Fundació de Teatre Municipal d’Inca. Retreu que no sigui així, i només considerin 
aquestes dues entitats esmentades; fa notar que no cal mirar el color polític d’aquests 
dos ajuntaments. 

Pensa que fan les coses malament, i ho ha de dir. Reitera que aquestes partides són 
totes imprescindibles. Evidentment, les dues entitats que s’han esmentat necessiten la 
subvenció, però fa avinent que també la necessiten tota la resta d’entitats, que ja han 
fet feina; a més, adverteix que la decisió afecta petites empreses que d’altra forma no 
podran cobrar.  

Reitera que es tracta d’obligacions contretes des del punt de vista moral, per bé que la 
Sra. Roig digui –i té raó– que legalment no és així. Insisteix a dir que el Consell de 
Mallorca tendrà un deute moral si no ho paga, i perdrà credibilitat i confiança, que és 
allò que menys necessita aquesta institució.  

A continuació, recorda que el Govern balear deu al Consell de Mallorca 200M€ 
(33.000 milions de pessetes) i demana que paguin un deute tan elevat. Fa avinent que 
en aquest punt se discuteix un deute de 220 milions de pessetes, que és una quantitat 
insignificant si se compara amb el que deu el Govern balear al Consell de Mallorca. 

Reitera que el problema en aquest moment no és la gestió que va fer ell, sinó el deute 
del Govern balear, raó per la qual s’ha d’exigir que pagui. 

El Sr. ALEMANY intervé a continuació per donar resposta als comentaris de la Sra. 
Roig. 

Diu a la Sra. Roig que, com és prou sabut, ell no gestionava el Teatre Principal, però li 
fa avinent que el seu tarannà és no eludir les responsabilitats, per la qual cosa  és 
evident que li arribaven totes les seves qüestions, de la mateixa forma que actualment 
li ha arribat a ella tot i no ser-ne la responsable directa.  
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Reconeix que en un moment determinat dels estudis i gestions sobre el deute 
esmentat, se va decidir que no quedava altre remei que pagar, però després 
d’aprofundir en els estudis i en els càlculs es va veure que no estava tot tan clar com 
ho estava inicialment. Observa que ell ja ho va mencionar en algun Ple.  

Puntualitza que amb aquesta afirmació no fa cap acusació, perquè que si fos el cas 
faria una denúncia.  En conseqüència, es posa a disposició de la Sra. Roig per tal 
d’explicar-li amb més deteniment.  

Adverteix a la Sra. Roig que si ell estàs al seu lloc en el govern de la institució no 
donaria el tema per tancat, sinó que l’estudiaria profundament, tot i que és cert que 
s’ha de pagar perquè es tracta d’una sentència judicial, això no ho discuteix. A més, li 
fa avinent que si de l’estudi resulta que el correcte és pagar i no reclamar res, ben fet 
estarà, però si s’ha de reclamar alguna cosa, que es reclami per una altra via. 

Assenyala que aquest fet va retardar molt i finalment no se va acabar la tramitació. 
Reitera que la informació que té sobre aquesta qüestió prové de les explicacions que li 
donaven en moments concrets les persones que gestionaven el dia a dia de l’entitat –
un advocat i un polític que la dirigia– les quals quan arribaven a un punt en què 
consideraven que ell hi havia d’intervenir, li comentaven. 

Per acabar, reitera un cop més que és cert que s’ha de pagar, però insisteix a advertir 
que amb aquesta decisió no donin per resolt el problema del Teatre Principal. Fa 
avinent que ell no li donaria. 

Pel que fa al retret de l’herència rebuda, recorda que és bo que hi hagi alternança 
política tot i que sàpiga greu quan es perd el poder.  

D’altra banda, és evident que aquest fet forma part del sistema democràtic, i de la 
mateixa vida, i que unes herències són bones i d’altres no ho són tant. Adverteix de 
l’obligació que té qui governa d’assumir l’herència rebuda, perquè té la 
responsabilitat de donar solucions des del moment en què se’n fa càrrec i també 
d’aprofitar els aspectes positius que troba; l’herència la conformen els aspectes 
positius i negatius de la gestió anterior. 

En conseqüència demana a la Sra. Roig que governin i que cerquin solucions. 

Pel que fa a la qüestió de les subvencions, els fa una proposta, que explica tot seguit.   

Adverteix que ara ja no hi ha cap urgència al Teatre Principal, però abans, quan 
encara se’n parlava, a més de les solucions que encara existeixen a dia d’avui, n’hi 
havia una altra, que ara ja no hi és. Ara, la reflexió és aquesta: si hi ha romanent líquid 
de Tresoreria, perquè no s’aprova el romanent i se deixa la resta pendent d’estudiar-ho 
més profundament, en el benentès que ho ha de fer l’equip de govern, que és qui en té 
l’obligació. Cosa diferent és que els convidin a formar part d’alguna comissió 
d’estudi, col·laboració que farien de bon grat.  

Tot i això, puntualitza que només pretén que ho estudiïn de forma acurada, no que 
facin allò que ell indica. El que convé és que després puguin explicar les raons per les 
quals inclouen unes subvencions i n’exclouen unes altres.  

Adverteix que no l’ha convençut gens l’explicació de la Sra. Roig pel que fa a 
descartar les que no tenien un document de compromís signat, perquè en aquesta 
mateixa situació també n’hi ha d’altres.  
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Quant al comentari sobre el mal resultat pressupostari pel fet de tenir només 16 M€ 
diu que s’alegraria molt de comprovar que a partir d’ara el nou govern d’aquesta 
institució fos capaç d’obtenir uns resultats pressupostaris d’aquesta importància.  

Assegura que ell n’està ben satisfet, d’haver tengut el resultat esmentat, tot i que 
aprofita per recordar que el Partit Popular li criticava, amb l’argument que en una 
institució no ha de sobrar mai ni un euro, i que s’ha de gastar tot. Recorda també que 
ell argumentava sempre que, per prudència i per previsió, no convé gastar-ho tot.  

Adverteix que n’existeixen titulars de premsa, en aquest sentit, acusant-lo de ser un 
mal gestor per no haver gastat el 100% i per haver deixat disponibles 16M€. Recorda 
que ben aviat se varen repartir, i mostra la seva satisfacció especial pel fet d’haver 
pogut repartir 9M€ als ajuntaments, sense cap distinció per raó del seu color polític, 
per a despesa corrent. Recorda que tots ho varen agrair especialment, perquè 
solucionava importants problemes de final d’any a l’hora de pagar factures. 

Quant al comentari sobre si veu els informatius, li respon que és clar que els veu. A 
més, li fa notar la importància de veure les informacions de molts de mitjans de 
comunicació i li assegura que és aquest el seu costum, perquè com menys mitjans se 
consulten, menys informació se coneix.  

Destaca la importància de la pluralitat en la informació i adverteix que cada vegada 
que se lleva un mitjà de comunicació s’elimina una part de llibertat d’expressió. Per 
aquesta raó l’opció hauria de ser no eliminar-ne cap. Aprofita per comentar que també 
segueix els informatius del mitjà de comunicació que l’equip de govern pretén tancar. 

Tot seguit, refusa el comentari de la Sra. Roig en què li atribueix voler tancar el 
Consell de Mallorca. Li recorda que és la presidenta del Consell de Mallorca qui va 
dir, al seu discurs institucional, que no volia més poder, ni més doblers, quan l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears l’obliga a tenir-ho.  

Diu que el preocupa, que ho digui en públic, i considera que té dret a preocupar-se. En 
canvi, si la presidenta del Consell de Mallorca afirmàs que lluitarà per augmentar la 
categoria política d’aquesta institució, ja es quedaria més tranquil. 

Diu que el que ell li ha demanat és que ho expliqui, que li respongui, no que sigui així.  

Respecte als esforços polítics que se varen fer l’any 2010, li respon que no es tractava 
de cap grup d’amics, sinó d’una comissió pública, oficial, que se va crear per mitjà del 
Ple i que tenia una composició similar a una comissió de comptes. A més, li recorda 
que n’existeixen les actes que donen fe de cadascun dels acords. 

Adverteix que amb aquest comentari no s’atribueix cap mèrit personal, perquè 
considera que l’únic mèrit és en tot cas haver aconseguit, amb l’acord de 2010, el 
consens de tots els grups polítics. Lamenta que no fos possible aconseguir-ho també 
per a l’any 2011, raó per la qual ara es troben qüestions que cruixen. 

La Sra. ROIG intervé a continuació per tancar el debat. 

Retreu al Sr. Font la seva pretensió de donar lliçons al nou equip de govern sobre la 
forma en què han de gestionar el pressupost. Li demana si ho creu realment, que està 
en condicions de fer-ho.  

Tot seguit, li demana que prengui nota d’unes dades concretes:  partida 20 programa 
33610 econòmica 46200 i tot seguit li recomana que demani l’estat d’execució 
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d’aquesta partida, que és la de catalogació, i que observi bé com està executada, què 
és el que va fer ell durant tot l’any 2010. Li proposa que quan l’entengui, torni al Ple a 
donar-ne lliçons.  

Opina que ni el propi Sr. Font sap què feien. Fa notar que allò que se’n desprèn del 
que ha observat és que només deien que feien coses, o que pensaven que les feien o 
que els havien dit que farien, etc. Per aquesta raó, li fa notar que les factures no hi 
eren, que el pressupost és el pressupost i que la comptabilitat és molt clara.  

També li retreu que els doblers hi eren, que en varen llevar la meitat i que no en varen 
pagar cap. En aquest sentit, les xifres no enganen. Aquesta era la gestió que feien, i 
com aquesta, si ho desitja, poden analitzar cinquanta mil partides pressupostàries més. 

Fa notar que la preocupació principal d’avui no és si s’havia donat paraula a les 
associacions afectades o si aquestes ja havien fet una despesa, perquè procuraran 
arreglar aquesta qüestió en tot el que sigui possible; allò que preocupa realment és una 
llista que li mostra i de la qual, si ho desitja, n’hi deixarà una còpia. Tot seguit, en 
dóna més detalls. 

Explica que aquesta llista mostra un total 580.000€ que corresponen a subvencions 
donades que no estan incorporades al pressupost de l’any 2011 i que no estaven ni tan 
sols pressupostades. Adverteix que corresponen a unes altres entitats, no a les que 
s’han donat de baixa. Li fa notar que, per aquesta raó, el forat econòmic que trobaran 
serà encara més gros.  

Per aquestes raons, entre d’altres, refusa un cop més els arguments del Sr. Font. És 
cert que s’ha de fer política, però ajustada a uns pressuposts, no es pot fer només allò 
que un vol. Pensa que el Sr. Font actuava totalment al marge d’un pressupost. 

Reitera que l’equip de govern estudiarà la forma d’arreglar la situació de totes 
aquestes entitats i associacions amb les quals el Sr. Font es va comprometre, 
particularment i al marge del pressupost, però alhora manifesta la seva preocupació 
pel fet que el Sr. Font continuï encara sense explicar per quin motiu no va arreglar el 
problema i només comenti que “ja ho va dir”. Potser és perquè no s’atreveix a tornar-
ho dir, atès que ella també estaria empegueïda si ho hagués de dir. 

Tot seguit, diu al Sr. Font que voldria confirmar si ell era conseller de Cultura i 
Patrimoni des del mes de novembre de 2009. Quan el Sr. Font respon afirmativament, 
li fa notar que en aquest cas és obvi que el mes de gener de 2010 n’era el màxim 
responsable i que, en conseqüència, és el responsable d’haver-se aplanat a una 
demanda judicial. Li fa notar que va rebre un acte judicial pel qual ja no hi havia res 
per negociar ni per discutir amb l’empresa, atès que aquesta ha interposat una 
demanda i el Sr. Font havia manifestat estar-hi d’acord. Si no hi hagués estat d’acord, 
existeix el procés judicial pel qual se contesta aquesta demanda, s’exposa el desacord 
corresponent i s’inicia un plet. És clar que si no s’havia manifestat cap desacord, el 
jutge havia dictat un acte pel qual disposava el pagament del deute. 

Per aquesta raó considera que tampoc no pot convèncer ningú allò que ha explicat el 
Sr. Alemany en la seva darrera intervenció. No té sentit dir que no varen fer res 
perquè no ho veien clar. Entén que li semblaria bé si quan pertocava haguessin donat 
una resposta al jutjat, amb l’argument que no veien clara la demanda, però el que s’ha 
fet no s’entén de cap manera. Li demana quan feien comptes d’actuar.  
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Recorda que l’acte judicial és del mes de maig de 2010 i retreu els actes posteriors ens 
els quals s’acordava la data a partir de la qual s’havien d’abonar també els interessos, 
(per unes obres que s’havien acabat l’any 2007). Fa avinent l’absurd de pretendre 
recomanar a l’equip de govern actual que revisi l’expedient perquè consideren que no 
està clar i demana al Sr. Font què varen fer, durant els quatre anys del seu mandat. 

Quant als informes, comenta que n’hi deu haver capses i més capses, de tots els que 
s’han fet durant quatre anys.  

Reconeix al Sr. Alemany que és cert que una herència és una herència, però fa notar 
que aquesta està enverinada perquè no conté el més mínim llegat positiu, sinó que tot 
són deutes i el que resulta més indignant és que ara, al Ple, acusin l’equip de govern 
de no reclamar el doblers al Govern balear.  

Fa avinent que els documents són els documents, i que el passat mes de maig l’equip 
de govern anterior va reclamar per escrit 240M€ al govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, que provenien de deutes dels anys 2008, 2009 i 2010. És obvi, per 
tant, que tampoc no els escoltaven massa, quan necessitaven fer escrits oficials i 
presentar-los al registre.  

Assenyala que és aquesta herència, que ja reclamaven al govern del Sr. Antich, la que 
també han deixat. Fa notar que el deute de l’actual Govern balear amb el Consell de 
Mallorca no és des del mes de juny de 2011 fins ara, el problema és el deute dels anys 
2008, 2009 i 2010, afegit al fet que l’anterior equip de govern del Consell pactava 
amb el Sr. Antich com fer el pressupost, i se consignava la quantitat acordada, per 
aquesta raó eren bons, però a la caixa no entrava aquesta quantitat (més de 70M€), tot 
i que sí que se gastava.  

A més, arribaven els doblers del Ministeri de Foment per fer les carreteres –aquests sí 
que arribaven– però atès que no volien carreteres, se’ls gastaven i ara s’han de fer les 
carreteres i no tenen els doblers. Ara sí que és cert que ho han de demanar al Sr. 
Bauzà, president del Govern balear, però ocasionat per tot allò que no varen fer, per la 
mala herència rebuda. 

Diu que potser en varen fer moltes de peticions al Sr. Antich, però assegura que ella sí 
que n’ha fetes de gestions concretes, en aquest sentit, i que tot i això la situació està 
molt complicada.  

Retreu que no fessin les gestions oportunes quan tot anava tan bé. Esmenta els 
resultats pressupostaris dels anys 2007, 2008 i 2009 i aprofita per felicitar el Sr. 
Alemany per les dades que consten, perquè no creu que existeixi cap altra 
administració en tot l’Estat espanyol que tanqui amb aquests resultats.  

Adverteix que varen encomanar un informe a una empresa anomenada AFI, que va 
costar 21.000€, perquè havien entrat en desequilibri pressupostari durant l’any 2010 
(puntualitza que aquest desequilibri no és d’ara, sinó del mes de febrer/març de 2011 i 
fins i tot d’abans, de l’any 2010). 

Comenta que va ser una cosa extraordinària, el bon resultat del pressupost, però que 
quan s’analitza l’esmentat informe econòmic i financer, queda explicat per què els 
resultats del pressupost de 2009 són tan bons: varen pressupostar els doblers del 
conveni de carreteres subscrits entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (els 60M€, els 25M€) i els 37M€ de bestreta; és obvi que els 
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resultats varen ser brillants: els doblers que varen arribar, se varen gastar i els que no 
arribaren, també els varen gastar.   

Explica que també s’ha de dir que varen tancar el pressupost amb una quantitat de 
105M€ pendent de pagar, tot i que afirmaven que els resultats eren extraordinaris. 

Diu al Sr. Alemany que en poden parlar, moltes vegades, però creu que no 
s’entendran mai, perquè ella s’encén quan escolta els arguments, mentre que ell 
s’explica en un to pausat, i parla de molta filosofia i de moltes reunions, de fer moltes 
coses i d’estudiar molts de temes junts.  

A més, ja no sap fins quin punt l’ha de creure, perquè el dia del darrer Ple li va dir que 
els debats s’havien de tenir a la institució i no als mitjans de comunicació, però al cap 
d’una setmana el Sr. Alemany convocava una roda de premsa per anunciar un Ple 
extraordinari. És clar que no el va acabar d’entendre.  

Per acabar, diu que la modificació se va fer per una qüestió de prioritat i d’interès 
general de tota la societat mallorquina, atès que primera vegada una institució es troba 
amb uns comptes embargats, fet que és molt greu.  

És veritat que no han tengut mai resultats negatius, però també és cert que per primera 
vegada tenim una institució amb un deute d’1.700.000€. Afortunadament, el Teatre 
Principal no es pot embargar, perquè potser haurien esperat que el subhastassin.  

Assegura que s’havia d’actuar, i varen prendre mesures en aquest sentit. Afirma que 
no hi havia despeses compromeses sobre el pressupost, en cap ni un dels casos en què 
s’ha actuat. Assenyala que s’ha duit a aprovació, amb tots els informes favorables. 

Per acabar, destaca que tots els consellers i conselleres del Partit Popular són 
mallorquins, estimen Mallorca i estimen la cultura mallorquina.  

El Sr. FONT demana la paraula. Vol intervenir, per al·lusions. 

La PRESIDENTA li fa notar que ja hi ha hagut un torn de rèplica i un de 
contrarèplica.  

El Sr. FONT demana que li concreti si li dóna o no la paraula. 

La PRESIDENTA diu que cal passar directament a la votació d’aquest punt, perquè ja 
s’ha fet el debat corresponent, fins i tot més enllà del temps establert per a cada 
intervenció. Fa avinent la consideració que ha tengut, en aquest sentit. 

A continuació, demana als membres de l’oposició si volen que se votin els punts de la 
moció conjuntament o per separat. Li responen que se pot votar conjuntament. 

Sotmesa la moció a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 

 
PUNT 2. PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA I DEL GRUP DE CONSELLER PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE UN NOU MODEL 
AUDIOVISUAL PER A LES ILLES BALEARS QUE DEIXI CLAR EL 
MODEL PRÒPI DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès la crisi econòmica de les institucions públiques ocasionada per la crisi econòmica internacional  i 
les dificultats que es preveuen per la  sortida d’aquesta crisi.  
 
Atès les peticions de molts ciutadans i ciutadanes de Mallorca, a més de nombroses institucions i 
ajuntaments  que  reclamen el no tancament de RTVM. 
 
Atès la necessitat de comunicació de la vida associativa local i insular, així mateix com de  les entitats 
públiques, que no són recollides per la IB3. 
 
Atès que el tancament de RTVM afecta a la carrera professional de moltes persones i la supervivència 
de moltes petites empreses del sector audiovisual de Mallorca.  
 
Atès que les competències dels Consells recollides en l’article 70 de l’Estatut, apartat 18, contemplen la 
creació de programes per donar suport a la cultura pròpia i als mitjans audiovisuals. 
 
Atès que la tasca realitzada fins ara per la RTVM  deixa un patrimoni molt important  de coneixement 
professional i arxius documentals de gran valor. 
 
Per tot l’exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA i el GRUP DE 
CONSELLERS PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA proposen pel seu debat al Ple del Consell de 
Mallorca la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta  l’equip de govern a  dissenyar  amb altres entitats, 
Govern, Consells Insulars  i Ajuntaments, un nou model audiovisual per a les Illes Balears que deixi 
clar el  model propi de Mallorca. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca acorda que, mentrestant s’elabora aquest nou model,  s’estudiï  
la  viabilitat de reconvertir l’actual RTVM en una entitat de suport a la comunicació  municipal,  i a la 
vida social, esportiva  i cultural  de Mallorca. 
 
3. Donada la importància del consens polític perquè aquesta iniciativa prosperi, el Ple del 
Consell de Mallorca acorda la creació d’una comissió  entre tots els grups polítics per tal d’arribar a un 
consens suficient per poder oferir una projecció de futur a la tasca realitzada fins ara per la RTVM . 
 
 
La PRESIDENTA explica que tres entitats han sol·licitat una intervenció al Ple. 
Una d’elles no està enregistrada com a tal al Consell de Mallorca i les altres 
dues sí.  

En primer lloc, dóna la paraula al Sr. Jaume Rodríguez Pizà. 

El Sr. RODRIGUEZ (representant de l’Associació de Productores 
Audiovisuals) fa la següent intervenció:  

“ Hble. Sra. Presidenta, senyores conselleres i senyors consellers:  
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Ja fa temps que l’Associació de Productores Audiovisuals manté reunions amb 
els representants del Consell de Mallorca, per la qual cosa ara volem parlar 
bàsicament de dos punts que són dues realitats.  

Atès que no tenc temps suficient per demostrar-ho, els deman confiança, 
perquè em creguin. 

Una realitat –que sé que la comparteixen, en som conscient– és que el sector 
audiovisual  és un sector amb molt de futur per a la nostra economia, 
considerant la idiosincràsia de les nostres illes.  

D’altra banda –i no sé si d’això també en són conscients– el present del sector 
audiovisual és nul, per una sèrie de decisions polítiques, no només d’aquesta 
legislatura, ni només de la passada legislatura, ni de fa dues legislatures, sinó 
d’una sèrie de decisions polítiques que s’han anat prenent sense raonar, sense 
donar-los sentit, sense pensar en les conseqüències que podien tenir.  

En posaré dos exemples, de forma ràpida.  

El primer va ser el fet de regalar la gestió d’IB3 a Unió Mallorquina, durant la 
passada legislatura. A dia d’avui, encara en pagam les conseqüències.  

El segon exemple pertany a la legislatura actual: el tancament de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca (RTVM) i no tant el tancament en sí mateix, sinó la 
forma en què s’ha tancat. 

Avui hem escoltat el president del Govern balear, el Sr. Bauzà, quan esmentava 
totes les empreses i els consorcis que es veuran reduïts. Han tardat tres mesos 
per veure quines empreses públiques s’havien de llevar.  

Vostès ho varen decidir abans de les eleccions, que la RTVM de Mallorca 
s’havia de tancar, per tant comparant el temps que han tardat ara i el temps que 
varen necessitar abans costa creure que es tractés d’una decisió exclusivament 
econòmica. Tot i que ho fos, he de dir que es va fer molt malament, sense 
pensar en les conseqüències, sense pensar què farien amb la gent que es 
quedaria sense feina ni en el futur de les productores que aleshores treballaven 
de forma continuada i donant una seguretat laboral al seu personal. 

A dia d’avui, aquesta és la situació, i la RTVM per a la nostra associació és un 
cadàver. Lamentablement, nosaltres no creim en la resurrecció però sí que 
creim en les possibilitats de futur del nostre sector. Per aquesta raó, vista la 
proposta que se presenta al Ple d’avui i per raó del corresponent debat, sí que 
demanam una actuació amb seny, per tal que si creuen que realment el seu 
sector té futur, facin feina, li assignin la dotació necessària i inverteixin en un 
sector que té futur, certament.  

Si no és així, no aconseguiran res. Nosaltres ja estam acabant les nostres 
possibilitats, no cobram, no tenim feina, els nostres recursos s’acaben. 
Necessitam un impuls i demanam que vostès el donin. 
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Vostès presumeixen de prendre decisions impopulars, deixant de donar 
subvencions, i per aquest motiu els deman un canvi de sentit en la manera de 
fer les coses: una decisió encara més impopular, que és invertir en un sector, en 
el nostre sector, tenint simplement la seva garantia –que posaré per escrit a qui 
faci falta– en el sentit que en molt poc temps veuran la recompensa a tota la 
inversió que hi facin, tant en empreses com en treballadors, perquè implica una 
major activitat empresarial d’aquest sector i una millora de l’economia de les 
nostres illes.  

Gràcies.” 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa. 

El Sr. FERNÁNDEZ, en representació de la Unió d’Associacions de Mallorca, 
fa la següent intervenció: 

“Quina diferència, honorables consellers, entre el dia d’avui i quan anys enrere 
aquesta mateixa institució va decidir la creació de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

En aquell temps no hi havia crisi, tot era favorable i tenia la seva justificació política.  

Avui parlam de tancament definitiu i de la possibilitat de donar-li una sortida 
de futur a una entitat pública, però aquesta sortida ha de ser digna. I ha de ser 
digna per als treballadors, per a les persones, per als professionals i per a les 
empreses col·laboradores, perquè allò que no es pot fer és dir bones paraules 
aquí al Ple mentre que a la realitat es fa tot el contrari.  

Abans de l’estiu – en temps d’eleccions, és clar– la resolució fou donar certa 
quantitat de doblers a la Ràdio Televisió de Mallorca i acomiadar els 
treballadors amb les màximes garanties laborals. Molts han estat acomiadats 
amb negociacions i els ha estat reconeguda una retribució de 45 dies per any 
treballat. La columna vertebral dels professionals i directius de la RTVM ja 
està, per tant, desmuntada, els càrrecs directius al carrer i les indemnitzacions 
negociades, però: què passa amb els treballadors que encara hi són, fent feina? 

Idò passa que allò que fa uns mesos era un desig de fer les coses ben fetes, ara, 
perquè no hi ha doblers i s’ha de retallar tot, es dóna la culpa a l’entitat, es nega 
la bona feina social d’aquesta entitat; és a dir, que ja no existeix la dignitat i ja 
no se negocia amb els treballadors. Ara, els acomiadaments són objectius, de 
20 dies per any de feina; és a dir, que finalment hi ha hagut treballadors 
privilegiats i ara n’hi ha d’altres que estan del tot deixats de la mà, en funció de 
les circumstàncies polítiques i dels canvis de cada moment.  

I aquest és el resultat, quan es fan les coses d’aquesta manera; s’ha fet una 
entitat polititzada des del primer moment i ara se li nega la seva correcta funció 
social –que s’ha aconseguit per la bona feina dels seus professionals– i se diu 
que l’audiència és baixa. 

Està clar que vostès no volen professionals, volen instruments de comunicació i 
no al servei de la ciutadania sinó al servei d’una imatge pròpia, una imatge per 
cert que és lamentable, amb aquestes actuacions que fan any rera any.  
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Ara discutim una sortida, un nou model per donar continuïtat o feina a tots 
aquests professionals que han demostrat que saben fer bé les coses, més enllà 
dels desitjos públics. I els demanam: per quin motiu es debat ara i no abans, 
aquest nou model, quan ja s’ha fet un ERE per als treballadors que encara hi 
són i que sortiran perjudicats per activa i per passiva, sense feina i sense 
indemnitzacions dignes?, no s’hauria d’haver discutit aquest model abans? 
Abans de fer el tancament, s’hauria d’haver proposat una solució política 
econòmicament viable.  

Ara, molt honorables senyors, el Partit Popular podrà dir que ha complit la seva 
promesa electoral de tancar la RTVM i el PSOE i la resta de partits polítics que 
composen el Ple podran dir que proposen un nou model de futur, que ja no 
s’anomenarà Ràdio i Televisió de Mallorca; i tots contents, però això no és real.  

I no és real perquè s’ha comès una errada política en el passat, el present no té 
dignitat i el futur se soluciona de manera hipòcrita. Si se fan servir les 
improvisacions s’haurà tancat finalment una entitat productiva per a la societat 
i estarem mantenint IB3, quan és IB3 la que més despesa pública genera i és la 
que tal vegada tengui menys audiència.  

Les entitats ciutadanes estam a favor de la democràcia, del consens dels partits 
polítics per a crear una comissió, tot i que sigui tard, que doni continuïtat 
laboral als treballadors que encara fan feina a la RTVM i que ajudi a sortir de 
l’atur els bons professionals,  però amb una visió de conjunt, de servei públic 
per a les Illes Balears, no per fer autopromoció de cap partit ni de cap institució 
pública, perquè la millor imatge és la feina ben feta.  

Moltes gràcies.”  

El Sr. GARAU (PSOE) comenta que avui es dóna una passa més cap al tancament de 
Ràdio i Televisió de Mallorca i, malgrat que pensin –com tothom– que és molt difícil 
tornar enrere, no s’ha de perdre l’esperança que s’apliqui un poc de seny davant una 
certa irracionalitat. 

Han vist, en la sessió anterior, que un informe de tancament que s’ha de dur a 
Delegació de Treball se sustenta d’una manera molt feble. Han pogut veure i sentir –
cosa que l’informe no diu– la quantitat de persones que utilitzen Televisió de 
Mallorca, Ona Ràdio i les pàgines web de Televisió de Mallorca. No són poques 
persones atès que si sumen el total s’estaria parlant del 62% de la població i, per tant, 
l’argument de l’audiència és molt fluix. 

L’argument econòmic implica torna a la mateixa discussió. El seu Grup ha deixat els 
problemes de gestió econòmica que ha de resoldre l’equip de govern i assenyala que 
quan el seu partit entrà en el govern, moment en què no hi havia aquesta crisi 
econòmica, només a l’IMAS hi havia 22 milions d’euros de dèficit encara que els 
membres de l’actual equip de govern són tots nous i no han viscut, sobretot, els sis 
primers mesos de govern de la legislatura passada. 

Recorda que el seu partit, per tal de pagar les nòmines de l’IMAS, va haver de 
plantar-se davant el Govern perquè era l’únic que els podia donar doblers. Ara, per 
contra, l’equip de govern troba una situació més difícil, en un context més difícil –
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cosa que no nega ningú– però no han de voler fer valer les seves propostes en funció 
d’una herència econòmica dolenta. 

Tothom sap que el problema econòmic és europeu, és mundial i, per exemple, el 
Govern d’Espanya també té problemes econòmics però, tot i això, paga cada mes –
així ho diu l’informe de l’ERO– allò que li correspon pagar i el problema que tenim és 
que el Govern balear no paga allò que ha de pagar. Aquest és el problema fonamental 
del Consell i, de vegades, hi ha gent que pensa que el deute que el Govern balear amb 
el Consell de Mallorca és un deute per pagar capricis de programes del Consell però 
no és així. El deute real que té el Govern és molt més que no els 37,5 milions d’euros 
anuals. 

En aquest sentit explica que el Govern va transferir unes competències al Consell de 
Mallorca l’any 2004 que estaven mal transferides i el Consell de Mallorca no ha 
tengut més remei que haver d’assumir aquesta mala transferència i, un cop que arriba 
el seu partit al govern del Consell de Mallorca, negocia amb el Govern balear una 
sortida a aquest problema. 

Fruit d’aquesta negociació s’acordà que, mentre no es faci la Llei de finançament a la 
qual el Govern està obligat, el Govern donaria al Consell de Mallorca 37,5 milions 
d’euros cada any per tal que pugui pagar allò que sigui imprescindible. Aquesta és la 
solució política que hi varen trobar i ara el que demanen és que trobin una situació 
política també. No sap quina ha de ser aquesta solució però l’han de cercar. 

A la Sra. Salom li diu que el seu Grup –i imagina que el PSM-InicitivaVerds-Entesa 
per Mallorca també– no veu clar quina és la seva voluntat política per refermar el 
Consell de Mallorca. 

Tot seguit explica que el Consell de Mallorca es recull en la Constitució Espanyola. 
L’Estatut d’Autonomia va ser aprovat per tots a les Corts –recorda que la Sra. Salom 
va ser una de les ponents en defensa de l’Estatut– i aquest Estatut diu que el Consell 
de Mallorca és el govern de Mallorca, d’igual manera que hi ha el govern de Menorca, 
el govern d’Eivissa i el govern de Formentera, i una de les competències pròpies del 
Consell de Mallorca és el suport al sector cinematogràfic i de mitjans audiovisiuals. 

Dins aquest context –tot i que Ràdio i Televisió de Mallorca es creà abans– és on s’ha 
de contemplar el problema del tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca que, en 
primer lloc, és un mitjà legítim; en segon lloc, té audiència –encara que l’informe del 
Sr. Carrillo faci aigües per molts de costats– i lògicament hi ha gent que no la mira, 
com també hi ha gent que no mira La Sexta, hi ha gent que no mira TV3, hi ha gent 
que no mira Telecinco, hi ha gent que només mira el futbol i hi ha gent que només 
mira documentals però, si l’estudi és cert –i ell així ho creu–, demostra perfectament 
que Televisió de Mallorca té audiència i que l’únic problema de viabilitat econòmica 
és el problema econòmic que té el Consell de Mallorca. 

Destaca que la gestió de l’ens ha estat correcta, que ha tengut superàvit i que, per tant,  
ha tengut una gestió eficient. 

Així doncs, ara cal demanar-se què passa i si en aquests quatre anys s’aniran desfent 
de tots els serveis que s’han creat, amb molt d’esforç de molta gent, durant sis anys. I 
es demanen això perquè si carregar-se Televisió de Mallorca, amb 115 persones que 
envien a l’atur d’aquí a un mes, també poden tancar més coses com el Teatre 
Principal, l’Institut de l’Esport Hípic, les associacions de gent gran, etc. Hi ha una 
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fórmula per resoldre el problema però l’equip de govern està encadenat a la seva 
promesa electoral. 

Tampoc no s’aguanta el fet que IB3, amb un deute astronòmic amb les productores, 
amb uns costos 5 vegades superiors a Televisió de Mallorca i amb una audiència el 
doble que la de Televisió de Mallorca, no es posi damunt la taula i només s’hi posi el 
tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Tot el sector de televisions públiques a Espanya està en un procés de reconversió, 
cosa que corroboren tots els informes, però, per exemple, a la Generalitat de 
Catalunya no se li ocorre tancar el Canal 33 sinó que allò que farà serà reconvertir 
situacions i estudiar fórmules d’operativitat però no tancar segons canals. 

Televisió de Mallorca ha funcionat com un segon canal de proximitat, de donar 
pantalla i veu a gran quantitat de gent que IB3 no els en donaria i, a més a més, ha 
desenvolupat una bona feina amb resultats positius en molts de tipus de programes i 
molts de tipus d’actuacions. 

Per això, el seu Grup proposa que hi hagi una responsabilitat del Consell de Mallorca 
envers allò que faci IB3 perquè és un mitjà de comunicació que actua aquí a Mallorca 
i està desplaçant –fent defora– una televisió que és del Consell de Mallorca. Per tant, 
defensar el Consell de Mallorca és defensar la Televisió de Mallorca i llavors ja 
s’estudiarà quin ha de ser el model de Televisió de Mallorca, que complementi IB3 tot 
anant cap a un nou sector dels mitjans audiovisuals. 

Li consta que el Govern de les Illes Balears està estudiant una nova llei del sector 
audiovisual, li consta que està pensant en reestructurar IB3 i planteja per què el 
Consell de Mallorca no fa el mateix; per què s’ha centrat en la idea del tancament? 

Sembla que al darrere hi ha una irracionalitat política, una sentimentalitat i una 
emoció que no és normal en polítics. Evidentment els polítics tenen les seves 
emocions però, en parlar de gent que s’ha d’anar a l’atur, han de deixar les seves 
emocions en un segon plànol. 

Per tot això, el seu Grup reitera la petició per tal que es faci un estudi de viabilitat 
sobre la reconversió de Televisió de Mallorca conjuntament amb IB3, participar 
activament en allò que ha ser un nou model audiovisual per a les Illes Balears i, 
mentrestant, continuar amb Televisió de Mallorca en tot allò que sigui possible, que 
sigui necessari i que sigui imprescindible per tal de no perdre la nostra televisió. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el 
seu Grup dóna suport a la moció atès que, evidentment, l’han presentada. 

Per tal de no repetir els arguments del portaveu del Grup Socialista, explica que el seu 
Grup l’ha plantejada per preservar el futur i el creixement econòmic derivat del capital 
humà, laboral i empresarial que ha generat Ràdio i Televisió de Mallorca en aquests 6 
anys. 

Assenyala que l’equip de govern pretén, en menys de 6 mesos, destruir un capital 
humà, laboral i empresarial de Ràdio i Televisió de Mallorca que s’ha generat durant 
6 anys. Aquest és un preu que pagaran durant molts d’anys. 

En aquests moments, Ràdio i Televisió de Mallorca presta un servei públic, ajuda al 
desenvolupament del sector audiovisual balear i promociona el destí turístic de les 
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nostres illes gràcies a molts d’acords de programació amb altres televisions, acords 
amb Catalunya i els diferents canals d’emissió per internet. 

A més a més, Ràdio i Televisió de Mallorca dinamitza l’economia, té 115 
treballadors, 13 corresponsalies (antigues televisions locals), entre 30 i 40 productores 
i autònoms treballant. La meitat del seu pressupost es destina al sector privat 
audiovisual. 

El seu tancament implicaria tancaments i acomiadaments indirectes i generaria un 
greu perjudici a l’economia illenca i als projectes que lidera el mateix Consell de 
Mallorca com la Mallorca Film Comission. Si volen que venguin a rodar pel·lícules a 
Mallorca, també han d’oferir els serveis que precisen les empreses audiovisuals i mà 
d’obra qualificada. La desaparició de Ràdio i Televisió de Mallorca suposaria la 
destrucció d’aquest teixit productiu que ara comença a agafar força. 

La Ràdio i Televisió de Mallorca ajuda a la formació de nous professionals en 
pràctiques, ajuda a l’exportació dels nostres creadors: els grups musicals i teatrals 
s’han pogut moure i mostrar el seu repertori als circuits comercials gràcies als 
enregistraments de qualitat facilitats per Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Pel que fa al tema de duplicitats assegura que no n’hi ha. Ràdio i Televisió de 
Mallorca complementa l’oferta autonòmica, aposta per la proximitat gràcies a la xarxa 
de corresponsals (antigues televisions locals) que produeixen 4.000 notícies a l’any 
per a Televisió de Mallorca i Ona Mallorca, a més d’elaborar programes tan 
reconeguts com “Enxarxats”. Aquesta xarxa contribueix, de manera notable, a la 
preservació de l’expressió mallorquina del català. 

Aposta per l’esport d’elit, que no és el futbol de primera divisió –ja cobert per 
l’autonòmica–, dóna informació i retransmissió de partits d’equips com el Bon Dia de 
Sóller, el Bàsquet Mallorca, Oxidoc, Fisiomedia Manacor, Collerense, Veterans del 
Club de Mallorca, etc. 

També aposta per un model participatiu i de servei públic. Malalts del Psiquiàtric, 
nouvinguts, associacions juvenils i ràdios locals de municipis fan programes per Ona 
Mallorca. Televisió de Mallorca ha creat un canal que permet al sistema educatiu 
balear disposar de continguts cultural, històrics i patrimonials i cobrir la mancança 
d’elements audiovisuals educatius fets a les illes. 

El finançament, via crèdit, del Consell de Mallorca es va acabar enguany. En 2011 tot 
el pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca s’ha acabat amb recursos propis de la 
institució i això es va fer amb el vot en contra del Partit Popular. 

Destaca també que dóna suport als ajuntaments i recorda que una moció presentada 
pels corresponsals de Ràdio i Televisió de Mallorca s’ha aprovat a 29 ajuntaments. 
Aquests 29 ajuntaments que han rebutjat el tancament de Ràdio i Televisió de 
Mallorca són Alaró, Lloseta, Sencelles, Costitx, Sineu, Campanet, Son Servera, Sant 
Llorenç des Cardassar, Andratx, Sant Joan, Porreres, Felanitx, Puigpunyent, Pollença, 
Artà, Búger, Capdepera, Campos, Vilafranca de Bonany, Esporles, Valldemossa, 
Banyalbufar, Ses Salines, Binissalem, Petra, Consell, Mancor de la Vall, Algaida i 
Santa Maria del Camí. 

Per altra banda, només 4 ajuntaments s’han pronunciat a favor del tancament (Inca, 
Montuïri, Escorca i Llucmajor) i 5 ajuntaments que no han votat a favor de la 
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urgència (Calvià, Llubí, Sóller, Marratxí i Lloret de Vistalegre). Per tot això, el seu 
Grup proposa seny: no a la precipitació del tancament.  

Es va aprovar una Llei de consells audiovisuals de les Illes Balears, aquesta Llei ha 
entrat en vigor fa 2 mesos i planteja per què no s’espera a la constitució d’aquest 
consell audiovisual que és qui estarà més preparat per dictaminar o informar sobre la 
conveniència o no del tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca o esperar la nova 
Llei audiovisual que està plantejant el Govern de les Illes Balears per tal d’estudiar i 
consensuar un nou model.  

Els consta que la resta de comunitats autònomes tenen més d’un canal de televisió i, 
així doncs, s’hauria de reconvertir i valorar el capital professional, empresarial i humà 
així com el teixit actual que envolta Ràdio i Televisió de Mallorca per complementar-
lo amb la televisió balear IB3, cosa que és molt important. 

Demanen que se cerqui un consens i la unanimitat que en 2005 va permetre la creació 
d’aquesta Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Tot això es pot fer avançant en la línia de contenció pressupostària i de racionalització 
de la despesa en els ens de ràdios i televisions públiques del país, tot prescindit de les 
despeses innecessàries i que s’allunyin dels objectius estratègics; oferint una ràdio i 
una televisió de proximitat i de servei públic racionalitzant, al màxim, les inversions; 
estudiant la manera d’integrar les estructures d’IB3 i de Ràdio i Televisió de Mallorca 
i, eventualment, de la resta de televisions públiques insulars per tal racionalitzar-ne i 
optimitzar-ne la gestió i planificar una estratègia nacional de mitjans de comunicació 
públics. 

Això s’ha de fer optimitzant els recursos de les plataformes existents i sense eliminar 
cap ràdio o televisió públiques. 

Fer del sector de la ràdio i la televisió pública un element de suport a la creació i a la 
indústria audiovisual en el seu doble vessant de suport a la creació cultural i a un 
sector econòmic amb especial atenció als productes innovadors i als lliguen amb el 
nostre patrimoni cultural, artístic, històric i literari. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta estar sorprès, en primer 
lloc, perquè s’ha presentat una moció on es parla de diferents punts i ara, en canvi, no 
s’ha parlat pràcticament dels punts de la moció que, precisament, són els que s’han de 
tractar. 

Indica que ell parlarà, per començar, dels punts de la moció i assenyala que aquesta 
versa sobre el disseny d’un nou model audiovisual. Fa notar que hi ha una errada en 
aquest enunciat atès que parlar de “nou model” implicaria l’existència d’un altre 
model però l’anterior equip de govern no va deixar cap model, és a dir, ara només hi 
ha una llei d’ens públics que contempla aspectes difusos i assenyala que avui mateix 
tenien aquí l’Associació de Productores Audiovisuals i que el Govern balear que s’ha 
compromès a tirar endavant una llei audiovisual. 

En resum, voldria saber de quin nou model audiovisual parlen atès que ara s’està 
treballant, des del Govern balear, en un model audiovisual que l’anterior equip de 
govern en quatre anys no va fer. 
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Per tancar el tema, assegura que sí que hi ha interès en fer un model audiovisual amb 
una llei del sector audiovisual i, per això, s’està reunint el Govern balear amb els 
representants del sector per tirar endavant aquesta llei. 

Per altra banda diu que, si parlen d’un model i la manera en què pugui afectar al 
Consell de Mallorca, hi ha diferents punts i, en aquest sentit, agraeix la informació 
que li han facilitat alguns grups i associacions del sector audiovisual.  

Explica que hi ha un tema de televisions públiques que creu que, en tot cas, s’haurà de 
discutir a través d’IB3. Hi ha també un tema de cinema, documentació i animació; hi 
ha un tema de captació de rodatges; un tema d’innovació i un tema de formació i 
ocupació. Tot això, esquemàticament, s’hauria de contemplar –i es contemplarà– dins 
el model audiovisual. 

Tot seguit comenta que el Consell de Mallorca sí que aposta pel tema audiovisual. Ho 
fa perquè es una economia emergent, afecta a noves tecnologies, ven turisme, no 
consumeix territori, dóna ocupació a gent jove formada i, per tant, és mentida que des 
del Consell de Mallorca no ho tenguin en compte perquè contemplaran tots aquests 
aspectes –com la captació de films– des de les competències pròpies de la institució i, 
alhora, intentaran influir en el Govern balear perquè tiri endavant projectes d’aquests 
tipus perquè hi creuen, projectes dels quals –reitera– l’anterior equip de govern no els 
ha deixat cap model. 

Apunta que, en relació al model audiovisual, cal parlar en positiu perquè aquí estan 
per governar i per tirar endavant un sector del qual, lamentablement, els han deixat 
una herència catastròfica i, per tant, ara l’estan reconvertint. 

En aquest sentit comenta que tenen el suport incondicional –i així ho varen parlar amb 
l’Associació de Productores Audiovisuals (APAIB)– a la Mallorca Film Comission. 
Recalca que és un punt important el fet que el Consell de Mallorca dóna i donarà 
suport i potenciarà, encara més, la Mallorca Film Comission perquè aquest sí que és 
un tema competencial propi. Aquest aspecte no el contempla el Govern balear i, per 
això, el Consell de Mallorca hi ha d’apostar fortament perquè també se’n veuran 
beneficiades les productores. 

Es tracta d’una inversió directa en el territori i explica el cas d’una pel·lícula que ara 
s’està rodant a Mallorca que suposa uns ingressos de 8 milions d’euros sobre el 
territori a canvi d’una inversió de 150.000 euros que ha fet el Consell de Mallorca, la 
qual cosa vol dir que s’està multiplicant gairebé per 100 la inversió que es fa des de la 
Mallorca Film Comission. A més a més, aquesta qüestió promociona Mallorca 
turísticament i, per això, la inversió és productiva i és directa damunt l’illa. 

Assenyala que seguiran apostant-hi i que això implica una feina per part del Consell 
de Mallorca, feina que estan fent i seguiran fent, i que és la gestió de permisos de 
rodatge i també treballar des de la Mallorca Film Comission per tal que aquells 
incentius a nivell estatal i europeu, que ara per ara no es donen a Espanya i que els 
obliguen a competir en desigualtat d’oportunitat davant altres indrets com Malta, 
Sardenya, etc., es puguin fer des de l’Estat i que siguin incentius econòmics directes o 
bé amb la reducció de les taxes fiscals. 

Això s’està fent en altres llocs mentre que l’Estat espanyol –governat pel PSOE–, en 
vuit anys que duen governant, no ha instaurat cap tipus d’incentiu perquè les 
pel·lícules estrangeres puguin venir a Espanya a invertir i multiplicar per 100 la 
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inversió que s’hi pugui fer i, per contra, han de competir, des de la Mallorca Film 
Comission amb petites subvencions, gestió de rodatges i aportació de tècnics, en 
desigualtat d’oportunitats. 

Així doncs, el Consell de Mallorca seguirà potenciant la Mallorca Film Comission 
dins aquest model audiovisual, la captació de rodatges perquè és una inversió 
productiva i, a més a més, pressionaran i treballaran per tal que, a nivell nacional, 
també es pugui incentivar econòmicament la captació de rodatges i, en relació a 
aquests aspectes, sí que poden parlar de model audiovisual del Consell de Mallorca. 

El Sr. GARAU diu que els membres de l’equip de govern tenen una certa experiència 
i eren a Mallorca, encara que no al Consell de Mallorca, durant la legislatura 2003-
2007 i, per tant, refusa que li parlin d’haver-los deixat una herència catastròfica quan 
en la legislatura 2003-2007, en què no hi havia hagut mai tant de creixement del 
producte interior brut a Balears, que no hi havia hagut tanta feina i tant poc atur, que 
no hi havia hagut mai tant d’ingressos, el Sr. Matas –que era del Partit Popular– va 
multiplicar per 5 el deute. 

De fet, el Sr. Matas va trobar un deute del Sr. Antich l’any 2003 de 300.000 d’euros 
que, en acabar la legislatura, el deute era de 1.600 milions d’euros. 

Reconeix que el deute actual s’ha duplicat en relació al que havia deixat el Sr. Matas, 
segons les dades del Ministeri d’Economia, però ha estat en el context d’una crisi 
brutal, sense ingressos, sense feina, sense prestacions socials, etc., i per tant sol·licita 
que deixin de fer catastrofisme amb l’herència rebuda. 

En aquest sentit, li reitera que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en l’època més 
gloriosa en economia i que gestionà el PP de 2003 a 2007, va deixar 25 milions 
d’euros de dèficit i, per això, els insta a deixar de fer alarmisme social perquè potser 
els anirà en contra. 

Llavors, recorda que la Mallorca Film Comission la va crear el seu Grup i que la 
pel·lícula “Cloud Atlas”, de Tom Hanks, si bé no l’ha impulsada el seu Grup sí que hi 
han ajudat i, en qualsevol cas, no és un tema del qual es pugui posar la medalla 
l’equip de govern. De la pròxima pel·lícula que vengui de Hollywood sí se la podran 
posar, però d’aquesta no. 

Considera que l’equip de govern s’equivoca en una cosa molt important: pensen que 
tancant Televisió de Mallorca fan un favor a l’economia de Mallorca. Aquest és el seu 
principal argument perquè diuen que estalviaran 10 milions d’euros, els destinaran als 
ajuntaments –que ja han començat a parlar que amb això pagaran despesa corrent i 
obres– i això serà millor per Mallorca però no és així. Aquesta és una estratègia 
econòmica equivocada. 

Fa notar que duran a l’atur 115 persones que estan molt ben preparades, que han anat 
a la universitat tots, que saben fer programes de televisió i de ràdio, i aquesta gent no 
la recol·locaran en cap altre sector audiovisual en molts d’anys per molt de pla social 
que tenguin perquè el pla social que presenten en l’informe és un pla social buit i que 
no té cap estratègia sensata. 

Cal que s’adonin que estan tancant un mitjà de televisió que varen crear entre tots i 
seria més convenient, tot fent un esforç, cercar solucions alternatives i planteja si no 
són importants les 115 persones que envien a l’atur que són treballadors d’aquesta 
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casa, és a dir, que no les envia a l’atur la Coca Cola o Gesa sinó el Consell de 
Mallorca que, per primera vegada en la història democràtica de les institucions, fa un 
expedient de regulació d’ocupació d’aquest tipus. 

Reitera la necessitat de fer-hi un esforç durant el mes de marge que hi ha mentre es 
gestiona l’ERO i mirar de veure si són capaços de donar una viabilitat –tal i com deia 
la Sra. Campomar– amb una reestructuració o una reconversió dels recursos i dels 
mitjans mentre que no s’elabori la nova llei audiovisual. 

Tot seguit insta a reclamar, en la nova llei audiovisual, una televisió per a Mallorca 
perquè, en cas contrari, li semblarà absurda i demana si aquí s’ha de seguir el model 
comunitari de Catalunya, Comunitat Valenciana o Madrid perquè nosaltres som unes 
illes, cada illa té un govern i aquest govern s’ha de fer càrrec dels problemes que 
tenen els illencs i de les solucions que necessiten. 

Diu que el Partit Popular duu tres mesos governant; per ara només crea alarma social 
–basta veure els diaris: tancaran això i allò altre i restringiran– però, de projectes 
d’il·lusió per a la ciutadania de Mallorca, no n’han fet cap de moment i espera que 
aquesta no sigui la tònica a seguir i, si guanya el Sr. Rajoy a Madrid, diran que 
Madrid té moltes dificultats i no dóna doblers a Mallorca o llavors diran que la crisi 
era molt greu i no hi poden fer res. 

Ara tenen una cosa que funciona perfectament i demana que no la matin. Assegura 
que es poden treure 7, 8 o 9 milions d’euros del pressupost del Consell de Mallorca i, 
per tant, poden cercar una solució a aquests treballadors fins saber, dins un nou 
sistema de mitjans audiovisuals, quin paper hi ha de jugar la Televisió de Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR li diu al Sr. Juan que si l’única cosa que li preocupa de la 
proposta és si diu “nou model” o “model nou”, el seu Grup no té cap inconvenient en 
modificar-la perquè digui “model nou”. 

De totes maneres, consideren que el camí de la destrucció per la destrucció –en què ha 
entrat aquest equip de govern– del nostre patrimoni cultural, laboral i empresarial 
només durà, com a resultat, encara més desocupació i enfonsament econòmic dels 
petits empresaris. 

En aquests moments el que està passant entre el Consell de Mallorca i el 
Govern de les Illes Balears els sembla una gran farsa de teatre i una mostra més 
de la descoordinació entre ambdues administracions.  

Per una banda, el Govern balear s’asseu per parlar d’una llei audiovisual que 
possiblement s’aprovarà en 2012 i, per una altra banda, menysprea els valors propis 
generats a la nostra illa. No tenen un pacte formal com sí que tenien en la passada 
legislatura i, per contra, estan plens de desconfiança i de descoordinació dins el 
mateix Consell de Mallorca i entre ambdues institucions. 

El conseller Sr. Gómez es va reunir amb l’APAIB, acompanyat pel president 
d’APROBA, i va parlar de la futura llei audiovisual i digué: “Ens posarem tot d’una a 
recollir aportacions del sector i a analitzar lleis audiovisuals d’altres comunitats 

autònomes de manera que, per al 2012, ja pugui estar vigent. Ens interessa molt, en 

aquest sentit, disposar de l’aportació del sector audiovisual.” 

Així doncs, demana per què no esperen a l’elaboració d’aquesta llei abans de no 
tancar Televisió de Mallorca; per què no esperen a la constitució del consell 
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audiovisual i parlar-hi d’aquestes temes. Si no ho fan així és que –n’estan 
convençuts– realment l’equip de govern no creu en aquest sector, tot és una farsa i 
maquillatge que els volen posar per davant. 

També els fa por, d’aquest menyspreu envers el capital propi i aquest talent generat en 
la nostra illa durant aquests anys de feina de Ràdio i Televisió de Mallorca, que 
darrere tot això no hi hagi un intent de privatització de la televisió pública que 
prioritzi els beneficis comercials i els reality shows. 

Pensen això pels arguments que es posaven damunt la taula en la Junta de Ràdio i 
Televisió de Mallorca quan es deia que l’ens no tenia beneficis comercials i tot seguit 
demana qui va parlar de beneficis comercials quan es va crear la Ràdio i Televisió de 
Mallorca. Assegura que en cap moment no es va posar sobre la taula que una televisió 
pública havia de tenir beneficis comercials perquè els seus objectius socials no eren 
aquests. Fa notar que l’equip de govern i la Junta no ho tenen clar i estan 
descoordinats tot i ser del mateix partit. No vol pensar què passaria si fossin de partits 
diferents. 

Opina que Mallorca mereix una televisió pública que mostri programes dels seus 
pobles, dels seus petits esportistes, dels seus emprenedors, dels seus talents, és a dir, 
una televisió de proximitat. 

En conclusió diu que cal reflexionar sobre el fet que si volen confiar i fiar-se d’un 
paper anònim que, sense cap suport tècnic, els ha argumentat en la Junta de Ràdio i 
Televisió de Mallorca que no s’han complert uns objectius socials que realment no 
estan reflectits ni en els seus Estatuts ni en cap acord de creació de Ràdio i Televisió 
de Mallorca, és a dir, que s’està basant en uns objectius que no existeixen. 

Amb això s’està intentant enganar tota la societat mallorquina. És una excusa sense 
nom i sense vergonya i, a més a més, no té cap seguretat jurídica. 

Per acabar, reitera que el seu Grup vol demanar, amb aquesta moció, la continuïtat de 
Ràdio i Televisió de Mallorca però tot expressant que volen que sigui una eina fins 
que s’aprovi un nou model audiovisual. 

No volen que es destrueixi aquest potencial generat sinó que continuï essent una 
plataforma de generació de llocs de feina que pugui subsistir fins que aquesta terra –
les nostres illes– tengui el que es mereix que, si no és un nou model audiovisual, sigui 
almanco el model audiovisual que es mereix. 

El Sr. JUAN diu que començarà pel final perquè aquestes paraules són, de vegades, 
tan potents que mereixen una reflexió i li diu a la Sra. Campomar que ella, des del seu 
Grup, parla de seguretat jurídica i li demana de què han estat parlant durant l’hora i 
mitja anterior en aquest Ple. Recorda que s’ha parlat d’uns senyors que tenen actes 
judicials, que hi ha aplanaments, que no paguen perquè no els dóna la gana i que ara 
els costa 400.000 euros més que són 50 cèntims per cada mallorquí, atès que són 
molts proclius a distribuir les despeses entre els mallorquins quan parlen de Ràdio i 
Televisió de Mallorca. Així doncs, per no haver pagat d’hora, ara la despesa 
s’incrementa, pels interessos, en 50 cèntims per mallorquí. 

Al Sr. Garau li diu que no és un caprici sinó que, encara que no s’ho creguin, és una 
necessitat perquè no hi ha doblers i no ho diu ell sinó l’informe de la Intervenció 
General, informe que acaba amb la frase: “I per tant i per concloure, actualment i 
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amb les dades que hem analitzat en el present informe, la Televisió de Mallorca és, en 

aquests moments, clarament inviable.”, i afegeix que no només pel que fa al capítol 
d’inversions sinó que tampoc no ho és pel que fa al capítol de personal. No hi ha 
doblers ni per cobrir els 4,9 milions d’euros anuals de personal. 

Sobre el comentari de crear alarma social, li respon que l’equip de govern racionalitza 
la despesa, una despesa desenfrenada que han heretat perquè han trobat duplicitats i 
triplicitats atès que com que eren 3 partits al govern, doncs ho triplicaven tot. 

Reitera que ara estan racionalitzant i eliminant despeses i observa que és una de les 
coses que la gent més aprecia: que el Consell de Mallorca no es dediqui a fer 
duplicitats. De fet, han comentat que Televisió de Mallorca era una mena de segon 
canal de les Illes Balears. 

En quant a les herències, diu que l’herència de 2007 va ser que trobaren un préstec 4 
milions d’euros de deute de Ràdio i Televisió de Mallorca i ara han deixat un deute de 
20.819.434,72 euros, a pagar fins a l’any 2021. 

Una altra herència és el deute a productores. L’anterior equip de govern va pagar fins 
al mes de gener (280.000€) a les productores però han deixat sense pagar febrer 
(301.000€), març (387.000€), abril (390.000€), maig (476.000€) –observa que les 
xifres van pujant quan s’acosten les eleccions–, juny (358.000€), juliol (195.000€) i 
agost (136.000€), és a dir, que resten més de 2,2 milions d’euros sense pagar a 
productores dels quals 700.000€ són d’aquesta legislatura i 1,5 milions d’euros són de 
l’anterior. 

Els retreuen que treguin 115 persones al carrer, cosa que evidentment no els fa feliços 
perquè són gran professionals i gent molt vàlida, però reitera que no els poden 
mantenir i demana per la gent que l’anterior equip de govern ha deixat defora per 
haver-se dedicat a gastar en producció sense tenir-ho pressupostat ni tenir els doblers i 
que no han pagat. Aquesta gent l’ha anat veure a ell durant mesos i mesos perquè hi 
havia un deute a petites empreses, deute que no s’ha pagat i que ara, a través d’un 
crèdit ICO, n’intentaran solucionar tres mesos. 

Fa notar que si s’ha arribat pràcticament al mes d’octubre sense poder-los pagar és 
perquè no hi havia res pressupostat i no és fàcil muntar un préstec. Reitera que hi ha 
més 2,2 milions d’euros de deute a productores del quals han heretat 1,5 milions 
d’euros i no hi havia doblers. Es tracta de petites empreses que també treuen els seus 
treballadors defora i el responsable n’és l’anterior equip de govern. 

En relació al tema de l’audiència, considera que està tot dit però, no obstant això, insta 
a mirar una mica les estadístiques: 260.000 persones d’audiència mitjana a IB3 i 
60.000 a Televisió de Mallorca i cal tenir en compte que l’audiència mitjana no vol 
dir que estiguin mirant la televisió més d’un minut sinó que vol dir que hi passen 
perquè el share és del 0,2%, és a dir, 2 persones de cada 1.000 són les que aguanten 
10 minuts. 

Afegeix que si miren l’estadística mensual veuran que hi ha gent que repeteix 
diàriament i, per tant, es comptabilitza i si li demanen si miren deu o més vegades al 
mes la televisió dirà sí. Es tracta d’una persona que hi entra 10 vegades però aquí 
s’està parlant, realment, de 2.000 persones que miren Televisió de Mallorca en 
màxima audiència. 
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Comenta, a mode d’exemple, que si el fi social d’un hospital és que hi hagi gent que 
sigui atesa, evidentment el fi social d’una televisió és que la miri gent perquè sinó no 
hi ha cohesió territorial. 

Quan els consellers de l’oposició parlen de cohesió i de mantenir la televisió, potser li 
haurien de demanar al Sr. Bernadí Coll, en relació al Pla d’Obres i Serveis –i atesos 
els problemes que tenen els municipis–, a veure si s’han de destinar 7, 8 o 9 milions 
d’euros a televisió quan al Pla d’Obres i Serveis se’n destinen 7, i això també és 
cohesió territorial. 

Igualment, pel que fa a l’IMAS, li haurien de demanar a la consellera de Benestar 
Social en relació als temes d’inserció, nins discapacitats, etc. si li anirien bé 7 milions 
d’euros. Això és benestar social i sí que la societat ho demana perquè, a més a més, és 
competència del Consell de Mallorca i no així la televisió. 

O també en temes de Medi Ambient on també hi ha qüestions per a les quals anirien 
molt bé aquests 7 milions d’euros, o Cultura, o el Teatre Principal que deu 1,7 milions 
d’euros i munten un Ple extraordinari per dir que 7 milions d’euros els poden treure de 
qualsevol banda. 

Assegura que no entén l’argumentació de l’oposició i els demana que toquin amb els 
peus a terra, que surtin al carrer i demanin a la gent la seva opinió sobre una segona 
televisió que han de pagar amb els seus imposts quan, potser, fan deixadesa d’allò que 
sí és competència del Consell de Mallorca perquè, per ventura, no tenen doblers. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-000505 a A-000535. 

El secretari general      La presidenta  

 


