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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 19/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 22 de desembre de 2011 
Hora: de 09.25 h a 12.15 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Joseph Oliver Rebassa (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Coloma Terrasa Ventayol (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (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 Juan Ferrà Martorell, 
Jaume Garau Salas, Melchora Gómez Andrés i Antonio Llamas Márquez.  

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

La Sra. Cirer (PP) no és present a la votació de l’esmena a la totalitat. La Sra. 
Cano (PSOE) no és present a la votació de les esmenes parcials ni a la de la 
proposta del pressupost. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
PRESIDÈNCIA 

1. Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi 
de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", 
"Institut Mallorquí d'Afers Socials", “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística 
i Territorial de Mallorca” i l'estat de despeses i ingressos de la societat mercantil 
"Radio i Televisió de Mallorca, SA", bases d'execució i plantilla per a l'any 2012. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 1. PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, QUE INCLOU EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ, EL DELS ORGANISMES AUTÒNOMS "INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA", "INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS 
SOCIALS", “AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA” I L'ESTAT DE 
DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT MERCANTIL "RADIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA", BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA 
PER A L'ANY 2012. 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu: 

La Presidenta de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a 
elaborar el Projecte de Pressupost d’aquesta Corporació per a l’exercici de l’any 2012. 

En la confecció de l’esmentat Projecte de pressuposts s’han tengut en compte tots el antecedents 
indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la Corporació, com a 
ingressos, els quals han estat calculats d’acord amb els rendiments dels exercicis anteriors; s’hi 
inclouen així mateix, a l’Estat d’ingressos, les aportacions de l’Estat i de la CAIB en matèria de 
convenis, i el producte d’operacions de crèdit a concertar amb les entitats financeres. 

D’acord amb l'informe emès per la interventora general, s’ha aconseguit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària fixat en l'article 20 de la llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat 
Pressupostària, rectificada per la llei 15/2006, de 26 de maig. 
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El Projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de serveis generals i es formula la següent: 

PROPOSTA D'ACORD 

1r.- Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut de l'Esport Hípic 
de Mallorca" , "Institut Mallorquí d'Afers Socials", “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca” i l'Estat de despeses i ingressos  de la societat mercantil "Radio i Televisió de 
Mallorca, SA" per a l'exercici de 2012, el resum dels quals, per capítols, és el següent: 

P R E S S U P O S T    P R O P I 
     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  
     

Operacions corrents  Operacions corrents 
     

1. Imposts directes 12.413.183,13   1. Remuneracions personal 50.918.563,81 

2. Imposts indirectes 12.425.734,05   2. Compra de béns corrents i serveis 31.474.450,82 

3. Taxes i altres ingressos 2.639.311,49   3. Despeses financeres 8.203.278,42 

4. Transferències corrents 226.991.917,26   4. Transferències corrents 125.705.363,71 

5. Ingressos patrimonials 3.389.317,37    

Total operacions corrents 257.859.463,30  Total operacions corrents 216.301.656,76 
     

Operacions de capital   Operacions de capital  
     

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 93.774.852,15 

7. Transferències de capital 71.400.000,00   7. Transferències de capital 8.894.255,84 

Total operacions de capital 71.400.000,00  Total operacions de capital 102.669.107,99 
     

Operacions financeres   Operacions financeres  
     

8. Variació d'actius financers 90.000,00   8. Variació d'actius financers 90.000,00 

9. Variació de passius financers 16.000.000,00   9. Variació de passius financers 26.288.698,55 

Total operacions financeres 16.090.000,00  Total operacions financeres 26.378.698,55 
     

TOTAL INGRESSOS 345.349.463,30  TOTAL DESPESES 345.349.463,30 

 
 
 

I N S T I T U T   M A L L O R Q U Í   D ’ A F E R S   S O C I A L S 
     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  
     

Operacions corrents  Operacions corrents 
     

1. Imposts directes 0,00   1. Remuneracions personal 47.477.091,91 

2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 64.962.654,93 

3. Taxes i altres ingressos 6.340.992,98   3. Despeses financeres 2.500,00 

4. Transferències corrents 119.622.683,65   4. Transferències corrents 13.607.805,76 

5. Ingressos patrimonials 58.812,19    

Total operacions corrents 126.022.488,82  Total operacions corrents 126.050.052,60 
     

Operacions de capital   Operacions de capital  
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6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 60.256,36 

7. Transferències de capital 1.045.612,97   7. Transferències de capital 985.356,61 

Total operacions de capital 1.045.612,97  Total operacions de capital 1.045.612,97 
     

Operacions financeres   Operacions financeres  
     

8. Variació d'actius financers 87.563,78   8. Variació d'actius financers 60.000,00 

9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 

Total operacions financeres 87.563,78  Total operacions financeres 60.000,00 
     

TOTAL INGRESSOS 127.155.665,57  TOTAL DESPESES 127.155.665,57 

 
 

P R E S S U P O S T    INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 
     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 
     

1. Imposts directes 0,00   1. Remuneracions personal 672.140,98 

2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 2.318.426,66 

3. Taxes i altres ingressos 406.500,00   3. Despeses financeres 0,00 

4. Transferències corrents 2.210.500,00   4. Transferències corrents 0,00 

5. Ingressos patrimonials 741.000,00    

Total operacions corrents 3.358.000,00  Total operacions corrents 2.990.567,64 
     

Operacions de capital   Operacions de capital  
     

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 126.000,00 

7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 0,00 

Total operacions de capital 0,00  Total operacions de capital 126.000,00 
     

Operacions financeres   Operacions financeres  
     

8. Variació d'actius financers 10.000,00   8. Variació d'actius financers 10.000,00 

9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 

Total operacions financeres 10.000,00  Total operacions financeres 10.000,00 
     

TOTAL INGRESSOS 3.368.000,00  TOTAL DESPESES 3.126.567,64 

     

P R E S S U P O S T  
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA 

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

Operacions corrents  Operacions corrents 
     

1. Imposts directes 0,00   1. Remuneracions personal 885.376,42 

2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 270.082,84 

3. Taxes i altres ingressos 600.000,00   3. Despeses financeres  
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4. Transferències corrents 731.459,26   4. Transferències corrents 176.000,00 

5. Ingressos patrimonials 0,00    

Total operacions corrents 1.331.459,26  Total operacions corrents 1.331.459,26 
     

Operacions de capital   Operacions de capital  
     

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 0,00 

7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 0,00 

Total operacions de capital 0,00  Total operacions de capital 0,00 
     

Operacions financeres   Operacions financeres  
     

8. Variació d'actius financers 6.000,00   8. Variació d'actius financers 6.000,00 

9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 

Total operacions financeres 6.000,00  Total operacions financeres 6.000,00 
     

TOTAL INGRESSOS 1.337.459,26  TOTAL DESPESES 1.337.459,26 
     

 
ESTAT DE PREVISIONS DESPESES I INGRESSOS 

SOCIETAT MERCANTIL RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA 

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

Operacions corrents  Operacions corrents 

1. Imposts directes    1. Remuneracions personal 223.144,27 

2. Imposts indirectes    2. Compra de béns corrents i serveis 173.105,73 

3. Taxes i altres ingressos 0,00   3. Despeses financeres 0,00 

4. Transferències corrents 400.000,00   4. Transferències corrents 0,00 

5. Ingressos patrimonials 0,00    

Total operacions corrents 400.000,00  Total operacions corrents 396.250,00 
     

Operacions de capital   Operacions de capital  

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 3.750,00 

7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 0,00 

     

Total operacions de capital 0,00  Total operacions de capital 3.750,00 
     

Operacions financeres   Operacions financeres  

8. Variació d'actius financers 0,00   8. Variació d'actius financers 0,00 

9. Variació de passius financers 0,00   9. Variació de passius financers 0,00 

Total operacions financeres 0,00  Total operacions financeres 0,00 
     

TOTAL INGRESSOS 400.000,00  TOTAL DESPESES 400.000,00 

2n.- L’estat de consolidació per a l'exercici 2012 del pressupost de la Corporació, dels Organismes 
Autònoms Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i de la societat mercantil Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SA, a nivell de capítols, és el següent: 

INGRESSOS         
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TOTAL TRANSF. TOTAL 

SENSE INTERNES CONSOLIDAT 

  CdM IMAS IEHM APLU RTVM 

CONSOLIDAR   

A) OPERACIONS CORRENTS 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

         

1- Imposts directes 12.413.183,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.413.183,13  12.413.183,13 

2- Imposts indirectes 12.425.734,05 0,00 0,00 0,00 0,00 12.425.734,05  12.425.734,05 

3- Taxes i altres ingressos 2.639.311,49 6.340.992,98 406.500,00 600.000,00 0,00 9.986.804,47  9.986.804,47 

4- Tranferències corrents 226.991.917,26 119.622.683,65 2.210.500,00 731.459,26 400.000,00 349.956.560,17 111.304.921,29 238.651.638,88 

5-  Ingressos patrimonials 3.389.317,37 58.812,19 741.000,00 0,00 0,00 4.189.129,56  4.189.129,56 

Suma Operacions Corrents 257.859.463,30 126.022.488,82 3.358.000,00 1.331.459,26 400.000,00 388.971.411,38 111.304.921,29 277.666.490,09 

         

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

         

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

7- Transferències de capital 71.400.000,00 1.045.612,97 0,00 0,00 0,00 72.445.612,97 1.045.612,97 71.400.000,00 

8- Actius financers 90.000,00 87.563,78 10.000,00 6.000,00 0,00 193.563,78  193.563,78 

9- Passius financers 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00  16.000.000,00 

Suma operacions de capital 87.490.000,00 1.133.176,75 10.000,00 6.000,00 0,00 88.639.176,75 1.045.612,97 87.593.563,78 

         

TOTAL INGRESSOS 345.349.463,30 127.155.665,57 3.368.000,00 1.337.459,26 400.000,00 477.610.588,13 112.350.534,26 365.260.053,87 

         

DESPESES         

TRANSF. TOTAL   CdM IMAS IEHM APLU RTVM TOTAL 
SENSE 

CONSOLIDAR 
INTERNES CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

         

1- Despeses de personal 50.918.563,81 47.477.091,91 672.140,98 885.376,42 223.144,27 100.176.317,39  100.176.317,39 

2- Desp. béns corrents i serveis 31.474.450,82 64.962.654,93 2.318.426,66 270.082,84 173.105,73 99.198.720,98  99.198.720,98 

3- Despeses financeres 8.203.278,42 2.500,00 0,00 0,00 0,00 8.205.778,42  8.205.778,42 

4- Tranferències corrents 125.705.363,71 13.607.805,76 0,00 176.000,00 0,00 139.489.169,47 111.304.921,29 28.184.248,18 

Suma Operacions Corrents 216.301.656,76 126.050.052,60 3.557.546,70 1.331.459,26 396.250,00 347.069.986,26 111.304.921,29 235.765.064,97 

         

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

         

6- Inversions reals 93.774.852,15 60.256,36 126.000,00 0,00 3.750,00 93.964.858,51  93.964.858,51 

7- Transferències de capital 8.894.255,84 985.356,61 0,00 0,00 0,00 9.879.612,45 1.045.612,97 8.833.999,48 

8- Actius financers 90.000,00 60.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 166.000,00  166.000,00 

9- Passius financers 26.288.698,55 0,00 0,00 0,00 0,00 26.288.698,55  26.288.698,55 

Suma operacions de capital 129.047.806,54 1.105.612,97 136.000,00 6.000,00 3.750,00 130.299.169,51 1.045.612,97 129.253.556,54 

         

TOTAL DESPESES 345.349.463,30 127.155.665,57 3.126.567,64 1.337.459,26 400.000,00 477.369.155,77 112.350.534,26 365.018.621,51 

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

4t.-Aprovar les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a l'any 2012. 

5è.-Sol·licitar condicions a les entitats financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un import màxim de 
16.000.000,00€ per finançar part dels capítols VI i VII del pressupost propi del Consell Insular, d’acord amb 
l’annex d’inversions. 
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6è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el 
que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 169 
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

ESMENES AL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, LA RESTA D’ORGANISMES AUTÒNOMS, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA PER A L’ANY 2012  DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA.  
 

 
1. Proposam la creació d’una nova partida d’ingressos de la Comunitat autònoma (8 milions 
d’euros) que provinguin dels fons estatutaris.  
 
2. Els ingressos de l’esmena núm. 1 es distribuirien de la següent manera:  
 

a) Creació d’una partida de 2 milions d’euros de capítol 6 pel Departament 
de Mediambient (Protecció, millora de medi ambient i natura) adreçada a la inversió en obres de 
la Ruta de Pedra en Sec. 
 
b) Creació d’una partida de 3 milions d’euros de capítol 6 per Hisenda i 
funció pública (Serveis generals) per a les obres de rehabilitació i reforma de l’edifici del Centre 
Cultural de la Misericòrdia. 
 
c)   Creació de 2 noves partides de capítol 6 per Cultura, de 1,5 milions 
d’euros respectivament, adreçades a les obres a realitzar al Monestir de Bellpuig i la Casa de 
Blai Bonet. 

 
3. Proposam l’augment dels pressuposts amb una nova partida de 5 milions d’euros que 
provinguin del “a compte” de la futura llei de finançament dels Consells Insulars. Aquesta acció 
permetria  reduir (en 5 milions) el préstec de 16 milions d’euros previst per l’exercici 2012. 
 
4. Renegociar préstecs amb les entitats bancàries per tal d’amortitzar només interessos i, en 
alguns casos, capital a la fi i afecte d’aconseguir que la meitat del capital  que esta previst destinar a 
amortització de préstecs (més de 13 milions d’euros) pugui ser destinat a les partides 9/10 01 100 
91313 fins 91347 (ambdues incloses). 
 
5. Minvar 540.000 corresponents a la reducció de 10 alts càrrecs de l’equip de govern en 
concepte de retribucions i la seguretat social corresponent. 
  
6. Minvar 64.000 euros de la partida de Protocol del Departament de Cultura, Patrimoni i esports 
(2/ 20 91203 22601). 
 
7. Minvar 46.000 euros de la partida de Protocol del Departament de Presidència  
(2/ 00 91200 22601). 
 
8. Suprimir 350.000 euros destinats a la UNED de la partida (4/ 20 33490 42390). 
 
9. Minvar 238.000 euros de totes les partides d’estudis i treballs tècnics del Departament de 
Presidència (que suposa el 50% dels 476.000 euros pressupostats en aquest concepte). 
 
10. Minvar 211.000 euros de totes les partides d’estudis i treballs tècnics del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports (que suposa el 50% del que te pressupostat). 
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Les partides suprimides o reduïdes, des de l’esmena 5 fins a l’esmena 10, suposen un estalvi de 14,6 
milions d’euros que redistribuiriem d’acord amb les esmenes que venen a continuació. 
 
1. Destinar 4 milions d’euros al Departament de Cooperació local per a la partida   4/65 16930 46200 

(Aportació Ajuntaments despeses corrents). 
 
2. Destinar 6,4 milions d’euros en l’augment de l’aportació del Consell a l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS) que es distribuirien en:  
 

a) 2 milions a contractació de personal eventual per a cobrir baixes a les 
residències i llars d’ancians. 

b) 0,5 milions al Fons Mallorquí de Solidaritat. 
c) 3,9 milions a ajudes no tècniques (Emergències ajuntaments risc i urgent 

necessitat atenció primària). 
 
3. Destinar 1 milió d’euros a la creació d’una nova partida pel Departament de Carreteres destinada a 

inversió per a estalvi energètic d’il·luminació. 
 
4. Destinar 1 milió d’euros al Departament d’Hisenda i Funció pública per generar una nova partida 

d’inversió en estalvi energètic. 
 
5. Destinar 2 milions d’euros al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports per a les partides 

següents: 
 

Normalització Lingüística 
 

d) 4/20 33400 48100 Premis Mallorca (60.000 €). 
e) 4/20 33400 48101 Beques Fund. Universitat i Empresa (9.000€) 
f) 4/20 33400 48901 Obra Cultural Balear (100.000€) 
g) 4/20 33400 48903 Joves Mallorca Llengua (30.000€) 
h) 4/20 33400 48905 Associació trenta-1 (8.000€) 
i) 4/20 33400 48906 Paraula (25.000€) 
j) 4/20 33400 48907 Assoc. escriptors llengua catalana  (15.000€) 
k) 4/20 33400 48908 Músics Mallorca Llengua (15.000€) 
l) 4/20 33400 48909 Grup Blanquerna (6.000€) 
m) 4/20 33400 48912  Universitat Catalana d’Estiu  (6.000€) 
n) 4/20 33400 48914 Premsa Forana (50.000€) 
o) 4/20 33400 48918 Escoles Mallorquines (3000€) 

     Serveis de Promoció Cultural 
 

a) 4/20 33430 46200 Ajuntaments Promoció Cultural (300.000€) 
b) 4/20 33430 46208 Ajuntaments Activitats de Cultura Popular (60.000€) 
c) 4/20 33430 462209 Ajuntaments Activitats Musicals (60.000€) 
d) 4/20 33430 48907 Conveni Obra Cultural Balear (50.000€) 
e) 4/20 33430 48908 Conveni Federació Música i ball mallorquí (30.000€). 
f) 4/20 33430 48909 Conveni assoc. teatres i auditoris públics (60.000€). 
g) 4/20 33430 48919 Conveni Fundació Lluc (5.000€) 
h) 4/20 33430 48965 Assoc. Sollerica Cult. popular “Sa mostra” (15.000€) 

 
      Serveis de Cultura 
 

a) 4/20 33490 48914 Conveni Gremi Editors Espai Mallorca (augment de 
200.000€) 

 
     Serveis de Patrimoni Històric 

 
a) 4/20 33620 46200 Conveni Ajunt. Catàlegs bens culturals (325.000€) 
b) 4/20 33620 48901 Conveni UIB Olimpíada Història (6000€) 
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c) 4/20 33620 48905 Conveni Soc. Arqueològica Lul·liana (6000€) 
d) 4/20 33620 4899 Conveni ARCA (6000€) 
e) Creació nova partida per convocatòria ajuntaments conservació i restauració de bens 

públics catalogats (150.000€). 
f) Creació nova partida per convocatòria conservació i restauració bens particulars 

catalogats i/o protegits (100.000€) 
g) Creació nova partida per convocatòria pública de subvencions per excavacions 

arqueològiques per ajuntaments, entitats públiques o particulars (300.000€) 

 
6. Destinar 200.000€ a recuperar les línies següents eliminades del Departament de Medi Ambient: 
 

a) Taller d'Ocupació: 100.000 (24109 ) 
b) Programa escoles Taller: 100.000 (24123) 

 
Les partides destinades a medi ambient s'han reduït en prop de 3 milions d'euros (que son en 
realitat 5 milions si tenim en compte que s'han incorporat els 2 milions de caça que abans 
depenia del Departament de Presidència). S'han suprimit moltes línies: Itinerari Cultural 
Europeu de Pedra Sec. (24105): 43.000€; Taller Ocupació (24109): 350.200'09€; Servei 
d'Orientació Mediterrani (24121): 254.773€; Programes Escoles Taller (24123): 296.446'61€ 
Etc.... El contrast és enorme entre la dràstica reducció d'activitats lligades directament en la 
protecció i promoció del medi ambient (un dels nostres principals actius turístics) i l'augment en 
un 300% del pressupost destinat a caça. 

 
 
7. En el capítol 6 (partida 20 33630 65000 Inversió Castell d’Alaró) hi ha pressupostat 24.000 euros, 

i l’import rebut l’any 2010 del Ministeri de Cultura es de 200.000 euros. Aquests son finalistes.  
 

A dia d’avui encara s’està pendent de l’àrea d’intervenció de la institució i de rebre resposta de la 
petició de prorroga del Consell al ministeri de Cultura.  
 
Entenem, defensam i reclamam que no es pot esperar al romanent del any 2011 per incorporar 
aquesta partida. Cal fer les gestions administratives i pressupostàries oportunes per tal de solventar 
aquesta situació. 

 

 
 
 

ESMENES GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2012 
 

 
 

A. ESMENES D’ADDICIÓ AL CAPÍTOL 4 D’INGRESSOS 
 
PRIMERA:  
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 45002 
CAIB: FONS INSULARIT  MILLORA  
SERVEIS 25.000.000 12.500.000 37.500.000 

 
MOTIVACIÓ: S’ha d’igualar l’import de la partida a la resta dels altres anys.  
 
SEGONA: 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
10 45002 CAIB: FONS INSULARIT  MILLORA 26.448.883 1.447.521 27.896.407 
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SERVEIS 
 
MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment d’IPC del 2’7% 
corresponent a l’exercici 2011 i del 2’7% corresponent a l’exercici 2012, tal i com preveu la llei de 
finançament dels Consells Insulars; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
TERCERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
55 45001 CAIB: COST EFECTIU SERVEI CARRETERES 47.102.336 2.577.863, 49.680.199 
   
MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment d’IPC del 2’7% 
corresponent a l’exercici 2011 i del 2’7% corresponent a l’exercici 2012, tal com contempla la llei de 
transferències de competències al aplicar el cost efectiu de les transferències en matèria de carreteres; 
per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
QUARTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
40 45001 CAIB: COST EFECTIU SERVEIS SOCIALS 29.960.932,00 1.639.731,00 31.600.663,00 
 
MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment d’IPC del 2’7% 
corresponent a l’exercici 2011 i del 2’7% corresponent a l’exercici 2012, a aplicar al cost efectiu de les 
transferències de en matèria de serveis socials; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
QUINTA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
40 45002 CAIB: COMP. DIFEREN TRANS ERVEIS SOCIAL 7.334.229 401.395 7.735.624 
 
MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment d’IPC del 2’7% 
corresponent a l’exercici 2011 i del 2’7% corresponent a l’exercici 2012, a aplicar al cost efectiu de les 
transferències de en matèria de serveis socials; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
 
A la vista de les quatre esmenes d’addició presentades, el pressupost d’ingressos a capítol 4 es veurà 
incrementat en 18.566.510 € i, amb l’objectiu d’equilibrar el pressupost de despeses i d’ingressos, es 
presenten les següents esmenes que, amb l’objectiu de no generar dèficit, podrien quedar 
pressupostades i condicionades a l’efectiva realització dels compromisos d’ingrés corresponents:  

B. ESMENES D’ADDICIÓ I/O SUPLEMENTACIÓ AL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
A efectes de sistematitzar la presentació d’esmenes al pressupost de despeses, senyalar que: 
- Les esmenes es presenten agrupades per departaments i/o organismes autònoms i numerades 
correlativament dins del departament i/o organisme autònom al qual fan referència. 
- Totes i cada una de les esmenes d’addició al pressupost de despeses, que a continuació es relacionen, 
es finançaran amb el major crèdit que suposen les esmenes d’addició presentades a l’inici del present 
escrit. 
 
 
1. VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PRIMERA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 33490 48914 CONVENI GREMI EDITORS 150.000,00 200.000,00 350.000,00 
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MOTIVACIÓ: Aquesta aplicació, destinada al Conveni amb el Gremi d’editors, necessita augmentar, 
ja que d’aquest concepte en depèn el bon funcionament de l’Espai Mallorca.  
 
SEGONA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 33430 4xxx    
CONVENI ASSOCI TEATRES AUDITORI  
PUBLICS  85.000 85.000 

  
MOTIVACIÓ: És necessari contemplar als pressuposts una aplicació per garantir que els auditoris i 
teatres públics, a l’illa de Mallorca, puguin seguir desenvolupant la seva important tasca de promoció 
de la cultura. 
 
TERCERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 33430 4xxx 
COVOCATORIA AJUNTAM PROJECTES  
CULTURALS  500.000 500.000 

 
MOTIVACIÓ: És necessari que el Consell de Mallorca garanteixi als Ajuntaments, mitjançant aquesta 
convocatòria, la realització d’activitats lligades a projectes culturals.  
 
 
QUARTA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

20 33790 48903 
CONVENI ASSOCIACIO FACTORIA 
DEL SO 

0
80.000 80.000

20 33790 48905 CONVENI CONSELL JOVENTUT 0 10.000 10.000
20 33790 46200 ALTRES TRASF AJUNT.SVEI JOVENT 0 75.000 75.000
20 33790 48900 ALTRES TRANSF.SVEIS DE JOVENTUT 0 30.000 30.000
  195.000 195.000

MOTIVACIÓ: És necessari donar suport i continuació a les polítiques de joventut que s’han vengut 

realitzant.  

 
QUINTA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 34003 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDICINA 
ESPORTIVA 135.112 171.098 306.210 

 
 
MOTIVACIÓ:  És necessari resoldre el problema de les revisions mèdiques obligatòries dels nins i 
nines, federats i escolars.  
 
SISENA 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 34101 48947 
FEDERACIÓ BALEAR ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 50.000 6.000 56.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal de donar suport a la gran tasca que fa aquesta Federació. 
 
SETENA 
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PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 23200 22721 
SVEI. ORGANITZACIÓ JORNADES PERSONES 
MAJORS 410.000,00 590.000,00 1.000.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal d’assegurar la realització dels programes d’activitats de Gent Gran. 
 
 
2. PRESIDÈNCIA 
 
PRIMERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 92500 4xxx ALTRES TRANSFERENCIES MITJANS DE COMUNICACIÓ  100.000 100.000 
 
MOTIVACIÓ: Convocatòria de subvencions adreçada als mitjans de comunicació en català i amb 
periodicitat superior al dia, per tal de donar suport al mitjans de comunicació de Mallorca que acosten 
l’actualitat del dia a dia dels municipis als ciutadans, actuant com un mitjà de comunicació més proper i 
directe. 
 
 
SEGONA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 49225 1xxx 
PRO: GESTIÓ DE QUALITAT DELS SERVEIS 
PÚBLICS  408.858 408.858 

 
MOTIVACIÓ: Creació del programa d’execució temporal per funcionaris i interins per tal de continuar 
amb les tasques de modernització i innovació iniciades al Consell de Mallorca a l’exercici 2010 i 2011 
i que en aquests moments s’han vist suprimides. 
 
TERCERA:  
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 92410 44900 
APORTACIÓ A RÀDIO I TELEVISIÓ  
MALLORCA, SA 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 

 
MOTIVACIÓ: Per ta d’abonar als treballadors de RTVMallorca la indemnització per acomiadament 
improcedent. 
 

3. HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PRIMERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 920XX  63200 
OBRES DE REPOSICIÓ  
SVEIS. GRALS.  0,00 2.072.650,00 2.072.650,00 

 
MOTIVACIÓ: Perquè s’han de mantenir i conservar els edificis del Consell de Mallorca. 

 

4. MEDI AMBIENT I NATURA  
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PRIMERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10XXXX1XXX TALLER OCUPACIÓ   328.600 328.600 

10XXXX1XXX SERVE ORIENTACIÓ   233.160 233.160 

10XXXX1XXX ESCOLES TALLER  257.542 257.542 

10XXXX1XXX SOIB CCLL  406.900 406.900 

10XXXX1XXX TALLER OCUPACIÓ RAIXA  89.801 89.801 
   1.316.003 1.316.003 
 
 
MOTIVACIÓ: En el moment de crisi en què ens trobam en l’actualitat amb més de 70.000 aturats a 
Mallorca, el fet que el Consell de Mallorca deixi d’ocupar a 100 persones suposa la destrucció de 100 
llocs de treball i que 100 persones continuïn a l’atur. 
 

5. BENESTAR SOCIAL 

 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL
INCREMEN

T TOTAL
20 23210 
1XXXX PROGRAMA AGENTS D'IGUALTAT 0 75.000,00 75.000,00

20 23210 22606 
REUNIONS CONFERENCIES I CURSETS P 
IGUALTAT 0 125.000,00 125.000,00

20 23210 22609 
ACTIVITATS CULTURALS IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 0 30.000,00 30.000,00

20 23210 48920 
TRANSF COL.LECTIU DE DONES P.IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 0 316.000,00 316.000,00

20 23210 46201 TRANSF AJUNTAMENTS PER IGUALTAT 0 150.000,00 150.000,00

20 23210 48910 
ALTRES TRASF PER IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 0 75.000,00 75.000,00

20 23210 
4XXXX 

AJUT ARTICLE 27 PRESTACIÓ DONES VICTIMES 
DE VIOLENCIA DE GENERE DE DIFICIL 
OCUPACIÓ 0 150.000,00 150.000,00

   921.000,00 921.000,00
 
MOTIVACIÓ: Incrementar l’aportació a l’institut Mallorqui d’Afers Socials en 11.200.903 € per tal de 
fer els increments de pressupost a l’IMAS detallats més a baix. 
 
 
6. ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS 
 
PRIMERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
10 141000 23XXX RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL 

LLARSMENORS 
0 752.372,83 752.372,83 

30 141000 23XXX RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL 
LLARS I RESIDÈNCIES GENT GRAN 

0 4.364.788,00 4.364.788,00 

   5.117.160,83 5.117.160,83 
 
MOTIVACIÓ: Permetre la realització de substitucions del personal assistencial i de serveis bàsics de 
l’IMAS, com s’ha fet fins ara. 
 
SEGONA: 
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PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 23332 632000 OBRES REPOSICIÓ PUIG D'ES BOUS 660.000,00 660.000,00 
30 23311 632000 OBRES REPOSICIÓ RES.BONANOVA  500.000,00 500.000,00 
30 23310 632000 OBRES REPOSICIÓ  LLAR D'ANCIANS  1.500.000,00 1.500.000,00 

   2.660.000,00 2.660.000,00 
 
MOTIVACIÓ: Realització dels projectes d’inversió planificats fins ara a les diferents instal·lacions i 
assegurar un nivell de conservació dels recursos assistencials. 
 
 
 
TERCERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
30 23141 48000 PRESTACIONS RENDA MÍNIMA INSERCIÓ 3.759.968,00 2.000.000,00 5.759.968,00 
30 23152  48905 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 

ENTITATS SECTORIALS 
 295.050,00 295.050,00 

30 23152  48906 CONVOCATÒRIA AJUDES FOMENT 
QUALITAT SERVEIS SOCIALS 

 260.000,00 260.000,00 

40 23159 48904 FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

 556.230,00 556.230,00 

   3.111.280,00 6.871.248,00 
     

 
MOTIVACIÓ: Assegurar un crèdit mínim pel pagament de la renda mínima que se correspongui amb 
la valoració dels tècnics, com s’ha mantingut fins aquest exercici. Evitar el desmantellament del teixit 
d’entitats socials de Mallorca. Mantenir el nivell de cooperació al desenvolupament que fins ara 
mantenia el Consell de Mallorca i l’ajuda per pal·liar els efectes de la fam a l’Àfrica. 
 
QUARTA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMEN

T 
TOTAL 

30 23156  22709 SERV.ASSISTENCIALS PREV. 
COMUNITÀRIA 

50.000,00 312.463,00 362.463,00 

 
MOTIVACIÓ: Assegurar el manteniment de prestacions socials a l’àrea de prevenció que fins ara 
s’havia mantingut. 
 
 

 

ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE 
DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 2012 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, davant l'Avantprojecte de Pressupost del 
Consell de Mallorca pel 2012 presentat per l’equip de govern, considera que: 
 
A la passada legislatura es va aconseguir un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes 
que ha repercutit en un important increment dels ingressos per la Comunitat Autònoma, i per això 
comprovam que el pressupost de la comunitat, a pesar de la crisi, augmenta en relació als anys 
anteriors. 
 
Considerant que el Consell de Mallorca és institució de la Comunitat Autònoma i que gran part del seu 
finançament li ve per la llei 2/2002 de sistema de finançament definitiu dels consells insulars que 
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s’havia de revisar el 2008, no és acceptable que el pressupost del Consell de Mallorca pel 2012 davalli 
quan el de la Comunitat Autònoma augmenta. 
 
Aquesta davallada d’ingressos fa que no se puguin dotar suficientment les partides pressupostàries per 
donar solucions a les moltes necessitats, que són competència del Consell, i que tenen els ciutadans de 
Mallorca sobretot en uns moments de moltes dificultats. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple del Consell de 
Mallorca la devolució de l’avantprojecte de pressupost del Consell de Mallorca pel 2012. 
 
 
 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que els 
pressuposts que avui duen a aprovació són uns pressuposts que se situen dins el marc 
de la conjuntura de l’actual crisi econòmica que s’està vivint i per a la seva preparació 
han fet un exercici d’austeritat i de rigor. 

Són uns pressuposts reals perquè s’han adaptat als recursos disponibles tot tenint en 
compte que, en quant al finançament, el Consell de Mallorca depèn absolutament de 
dues administracions: la comunitat autònoma i l’Estat. 

A més de tenir en compte l’actual conjuntura econòmica que fa que tots els 
departaments pateixen una sèrie de reajustaments amb excepció dels serveis socials 
que es mantenen. També ha de dir que han eliminat duplicitats (han eliminat funcions 
que estaven duplicades entre distintes administracions) i alhora intenten donar el 
màxim suport als ajuntaments. 

En quant a les xifres generals i, en global, poden dir que el Consell de Mallorca, com 
a institució, presenta un pressupost de 345M€ la qual cosa suposa una rebaixa d’un 
19,37% en relació al pressupost de 2010. 

Aclareix que, d’ara endavant, totes les xifres que farà servir per fer comparacions són 
referides al darrer pressupost que es va aprovar, és a dir, al de 2010 perquè, com bé 
saben, en el pressupost prorrogat de 2011 es varen fer, de tot d’una, unes 
modificacions i, per això, les comparatives les faran amb les dades de 2010. 

Continua l’exposició i diu que l’IMAS presenta un pressupost de 127M€ que suposa 
un increment del 3,78% en relació a 2010; l’Institut de l’Esport Hípic presenta un 
pressupost de 3,3M€, un 8,7% menys i l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca presenta un pressupost d’1,3M€, un 16,7% 
menys. El total consolidat suposa uns 365M€, és a dir, un 16,42% menys. 

Els ingressos, com ha comentat abans, de què disposen depenen bàsicament de la 
CAIB que aporta a aquest pressupost 196M€; l’Estat n’aporta 125M€ i els 24M€ 
restants es distribueixen de la manera següent: 8M€ de taxes i preus públics (que són 
els ingressos propis de què disposa el Consell de Mallorca) i 16M€ per la concertació 
d’un préstec, el màxim que en aquest moment pot optar a concertar el Consell de 
Mallorca. 

En aquest sentit, puntualitza que les partides d’ingressos que es veuen més 
disminuïdes en relació a l’any 2010 són, aproximadament, uns 20M€ menys del 
conveni de carreteres signat amb el Ministeri de Foment; 17,4M€ que hi havia en 
2010 d’inversions estatutàries i que ara no hi són; 12,5M€ de diferència de la bestreta 
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a compte i uns 4M€ d’aportació de Serpreisal. Fa notar que aquestes són, en resum, 
les xifres més importants però que hi ha més partides que es veuen disminuïdes. 

Assenyala també que la manca d’aprovació d’un pressupost a l’Estat els ha provocat, 
a l’hora de preparar aquests pressuposts, una certa incertesa sobretot en relació a la 
participació en els tributs de l’Estat i, per tant, en aquest sentit el que han fet ha estat 
pressupostar els lliuraments a compte rebuts en 2011 tot descomptant les aportacions 
negatives dels exercicis 2008 i 2009. 

Igualment apunta que desconeixen si, per part del Ministeri, arribarà una part de 
finançament del Pla d’Obres i Serveis que estava al voltant de 2,5M€. 

Pel que fa a l’estructura per departaments, comenta que tots els departaments 
sofreixen reajustaments i el desglossament és el següent: Presidència presenta un 
pressupost de 9,6M€ que suposa una rebaixa d’un 67%; Vicepresidència, que 
contempla Cultura, Patrimoni i Esports, presenta un pressupost de 23M€, un 42,59% 
menys; Medi Ambient presenta un pressupost de 12,1M€, un 29,66% menys; 
Urbanisme i Territori presenta un pressupost de 122M€, un 24,35% menys; 
Cooperació Local presenta un pressupost de 24,5M€, un 10,44% menys; l’IMAS, com 
ha dit, presenta un pressupost de 127M€ i l’únic departament que incrementa el seu 
pressupost és el d’Hisenda i Funció Pública atès que contempla tot el tema de la 
càrrega financera i que apuja a 44M€, dels quals 34M€ són de càrrega financera, 
8,2M€ d’interessos i 26,2M€ d’amortitzacions. 

En aquest mateix sentit, tots els capítols del pressupost es veuen reajustats amb 
excepció, com ha dit, del d’interessos i el d’amortitzacions. 

Afegeix que els criteris que han seguit han estat de màxim control en relació a la 
despesa i, en tot cas, sempre garantint les demandes socials i són, per tant, uns 
pressuposts molt equilibrats perquè, sempre i en tot moment, han intentat mantenir un 
equilibri entre no generar dèficit en aquesta casa i donar la prestació dels serveis que 
els ciutadans requereixen. 

La Sra. PRESIDENTA diu que ara procedeix obrir un torn de paraula per tal que els 
distints grups polítics, de menor a major, expressin el seu posicionament envers els 
pressuposts. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva intervenció 
tot dient que el seu Grup entén que aquests pressuposts arriben amb retard.  

L’equip de govern ha tengut tot el que duim de legislatura per prendre consciència del 
que hi havia i per començar a preparar aquests pressuposts i els duen avui, dia 22 de 
desembre, molt poc abans de Nadal, i això farà que, com a molt aviat, puguin entrar 
en vigor pel febrer de 2012. La manera més correcta hauria estat presentar els 
pressuposts el mes de novembre a fi que dia 1 de gener poguessin estar vigents. 

Comenta que l’anàlisi que fa el seu Grup d’aquests pressuposts que presenten avui és 
que realment són uns pressuposts molt poc treballats, fets amb poques ganes i amb 
una manca d’il·lusió per fer feina per les persones perquè consideren que aquests 
pressuposts no responen, de cap manera, a les necessitats de les persones. La 
impressió que tenen és que són uns pressuposts de retallar, retallar i retallar i que 
només són per cobrir el tràmit de fer els pressuposts. 
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Afegeix que són uns pressuposts molt conformistes i, sobretot, conformistes amb les 
administracions, cosa que ha dit la Sra. Roig, que financen el Consell de Mallorca (el 
Govern de les Illes Balears i el govern de l’Estat) perquè no són capaços de 
reivindicar, amb tota la força que li correspon fer al Consell de Mallorca, aquest 
finançament que li pertoca. 

La Sra. Roig ha dit que garantien els serveis socials bàsics però opina que no és així 
de cap manera. L’IMAS té un pressupost totalment insuficient per donar un servei de 
qualitat i amb dignitat als ciutadans. Remarca que és totalment insuficient. 

Estan fets tot pensant en la crisi econòmica –la Sra. Roig també n’ha parlat i ha dit 
que són uns pressuposts de crisi econòmica– emperò continuen augmentant el deute. 
El Consell de Mallorca s’endeuta 16M€ més i això és “el peix que es mossega la cua”, 
és a dir, que s’augmenten el deute, els interessos i les amortitzacions i, per tant, s’han 
de disminuir les inversions i llavors es queixen que s’han de pagar 90.000 euros diaris 
d’interessos i d’amortitzacions. Això duu a uns pressuposts que consideren que estan 
totalment desequilibrats, amb moltes retallades i molt poca inversió. 

Aquestes retallades, sense cap dubte ni un, destrueixen llocs de feina en lloc de crear-
ne. Li recalca a la Sra. Roig que aquests pressuposts continuen destruint ocupació. 
Fins ara l’equip de govern no ha fet res més que destruir ocupació i no importa parlar-
ne però basta esmentar el cas de Ràdio i Televisió de Mallorca. Reitera que aquests 
pressuposts continuen destruint ocupació i demana si ja no se’n recorden de les 
promeses electorals que feien de crear llocs de feina i demana que li expliquin on és 
que aquests pressuposts poden generar ocupació. 

També en temps de crisi entenen que s’ha d’evitar qualsevol despesa supèrflua i 
qualsevol despesa innecessària i pensen que a prop de 80.000 euros de protocol de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports i 85.000 euros de protocol a 
Presidència són exagerat i, sobretot, tenint en compte que els altres departament hi 
tenen 16.000 euros. 

Segurament la Sra. Roig li dirà que ell, quan era conseller, tenia 80.000 euros de 
protocol i és cert però estam en temps de crisi i parlen de fer uns pressuposts austers i 
pensant amb les persones. Fins i tot li podran retreure que ell en tenia més però és 
igual, ara parlen dels pressuposts de l’actual equip de govern. 

Fa notar, per altra banda, que 476.000 euros per treballs i estudis tècnics de 
Presidència i 423.000 euros de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports també 
són molts de doblers i també és tudar-los. 

Tot seguit i canviant de tema, assegura que aquests pressuposts reflecteixen, molt 
clarament, cap a on va l’equip de govern i el que ha fet fins ara. Un dels seus objectius 
clars és matar la cultura de Mallorca però no ho aconseguiran. Aquests pressuposts 
donen l’extremunció perquè la cultura de Mallorca s’enfonsi i posar, per damunt de la 
cultura de la nostra illa i el nostre país, la cultura espanyola i espanyolista. 

Observa que no veuen tampoc enlloc la feina i el ferm suport, que predicava el Partit 
Popular durant la campanya electoral, a les inversions en el nostre patrimoni de cara a 
posar-lo en valor per tal poder-ne gaudir tant els ciutadans com per fomentar el 
turisme –que és la nostra principal indústria i riquesa– perquè pugui venir durant les 
temporades d’hivern a Mallorca. Reitera que no veuen enlloc aquesta empenta per 
posar en valor el nostre patrimoni. 
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És clar que l’equip de govern té, com ja ha dit, un objectiu final que mai no havien fet 
tan evident tant al Consell de Mallorca com al Govern de les Illes Balears i ben aviat 
ho veuran també al govern de l’Estat espanyol. El seu objectiu és que la nostra 
cultura, la nostra llengua i el nostre patrimoni, que sempre s’han defensat durant tots 
aquests anys de democràcia, els volen substituir per la cultura de l’Estat espanyol. 

Aquests pressuposts en són un prova més perquè les retallades en Cultura, Patrimoni i 
Política Lingüística senzillament són impressionants. 

Voldria també que li diguin que els han fet els ajuntaments. La Sra. Roig ha parlat de 
suport als ajuntaments però qualsevol suport des de Cultura cap als ajuntaments 
desapareix completament del pressupost i demana si és aquest el suport que donen als 
ajuntaments. 

Fa constar que els ajuntaments petits pràcticament basaven la seva activitat cultural 
fent actes que poguessin ser subvencionats pel Consell de Mallorca i això ara 
desapareix del mapa. 

L’equip de govern té molt clar que ha d’obeir les directrius del partit, ha d’obeir les 
directrius de Madrid i ha de tenir contentes les seves bases més extremistes perquè els 
seus militants que no són tan extremistes no diran res i, com que aquests callaran, 
doncs fan aquest gir rotund, com no havien fet mai, cap a la destrucció de la nostra 
cultura i de la nostra llengua. 

Assegura que els poden estrènyer i potser els malmenin fort però han de pensar que 
les trinxeres són fondes i mai no arribaran a la profunditat on són el cor i el sentiment 
dels que defensen el nostre país. 

Insisteix en el tema dels ajuntaments. Parlen de màxim suport als ajuntaments però li 
diu a la Sra. Roig que no sap on és, en aquests pressuposts, el suport als ajuntaments 
o, per ventura, pensen que amb un cop d’efecte de llevar 4M€ de Serpreisal ja han 
complert amb els ajuntaments. Això, per als ajuntaments petits, és una rialla. 

Matisa que per un ajuntament que té un pressupost de 2M€ o 3M€ impliquen 20.000 o 
30.000 euros i això –insisteix– és una ridiculesa. És necessari i hi estan a favor però 
no deixa de ser una ridiculesa i només afavoreix els ajuntaments més grossos perquè, 
evidentment, no és el mateix un 1% d’un pressupost de 2M€ que un 1% d’un 
pressupost de 30M€ o 40M€ i, per tant, els ajuntaments més petits en surten 
perjudicats amb aquesta supressió. 

Destaca que el Pla d’Obres i Serveis ascendeix a 5M€, dels quals 3M€ ja estan 
compromesos, i sense haver-ne modificat el reglament perquè es pugui subvencionar 
el 100% de les obres. En aquest sentit observa que en 2010 hi havia bastant més 
doblers en el Pla d’Obres i Serveis. 

Tampoc no compten, per al pressupost del Pla d’Obres i Serveis, amb els doblers que 
li corresponen a aquest consell insular –i aquí insisteix en la manca de reivindicació 
davant les institucions que han finançar el Consell de Mallorca– del Govern de les 
Illes Balears i del govern central. No els pressuposten i, els doblers que no es 
pressuposten, no hi són. 

Així doncs, aquí és on els retreu aquesta manca d’interès i aquesta manca de 
reivindicació d’allò que els toca als mallorquins i les mallorquines. Això és manca 
d’ambició i desgana. 
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La veritat és que li genera tristor pensar que l’equip de govern no és capaç de 
reivindicar tot allò que li correspon als mallorquins i les mallorquines, és a dir, el que 
li correspon a Mallorca. 

El pitjor de tot això és que l’equip de govern encara es pensa haver fer un boom amb 
els 4M€ de Serpreisal i adverteix que no hi ha pitjor cosa que aquell que es considera 
autosatisfet d’una ridiculesa. 

Una partida de 4M€ per als ajuntaments per a despesa corrent no deixa de ser un 
“pedaç mal cosit”. Realment creu que l’equip de govern és incapaç de fer una aposta 
ferma pels ajuntaments i pel municipalisme i això que al Ple de Consell de Mallorca 
hi ha molts de batles i regidors així com consellers que ho han estat. 

Assevera que encara anirà més enfora i li demana a la Sra. Roig si ha pensat en quina 
situació es troben els ajuntaments, que són les administracions més properes als 
ciutadans, i si n’és conscient de la quantitat de ciutadans i ciutadanes que van a veure 
el batle o el regidor de Benestar Social perquè no poden pagar el lloguer, el transport 
escolar, els llibres del fills o que, per ventura, els vespres no tenen per sopar i l’IMAS, 
en cap moment, no té partida suficient per cobrir aquestes necessitats i aquestes 
emergències dels ajuntaments de l’illa de Mallorca.  

Fa palès que aquesta situació avui hi és però encara augmentarà i, per això, aquests 
pressuposts tampoc no donen cap tipus de solució a les necessitats bàsiques de les 
persones i a les necessitats bàsiques dels ajuntaments de Mallorca. Reitera que tot són 
retallades i més retallades. 

Pel que fa a Medi Ambient, demana quants de programes suprimeixen: tallers 
d’ocupació, escoles–tallers o l’itinerari cultural europeu de pedra en sec, que podria 
potenciar el turisme d’hivern. 

L’única obsessió que tenen és cobrar la taxa d’incineració i fent-ho el Consell de 
Mallorca es carregarà polítiques de reciclatge que molts d’ajuntaments fan i que, per 
desgràcia, no fa aquesta casa. El fet de cobrar la taxa d’incineració des del Consell de 
Mallorca durà aquesta conseqüència si al final tiren el tema endavant. 

Per altra banda, demana si han pensant les conseqüències que tendrà el fet de no 
cobrir les baixes del personal de les residències o si s’han plantejat com estaran atesos 
els nostres majors. Sol·licita que li expliquin com ho faran, si el personal farà més 
hores extraordinàries, cosa que no és viable i, per això, creu que és imprescindible 
pressupostar el poder cobrir les baixes a tots els serveis assistencials de l’IMAS. 

Per concloure, anuncia –encara que ja ho hauran deduït– que el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca votarà en contra d’aquests pressuposts i ho farà perquè no són els 
pressuposts que requereix la nostra illa, perquè no són els pressuposts que garanteixen 
el suport a la nostra cultura ni al nostre patrimoni ni a la nostra llengua, perquè 
destrueixen ocupació, perquè augmenten el deute, perquè no garanteixen el suport 
necessari que han de menester els ajuntaments, perquè no garanteixen els serveis 
bàsics a les persones i perquè no reflecteixen cap tipus de política d’estalvi energètic. 

En definitiva, no donaran suport als pressuposts perquè consideren que, de cap 
manera, no són els pressuposts que requereix Mallorca per fer front a la crisi 
econòmica. 
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El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el seu Grup ha presentat una 
esmena a la totalitat d’aquests pressuposts per tal que es tornin enrere i es refacin de 
bell nou. 

Per tal d’explicar els motius pels quals demanen la retirada dels pressuposts, diu que 
començarà amb una anècdota perquè sol mirar papers de la història recent i així ha 
mirat com va anar el darrer debat de pressuposts de 2010.  

Diu que va ser curiós perquè el portaveu del Partit Popular va començar la seva 
intervenció dient que “defora feia molt de fred però aquí estaven congelats, és a dir, 
que la institució estava congelada”. A ell li va saber greu que digués que s’havia 
congelat la institució perquè ell era dels que defensaven que havia de créixer i tant de 
bo que el portaveu d’aquell temps del Partit Popular no és avui en aquesta sala perquè 
li pegaria plorera en veure que la “congelació” era un luxe devora el que està passant 
ara que són retalls en el pressupost que presenten avui per la seva aprovació. 

Comenta que són uns pressuposts que la Sra. Roig ha qualificat de realistes, 
equilibrats i que serveixen per donar solucions a la realitat que avui viu la societat 
emperò ell no és molt amant de posar etiquetes als pressuposts atès que no considera 
que siguin una etiqueta ni tan sols la suma i resta de 700 pàgines de números que si 
entrassin a discutir avorririen a aquells que els agrada el tema i molt més a aquelles 
persones que no saben ben bé que és un pressupost. 

Puntualitza que, per a ell, un pressupost és un compromís, un document de compromís 
públic d’allò que un govern pensa fer per arreglar els problemes que té la societat que 
en depèn. Evidentment, la societat que depèn d’aquesta institució és la societat 
mallorquina i, per tant, aquests pressuposts haurien de donar solució als problemes 
que tenen tots els mallorquins i les mallorquines. 

A la vista dels pressuposts, ha de dir que no donen solució als problemes existents. Hi 
ha molts de problemes però n’hi ha un que destaca i és el tema de l’atur sobre el qual 
–recorda que ja ho va dir en un altre Ple– el Partit Popular, des de fa molt de temps 
n’ha fet el seu cavall de batalla electoral i llavor ell li va dir que li’n donava rèdit 
aquesta estratègia i, es varen comprometre que si governaven les institucions, la seva 
gran preocupació seria la creació de llocs de feina. 

En canvi, les primeres decisions que prenen aquests pressuposts lleven molts llocs de 
feina de forma directa i n’hi ha alguns que són preocupants, com els que ja han 
discutit en algunes ocasions i, per això no s’hi allargarà, de Ràdio i Televisió de 
Mallorca però encara n’hi ha d’altres que li preocupen bastant més com són els que 
fan feina en temes de Benestar Social i no sap què passarà i si es mantendrà això de 
no preveure substitucions per baixes o per vacances d’aquelles persones que donen 
una atenció directa als necessitats. 

Opina que això ho fan perquè s’ha posat de moda allò de dir “s’ha de retallar”, “s’han 
d’estalviar doblers”, “el més important, en aquests moments, és no gastar” perquè 
diuen això solucionarà els problemes econòmics de Mallorca, d’Espanya, d’Europa i 
del món. 

De fet, hi ha economistes que ho diuen i el Partit Popular de tot Europa ho ha agafat 
com a doctrina: “S’ha de gastar molt poc per sanejar l’economia i així rellançar-la”. 
Ell  no és expert en economia –i aquí perdrà davant la presidenta que té un màster en 
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economia pública– però té voluntat d’aprendre i, per això, ha estudiat allò que diuen 
els economistes més coneguts de tot el món sobre la crisi. 

La conclusió ha estat que li han entrat ganes d’escriure un llibre perquè hi ha opinions 
de tots colors. Hi ha economistes que, efectivament, diuen que s’ha d’estalviar i s’ha 
de retallar perquè això farà que l’economia es reforci i la salvaran. En canvi, n’hi ha 
que diuen que no, que allò que s’ha de fer és gastar més que mai. Fa notar que això ho 
diuen premis Nobel, tant els uns com els altres. 

Davant aquesta situació, creu que s’ha reflexionar políticament sobre allò que cal fer 
al Consell de Mallorca per resoldre els problemes dels ciutadans i així fer uns 
pressuposts que solucionin els problemes i no uns pressuposts genèrics que 
compleixin amb el desig d’uns economistes, en contra d’uns altres que diuen que la 
salvació és retallar, perquè la salvació no és retallar. 

Amb molts d’aquests economistes que ha llegit estava d’acord perquè no parlaven 
només d’economia i deien que allò més greu de les institucions no és si gasten molt o 
poc sinó que gastin bé. Aquesta és la solució que diuen que hi ha d’haver i que s’han 
de fer unes institucions modernes, modèliques, que funcionin amb rapidesa i que s’ha 
d’acabar amb aquell tipus d’institució que quan un senyor presenta una factura està un 
any i mig a poder cobrar però no perquè no hi hagi doblers sinó perquè la burocràcia 
fa que estigui tant de temps a poder-la cobrar. 

En aquest sentit diuen els economistes que això és el més dolent i una de les mesures 
que es prenen amb aquests pressuposts és que eliminen el departament que feia feina 
per millorar la modernització de la institució i, per tant, des del punt de vista del seu 
Grup, lleven un dels puntals de la recuperació econòmica: que les institucions 
públiques facin la feina ben feta. 

Això no vol dir que els funcionaris facin la feina mal feta sinó que la fan així com els 
han ensenyat sempre però els temps canvien i les institucions necessiten d’una 
modernització i necessiten introduir-hi aquells elements tècnics que permetin que un 
senyor que presenta una factura avui, la pugui cobrar al cap de 15 dies o 1 mes però 
no al cap d’un any o d’un any i mig perquè falten firmes, etc. 

Aquesta és la importància del que haurien de fer amb aquesta institució però, per 
contra, l’equip de govern ha eliminat, immediatament, aquest departament. 

Una altra qüestió que genera feina és la inversió –un dels problemes grossos que té 
aquesta institució– i l’equip de govern retalla la inversió de tal manera que, 
evidentment, els llocs de feina que crearan des del Consell de Mallorca, gràcies a les 
seves inversions, seran pocs per mor d’aquesta retallada de les inversions. 

Considera que els retalls no els fan perquè decideixin reduir la despesa corrent –això 
no ho diuen però sí que els ho deien a ells– que veu que sí davalla molt al Consell de 
Mallorca i a l’IMAS però al pressupost consolidat, que és la suma que tot el 
pressupost que avui debaten, el capítol II no davalla en realitat perquè davalla 2M€ 
d’un total de 101M€, és a dir, que sí davalla però poquet.  

Allà on peguen una tisorada important és en el capítol I i, si ho aconsegueixen tot 
donant els mateixos serveis, doncs els dóna l’enhorabona. Li preocupen moltes coses 
de capítol I i, la que més, el tema de la tercera edat i de totes aquelles persones que 
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estan en centres d’atenció i que no està previst com els cuidaran quan els que les 
cuiden se’n vagin de vacances o estiguin de baixa. 

Demana si han fet uns pressuposts de crisi o bé han aprofitat la crisi per fer els 
pressuposts. Aquesta és una pregunta que cadascú defensarà quelcom distint però ell 
pensa que, pertot on governa el Partit Popular, s’ha aprofitat la crisi per fer els 
pressuposts, és a dir, que no és que hagin fet uns pressuposts per aturar la crisi. 

Fa constar que en els sis mesos de legislatura que duen ja hauran notat que ell estima 
aquesta institució –també estima molts els ajuntaments que és on va començar i si 
pogués hi tornaria–, perquè després de l’ajuntament és on sempre ha estat encara que 
va intentar passar al Parlament. Diu això perquè, com que estima la institució, vol 
treure un tema important que té a veure amb el pressupost. 

El tema concret és la globalització. Avui en dia les decisions que es prenen a Formosa 
afecten el Consell de Mallorca però no se n’adonen, estan nerviosos i és que quelcom 
ha passat: que Lehman Brothers ha fet fallida. Lehman Brothers ha inundat el món de 
productes tòxics (per cert, el responsable de Lehman Brothers a Espanya i a Portugal, 
ara l’han fet ministre d’Economia a Espanya). 

Així doncs, la globalització fa que ens afectin massa coses que no es decideixen aquí i 
això fa que la gent es desencanti de la política i es comença a dir que la política no 
serveix per res perquè els polítics fan coses però hi ha més atur, més pobresa, les 
coses no van bé, etc. i no se sap ben bé qui ho ha decidit perquè no ho ha decidit el 
Consell de Mallorca, ni el Govern de les Illes Balears, ni el govern d’Espanya i ni tan 
sols el Parlament europeu. Ho han decidit els caps d’un banc que estava a Estats Units 
o, encara pitjor, d’una illa d’Indonèsia. 

És a dir, que qualsevol qüestió que no sintonitzi bé amb allò que es pretén fer en 
economia global romp aquest sistema i fa que hi hagi un malestar general i això crea 
un desencís a la gent. Reconeix que ell es troba entre aquesta gent perquè no s’hi pot 
fer res ja que, per més que facin, poden prendre una decisió a Indonèsia que tiri per 
terra la d’aquí. 

I tot lligant aquestes dades amb els pressuposts, considera que s’han de reforçar 
aquelles institucions que estan a prop del ciutadà per prendre mesures que afecten el 
ciutadà perquè sinó corren el perill que, si es continuen prenent totes les mesures 
importants des de fora, es desil·lusionarà tothom de la política, l’abandonaran, aniran 
a parar a una selva d’individualismes i s’oblidaran absolutament de tot allò que és 
comú. 

Per recuperar les ganes que allò que és comú –de tots– funcioni, creu que s’han de 
recuperar aquelles institucions que estan a prop del ciutadà. A mode d’exemple, 
comenta que un ciutadà veu el seu batle i li retreu que no li hagi asfaltat el carrer i així 
el ciutadà se sent partícip de la política municipal perquè té la persona que pren les 
decisions a prop i la pot alabar o li pot estirar les orelles. És bo per a la societat que es 
preguin les decisions el més a prop possible i, per això, pensa que les decisions –el 
màxim possible– per lluitar contra els efectes nocius de la globalització és passar el 
màxim de decisions als ajuntaments que és la institució més propera al ciutadà. 

I llavors, la segona institució més propera als ciutadans són els consells insulars i, per 
tant, totes aquelles decisions que no hagin de dur els ajuntaments, han de passar als 
consells. Reitera que li agrada el Consell de Mallorca i no només perquè hi cregui 
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sinó també perquè creu que la societat necessita que el Consell de Mallorca agafi 
força i això no serà possible si permeten que, des del Govern de les Illes Balears, els 
diguin que enguany els donen menys doblers perquè ells en necessiten més o també 
que el Consell de Mallorca no desenvoluparà les competències que li dóna l’Estatut 
perquè les vol desenvolupar el Govern de les Illes Balears. 

El seu Grup esta d’acord que s’han de llevar les duplicitats però les ha de deixar de fer 
el Govern de les Illes Balears i ha de començar a fer-les el Consell de Mallorca perquè 
és la institució que té les competències. 

Tot seguint la línia que apuntava d’il·lusionar els ciutadans fent la feina des de la 
institució que els és més propera, diu que està més a prop dels ciutadans el Consell de 
Mallorca, perquè té un àmbit territorial més petit, i ha de desenvolupar totes les 
competències que li confereix l’Estatut i li ha de dir al Govern de les Illes Balears que 
no les faci més. 

En canvi, ara presenten uns pressuposts que eliminen totes aquelles actuacions que es 
feien ja amb competències que són del Consell de Mallorca per llei (Joventut, 
Igualtat) tot dient que les ha de fer el Govern de les Illes Balears i no hi està, en 
absolut, d’acord. 

Reitera que si ja hi dedicaven uns doblers, doncs els hi haurien de mantenir per 
continuar la feina atès que no feien cap programa duplicat amb el Govern de les Illes 
Balears, ni un tan sols i, en tot cas, qui ha de deixar de fer actuacions és el Govern de 
les Illes Balears i el Consell de Mallorca n’ha de fer més. 

Resumeix que el ciutadà se sentirà a prop del polític si el polític pren decisions que li 
solucionin els problemes i, per això, no s’ha de permetre que qui prengui les decisions 
pel problemes que té la societat sigui a Xina, a Rússia o a Estats Units. El Consell de 
Mallorca, per tant, ha de ser més fort que mai i, amb els pressuposts que es presenten, 
esdevé més fluix que mai. 

Pel que fa al tema de l’endeutament, recorda que el Partit Popular l’ha criticat molt i 
de fet la presidenta, en presentar els pressuposts, va dir que els mallorquins pagaran 
cada dia 94.000 euros als bancs. Això és cert encara que la xifra exacta és un poc 
inferior però la presidenta la va arrodonir a l’alça perquè volia fer veure que pagarien 
molt. 

Puntualitza, emperò, que 28.000 euros d’aquests 94.000 euros són deguts a actuacions 
de finançament que va fer el govern anterior, el govern liderat per la Sra. Armengol. 
L’actual equip de govern duu 6 mesos i, dels 94.000 euros, n’hi ha 18.000 que són 
deguts a la seva actuació.  

O sigui, que si en 6 mesos han afegit 18.000 euros diaris de despeses de bancs, 
convendria que no fessin una crítica tan forta del que s’ha de pagar cada dia als bancs. 
Ell sempre ha defensat que no és bo ni dolent fer un préstec i és el Partit Popular que 
qualifiquen de dolent el demanar crèdits. 

Recapitula i fa constar que l’actual equip de govern ha generat 18.000 euros diaris de 
despesa en 6 mesos mentre que el PSOE, que tant critiquen, en va generar 28.000 en 4 
anys. Això li fa pensar que, amb la carrera que duen, els passaran i no els veuran 
passar. 
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Han llançat el missatge que la culpa és de l’anterior equip de govern i, de fet, avui han 
dit que l’únic departament que puja el seu pressupost és Hisenda i Funció Pública pels 
interessos i les amortitzacions i això és igual a dir que els anteriors gestors ho feren tot 
malament i ara li toca pagar-ho als actuals i reitera que el deute diari és de 28.000 
euros per la gestió socialista en 4 anys i 18.000 euros per la gestió del PP en sis 
mesos. 

Vol que, per tant, vagin alerta amb els missatges que transmeten perquè la gent, al cap 
i a la fi, pensarà que tots els polítics són iguals. Assegura que és més partidari 
d’arribar a acords i, en aquest sentit, agrairia més que li proposin acords en lloc que li 
peguin per darrere perquè llavors s’enfada i diu coses que no voldria dir. Remarca que 
li agrada més pactar que no discutir. 

Per altra banda, l’altra estrella dels pressuposts és que el pressupost de Benestar 
Social no davalla sinó que puja un 4%. Tots els que saben de pressuposts saben que 
això no és així i ho explicarà en ordre invers. 

Per fer enguany el que es feia l’anterior legislatura farien falta 135M€ i el pressupost 
de l’IMAS és de 127M€, és a dir, que li falten 8M€ per poder fer el mateix que feien i, 
per això, refusa que diguin que el pressupost puja perquè en realitat davalla, les 
prestacions les davallen. 

Si hi ha una justificació d’allò que davallen i els motius pels quals ho fan, això ja és 
una altra discussió però reitera que no poden dir que no davallen les polítiques socials 
perquè sí que les davallen. 

En comparar xifres, afegeixen 10M€ de les places concertades que no figuraven en el 
pressupost anterior de 2010 perquè es varen incorporar més tard i llavors també hi ha 
un conveni que també s’incorporava però que ara el posen des del principi. Així surt 
una xifra que sembla que creixen però no, no creixen sinó que davallen en Benestar 
Social. 

En definitiva assenyala que són uns pressuposts que, contràriament al que ha dit la 
Sra. Roig, no són adequats a la situació actual que és de crisi total i en situació de crisi 
total, els economistes que a ell li agraden diuen que s’han de solucionar els problemes 
dels ciutadans i no multiplicar els problemes tot retallant coses. 

Això no ho fa l’actual equip de govern i no ho fa ni tan sols amb el personal de forma 
directa perquè, d’ençà que governen, hauran llevat més de 200 places.  

A més a més, tal i com li va dir a la presidenta i al vicepresident en el moment del 
relleu, el seu Grup farà costat a l’equip de govern en tot allò que signifiqui 
modernitzar la institució i això vol dir que s’haurien de prendre decisions que a qualcú 
li couran i que no seran fàcils i, atès que no seran fàcils, no volen que les faci el 
govern tot sol i se’n desgasti perquè estan convençuts que el problema gros que té 
aquesta institució és d’eficiència i de modernització i és per aquí que s’ha d’anar. 

Demana que no diguin que s’ha de retallar dèficit per salvar la situació econòmica 
d’Europa perquè aquesta és una institució que no ha tengut dèficit mai. Es poden fer 
polítiques d’eliminar dèficit al govern central, que té més d’un 6% de dèficit, o al 
Govern balear que té més d’un 7% de dèficit però el Consell de Mallorca té 0% de 
dèficit i, per tant, no entén que hagin de llevar dèficit. 



 25

El deute és una de les altres malalties que diuen els economistes que segueix el PP i 
diuen que s’hi ha de lluitar però al Consell de Mallorca s’està en uns nivells que, de 
fet, quan es va prohibir als ajuntaments fer préstecs, va quedar exclòs d’aquesta 
prohibició el Consell de Mallorca per la seva bona situació i gràcies a això varen 
poder fer préstecs en 2011 –creu que amb el suport del Partit Popular– i també ja 
n’han fets en 2012, aquesta vegada amb el suport del Partit Socialista. 

Remarca que la situació de préstec no és dolenta i, per tant, no s’han de demonitzar 
els préstec i tampoc no han de llevar dèficit perquè no en tenen i, així doncs, el que 
cal fer és solucionar els problemes dels ciutadans però considera que ara fan el camí 
invers i, per això, votaran en contra d’aquests pressuposts. 

El Sr. VIDAL (PP) manifesta, en primer lloc, que el Grup Popular sí que votarà a 
favor d’aquests pressuposts perquè hi creuen i hi creuen perquè són uns pressuposts 
reals, equilibrats, necessaris i que estan ajustats a la realitat que viu la societat tant 
econòmicament com socioculturalment i, a més a més, són uns pressuposts austers. 

Refusa que siguin uns pressuposts amb retard i opina que són uns pressuposts dels 
quals s’haurien de donar tots l’enhorabona després de 23 mesos de no haver-ne 
aprovat cap. Els pressuposts s’han de fer cada 12 mesos i l’equip de govern anterior 
no ho havia fet i, per tant, felicita la Sra. Roig per haver fet aquesta feina en només 6 
mesos. 

És coneixedor que són uns pressuposts molt treballats i en els quals es veuen 
reflectides totes les necessitats dels ciutadans que estan representats en aquesta 
institució: els ciutadans mallorquins. 

Reitera que, com deia, són uns pressuposts reals, necessaris, ajustats, equilibrats i 
austers. Remarca que no augmenten el deute i recorda que s’ha fet esment al fet que se 
subscriu un crèdit de 16M€ però fa notar que se n’amortitzen 27 i, per tant, van cap 
allà on volen. 

Abans de voler arreglar els problemes dels altres i abans de posar ordre allà on toca, el 
primer que s’ha de fer és tenir ca nostra arreglada i aquests pressuposts arreglen un 
poc ca nostra d’així com l’han trobada, és a dir, amb els calaixos girats i buidats i 
sense poder realitzar cap inversió ni una. 

Altres membres d’aquesta sala han dit que ja s’havia hagut de fer un crèdit però el que 
no han dit és que se’n va haver de fer perquè s’havien de pagar les factures d’aquelles 
persones a qui havien comanat unes feines l’anterior equip de govern i si no fos per 
l’esmentat crèdit, aquestes persones encara no haurien cobrat. La gent que ha cobrat 
les seves factures amb aquest crèdit donen l’enhorabona a la Sra. Roig i el Grup 
Popular també li reconeix la feina que hi ha fet. 

També s’ha dit que no defensen la cultura i fa constar que aquell d’aquesta sala 
que cregui que pot parlar més de cultura –no amb paraules sinó amb obres– 
mallorquina que li ho digui. Assegura que el seu Grup representa la cultura de 
Mallorca, la viu i la gaudeix i, sobretot, la mantén i la promociona. Per això, no 
hi ha dret que altres grups es puguin posar la paraula “cultura” o 
“mallorquinitat” dins la butxaca ja que, quan era hora de fer-ho, no hi varen fer 
res i ara volen criticar distintes polítiques que sí que defensen la cultura 
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mallorquina i ho fa rotundament com a mallorquí nat a poble, de les darreres 
generacions que varen néixer als pobles. 

Destaca que la feina del Consell de Mallorca, com sempre ha dit la presidenta, és ser 
l’ajuntament dels ajuntaments i, per primera vegada en la història, aquest Consell ha 
demostrat que ha regalat l’1% dels seus pressuposts als ajuntaments. Els han llevat 
una despesa que havien de fer forçosament i que a molts d’ajuntaments els anava 
malament. 

Aquells que no estan contents que el Consell de Mallorca es faci càrrec de Serpreisal 
(amb la feina que suposa i la gran quantitat d’ajuntaments que no havien pagat) 
haurien de mirar els pressuposts dels ajuntaments, mirar què dedicaven a cultura i, ara 
que no han de pagar el Serpreisal, cada ajuntament que ho cregui necessari podrà 
destinar aquests doblers a cultura i així, per ventura, el Consell de Mallorca haurà fet 
més per la cultura que no s’havia fet mai. 

Creu que aquests pressuposts són municipalistes, que estan ben fets i aquell que digui 
que no hi ha mesures en matèria de medi ambient convé que s’ho faci mirar. Mai no 
s’havia fet tanta feina com ara pel medi ambient. Les mesures preses en només 6 
mesos des de Medi Ambient per defensar els municipis –per defensar els 
ajuntaments– són mesures que hi ha batles que feia 15 anys que les demanaven. 
Aquestes mesures gestionen el medi ambient urbà i aquestes mesures estan devora la 
gent que trepitja el medi ambient rural. 

El col·lectiu més gros afectat pel medi ambient rural, a part de la gent que en gaudeix 
amb excursions i altres activitats, és el col·lectiu de caçadors –matisa que és el més 
gros perquè compta amb 26.000 llicències federades de caçadors– dóna el seu suport a 
les polítiques que duu a terme el Consell de Mallorca en relació al medi ambient rural. 

Així doncs, els pressuposts contemplen totes i cadascuna de les persones que han 
d’ajudar i que viuen a Mallorca. Els pressuposts defensen els municipis i defensen les 
persones. 

En quant al comentari sobre l’estalvi energètic, assenyala que la primera persona que 
s’han posat a estalviar despesa ha estat el conseller d’Urbanisme i Territori que ha 
reduït l’enllumenat de carreteres tot ajustant-lo a les necessitats i intentant gastar 
menys. 

Tot això és perquè volen –i així queda palès als pressuposts– un Consell de Mallorca 
auster i sense tirar la casa per la finestra. Si els governants d’abans no haguessin tirat 
la casa per la finestra, no haguessin hagut de contractar crèdits per pagar les factures 
que no s’havien pagat, no tendrien una administració tan endeutada. No cal recórrer al 
préstec per a despesa ordinària: això és pa per avui i fam per demà i així ho han dit 
mil vegades. 

El Grup Popular creu rotundament en la gestió econòmica que s’està fent i adverteix 
que, contractar crèdit per a coses que el dia de demà no tenen retorn, significa passar-
ho malament en el futur. Si s’hagués pensat d’aquesta manera fa 10 anys, avui no 
estarien tan malament econòmicament. 

Afegeix que li agrada sentir les filosofies sobretot de la gent que té un nivell cultural i 
de coneixements important. És cert que el Sr. Font Barceló va començar, ara fa 2 
anys, dient que defora feia molt de fred i que el Consell de Mallorca estava congelat. 
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Creu que si ara hi fos i si veiés la bancada que tendria asseguda al darrere, diria que a 
defora hi pot fer molt de fred però tots els que estan dins el Consell de Mallorca o en 
depenen poden estar contents perquè, per primera vegada, amb aquests pressuposts 
demostra que es preocupa dels altres. “Si defora fa fred, no s’ha de passar pena. Aquí 
dedins estan calents i segur que ja noten la calentor”, això està segur que és el que 
diria. 

Per arreglar els problemes dels altres, com deia abans, primer s’han d’haver arreglat 
els propis. Si aquests pressuposts no estiguessin enfocats per dur a terme accions que 
primer han de posar ordre dins aquesta casa per després poder transmetre la “calentor” 
als altres i ajudar-los, doncs no estarien ben fets perquè si aquí dedins “fa neu” no 
podran transmetre “calentor”, de cap manera. 

Sobre les teories d’economistes que diuen que és millor gastar que estalviar, diu que a 
qui ho faci a ca seva li haurà de fer mamballetes perquè, quan una cosa està encallada, 
el primer que s’ha de fer és arreglar-la. Aquesta teoria que diu que, quan s’està 
encallat, s’ha de gastar més, és com quan popularment es diu “a un negat, da-li aigua”. 
Li’n podran donar tota la que vulguin, ja està negat. 

Opina que el Consell de Mallorca millora cada dia i que aquests 6 mesos han 
demostrat que l’equip de persones que el dirigeixen són persones vàlides, són 
persones que saben què passa al carrer i, a més a més, són persones que saben què han 
de fer cada dia per tal de tenir un poquet més de qualitat de vida. Aquests pressuposts 
ho demostren. 

En definitiva, aquests pressuposts són reals, s’acosten i ajuden els ajuntaments i a 
totes i cadascuna de les persones que, d’una manera o d’una altra, depenen d’aquest 
Consell de Mallorca.  

Sempre solen parlar al final de les persones majors i, en aquest sentit, comenta que 
l’IMAS, segons el seu paper, farà una feina fantàstica i ja parlaran de com van les 
llistes de reserva i com van les necessitats de cada una de les persones. Amb una 
consellera com la Sra. Cirer i amb la seva experiència, això ha d’anar bé a la força. Es 
mostra convençut que a llarga anirà bé i constata els esforços que s’hi fan amb 
l’augment de les partides pressupostàries.  

Ho poden mirar des del punt de vista que vulguin però, quan diuen que fan uns 
pressuposts austers, és perquè baixen allà on toca o allà on és més necessari baixar-
los. Mai no deixen de part les polítiques socials i en aquests pressuposts figura un 4% 
d’augment de les partides socials. Està convençut que amb aquest augment, al llarg 
dels propers mesos, veuran com aquests pressuposts donen un bon fruit. 

Sobre accions mediambientals, recorda que l’objecte del Consorci de la serra de 
Tramuntana es contempla per primera vegada en els pressuposts i també remarca que 
mantenen el nostre patrimoni, sempre que és possible. 

Per concloure, li diu a la Sra. Roig i a la Sra. presidenta que, des del Grup del Partit 
Popular, els donen l’enhorabona per aquests pressuposts que han fet i les animen a 
continuar amb aquesta acció de govern que han duit fins ara. Enhorabona! 

La Sra. ROIG anuncia que contestarà en primer lloc al Sr. Font. Li observa que ha dit 
que el seu Grup votarà en contra d’aquests pressupost i que l’equip de govern ja ho 
devia donar per entès però no és així atès que ho han presentat una esmena a la 
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totalitat com sí ha fet el Grup Socialista i, per tant, podrien entendre que, de manera 
genèrica, estan d’acord amb les línies generals dels pressuposts.  

Pel que fa al tema del retard, comenta que no hi entrarà perquè és un doi discutir si els 
pressuposts vénen amb retard. Tot i això, recorda que els pressuposts de 2010 es varen 
presentar pel mes de gener i puntualitza que totes aquelles persones que han gestionar 
una àrea d’hisenda saben que, en un moment determinat, de vegades és complicat fer-
ho quan caldria i que els pressuposts de 2011 no es varen presentar i, per això, refusa 
que avui el Sr. Font retregui que aquests pressuposts es presenten amb retard. 

També li assenyala que, un cop escoltada la seva intervenció, només farà servir una 
paraula per tal de qualificar tot el seu discurs, una paraula que el Sr. Font ha dit: 
ridiculesa.  

Fa palès que els pressuposts no es fan mai amb poques ganes sinó que, per contra, es 
fan amb il·lusió, són tensos, n’han de discutir, etc., però els fan amb ganes atès que 
s’hi plasmen totes les polítiques en general que un partit té a l’hora de governar. 
Remarca que els fan amb il·lusió i amb ganes i no com un simple tràmit. 

Considera que el Sr. Font no s’ha llegit els pressuposts en profunditat perquè no són 
uns pressuposts, com ell diu, conformistes. Com ja ho ha explicat abans, no són 
conformistes ni deixen de reivindicar el paper d’aquesta institució sinó que el 
problema és que avui aquesta institució depèn econòmicament d’altres dues 
institucions.  

A partir d’aquí reivindicaran més finançament però, avui, els doblers que poden 
reflectir damunt els pressuposts són els doblers que contemplen els pressuposts de la 
comunitat autònoma –amb la qual discutiran els punts en què no estiguin d’acord– i 
alhora estan a l’espera dels pressuposts de l’Estat que encara no estan aprovats i, per 
tant, tot allò que assenyalava el Sr. Font sobre manca de reivindicació no ho és sinó 
que, avui per avui, no ho poden posar damunt els pressuposts perquè és il·legal i 
llavors ja entraran a debatre les esmenes parcials del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca que indiquen d’allà on el Sr. Font trauria el finançament. 

En relació al retret d’augmentar el deute, diu que sobre el debat del deute se’n té una 
opinió distinta en funció de si s’està governant o s’està a l’oposició. Tothom defensa 
la necessitat d’assumir un deute perquè les prioritats, en un moment determinat, són 
poder fer front al pagament als proveïdors emperò quan estan a l’oposició diuen que 
l’endeutament és negatiu. 

L’equip de govern pensa que per a la creació de llocs de feina és molt important la 
iniciativa privada. El Sr. Font no hi creu en absolut i, per tant, no entrarà a debatre 
aquest punt de vista atès que les postures estan totalment enfrontades. 

Malgrat això, vol que quedi clar que el Consell de Mallorca no destrueix 100 llocs de 
feina que hi havia a través d’uns convenis amb el SOIB i que estaven dirigits a medi 
ambient. Explica que hi havia uns convenis en marxa d’una línia de subvencions que 
va treure la Conselleria d’Educació i Treball i el Consell de Mallorca s’hi va acollir a 
través d’uns tallers d’ocupació, escoles–tallers, etc. Els convenis tenien un termini 
d’execució de mig any i ara han acabat. De moment, des del SOIB no s’ha tret cap 
línia nova de subvenció però, si en 2012 en treuen i el Consell de Mallorca s’hi pot 
acollir, doncs no dubtin que ho faran. 
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Tot seguit reitera que el Consell de Mallorca no ha destruït aquests llocs de feina sinó 
que simplement es va acollir a una línia de subvencions que tenia un termini 
determinat de durada i ara aquest termini ha acabat. Afegeix que, de fet, moltes 
persones que es varen acollir a aquests cursos, avui tenen dret a una sèrie de 
prestacions. 

En matèria d’inversions assenyala que, com ja ha dit, la manca d’inversió en aquests 
pressuposts ve provocada pel finançament del conveni que hi ha amb el Ministeri de 
Foment que enguany és molt més baix que en 2010 i en 2011 i també perquè aquests 
pressuposts no contemplen, perquè avui no ho poden fer, les inversions estatutàries 
atès que l’Estat no té el seu pressupost aprovat i, per tant, no poden pressupostar que 
vendran doblers de Madrid si no saben si vendran o no vendran aquests doblers. 

En relació als temes de protocol i de treballs tècnics, li diu al Sr. Font que no sap si 
entrar-hi ara o quan debatin les esmenes. No obstant això, li fa notar que no sap si 
l’esmena l’ha redactada ell o l’hi han redactada. Si l’hi han redactada, qui ho ha fet no 
l’estima gens per fer que el Sr. Font, que duia Cultura, faci esment de les despeses de 
protocol i d’estudis i treballs tècnics cosa que no li sembla adient. 

Matisa que, només en protocol, el Sr. Font tot sol com a conseller de Cultura, gastava 
més o manco el mateix que avui gastarà tot l’equip de govern i, en estudis i treballs 
tècnics, era el rei d’aquesta casa. Així dons, si s’hagués estalviat aquests dos punts per 
retreure aquestes partides, ella no li hagués tret el tema ara i afegeix que, en relació a 
aquest punt, li hauria de caure la cara de vergonya. 

Sobre el tema de la destrucció de la cultura, diu que es remetrà a les paraules que ha 
pronunciat el Sr. Vidal. Considera que el Sr. Font no defensa la nostra cultura sinó 
que defensa la seva cultura i recalca que el Partit Popular no ha vengut a destruir la 
cultura de Mallorca, cosa que ha demostrat durant tot el temps que ha governat aquí, 
però el Sr. Font fa un discurs alarmista de destrucció, destrucció i destrucció però el 
Partit Popular no destrueix ni mata sinó que defensa la cultura de Mallorca i als fets es 
remet. 

Pel que fa al suport als ajuntaments assenyala que, per al Sr. Font, els 4M€ no tenen 
massa importància i li demana si s’ha llegit els pressuposts i els de 2010, és a dir, si 
s’ha mirat les xifres globals de l’aportació que es destinava a Pla d’Obres i Serveis en 
2010 i les d’ara atès que, si hi suma els 4M€ de despesa que ja no assumiran els 
ajuntaments i compara la xifra resultant amb la de 2010, no podrà dir que no 
incrementen el suport als ajuntaments. 

En quant a la manca de reivindicació, remarca que l’equip de govern reivindicarà els 
doblers que corresponen a aquest Consell de Mallorca però una cosa és reivindicar el 
finançament que li correspon al Consell de Mallorca i una altra és, abans de res, dir 
que tendran els doblers i  gastar-los. Això és el que proposa el Sr. Font: que es 
pressupostin els doblers abans de comptar amb ells, gastar-los i llavors ja veuran com 
ho fan. 

Per concloure, li diu al Sr. Font que després d’haver-lo escoltat sembla que acabàs 
d’aterrar en aquesta casa; pareix que no duu una trajectòria d’una sèrie d’anys dins 
aquesta casa i que desconeix el que hi passava els anys anteriors quan era conseller de 
Cultura.  
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A continuació constata que li havia quedat clar que el Partit Socialista votaria en 
contra dels pressuposts atesa l’esmena a la totalitat que ha presentat i, tot dirigint-se al 
Sr. Alemany, indica que en la Comissió Informativa va dir que es llegiria l’acta del 
Ple de pressuposts de 2010 i ella ha seguit aquesta recomanació i també se l’ha 
llegida, cosa que li ha anat molt bé. 

Posa de manifest que, en aquell moment, el Sr. Alemany ja constatava que hi havia 
una situació de crisi, argument que va utilitzar prou vegades en el seu discurs. 
Aleshores s’argumentava referent als pressuposts que, quan totes les administracions 
es reajustaven, el Consell de Mallorca pujava un 20% però provocat per dos 
conceptes: el conveni de carreteres i les inversions estatutàries. 

Per tant, si en aquell moment el Sr. Alemany ja deia això, avui no pot dir que rebaixen 
els pressuposts atès que si ho fan és per mor de la baixada de l’aportació d’enguany 
del conveni de carreteres i de les inversions estatutàries i, així doncs, es mantenen un 
poc en la línia ja marcada. 

També deia que, en moments de crisi, era complicada l’elaboració d’un pressupost i, 
en aquest sentit, apunta que la crisi que hi havia a finals de 2009 no és, per desgràcia, 
la crisi que s’està patint avui, el mes de desembre de 2011. La situació s’ha complicat 
molt i, per tant, agrairia que no els tornin a dir que utilitzen la crisi com una excusa. 
La crisi, malauradament, és una realitat i la pateixen no només les administracions 
sinó, sobretot, els ciutadans i, per això, reitera que no accepta que els acusin d’emprar 
la crisi com una excusa per deixar de fer coses. La situació és la que és, el 
finançament d’aquest Consell de Mallorca es veu rebaixat i els pressuposts s’han de 
reajustar a allò que hi ha. 

En quant al tema de destrucció de llocs de feina, insisteix en el fet que, en matèria de 
benestar social, no es destruiran llocs de feina com molt bé va explicar la Sra. Cirer en 
la Comissió Informativa. Fa notar que en matèria de benestar social el que faran és 
optimitzar, al màxim, els recursos que hi ha amb la plantilla de l’IMAS tot fent una 
reestructuració d’hores extres i gratificacions però, en cap cas, no es destruiran llocs 
de feina en benestar social. 

Afegeix que, com ha dit abans, tampoc no destrueixen llocs de feina a través del 
Departament de Medi Ambient sinó que es tracta d’uns programes que hi havia en 
marxa i que s’han acabat. 

En relació al departament d’Innovació, comenta que és un departament que, amb tots 
els respectes a les persones que en formaven part, el varen trobar absolutament 
desproporcionat en aquests moments i totes les tasques que s’hi feien no les deixen de 
banda sinó que les faran a través de la Direcció Insular de Projectes. 

L’equip de govern creu en la capacitat i en la formació dels funcionaris d’aquesta casa 
i pensa que totes les feines que s’havien de desenvolupar a través del programa 
d’Innovació les poden desenvolupar, perfectament, els funcionaris de la casa. 

Pel que fa a la retallada de capítol II, diu que el capítol II del Consell de Mallorca s’ha 
rebaixat un 30% en despesa corrent i li recorda que ja en varen parlar en la Comissió 
Informativa. 

Sobre la inversió, explica que el Sr. Alemany, en el seu dia, ja va dir que hi havia més 
inversió perquè hi havia 20M€ més del conveni de carreteres i 17M€ més d’inversions 
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estatutàries, doblers que enguany no hi són. Aquí ja entrarien en una certa 
incongruència en atacar l’equip de govern perquè diuen que es carrega les inversions 
mentre que, en el seu moment, el Sr. Alemany les defensava pels motius explicats. 

En matèria de globalització, assenyala que no hi entrarà però vol fer constar que està 
totalment d’acord amb el Sr. Alemany en el sentit que les administracions que s’han 
de veure més reforçades són les més petites i properes als ciutadans perquè també són 
les que més sofreixen. 

Referent al comentari de renunciar a les competències d’Igualtat i de Joventut, fa 
notar que l’equip de govern opta per exercir unes competències i executar unes 
funcions transversals. No renuncien a cap tipus de competència que no siguin pròpies 
sinó que es volen centrar en les competències que té el Consell de Mallorca delegades 
i dotades financerament atès que avui el que no poden fer és gastar més del que tenen. 

En relació a l’endeutament, reitera els arguments abans exposats i assenyala que 
pareix que l’equip de govern és molt dolent perquè en 6 mesos ho ha destruït tot i han 
endeutat el Consell de Mallorca quan, en realitat, el que han fet ha estat concertar un 
préstec ICO per pagar proveïdors. 

El Sr. Alemany treu els comptes de quina part del deute és de l’equip de govern 
anterior i quina és de l’actual però, ja en 2010, trobava que un endeutament de 32M€ 
era prou important però deia que era millor sol·licitar aquests doblers i així pagar. Ara, 
en canvi, només en pressuposten 16M€ i ja han arribat al màxim que permet el ràtio 
del 75%. 

Afegeix que en matèria de benestar social ella no ha tret els números com ho ha fet el 
Sr. Alemany de l’IMAS però li vol dir que en 2010 el pressupost era de 83M€ més 
que ara i, en canvi, només destinaven 3M€ o 4M€ menys a l’IMAS i, per tant, l’esforç 
que feien en matèria de serveis socials era molt més baix, en proporció, del que ara 
està fent l’actual equip de govern: tenien molt més doblers i hi destinaven un poc 
menys. 

Per concloure la seva intervenció, agraeix les paraules del Sr. Vidal. 

El Sr. FONT indica que, independentment de no haver presentat una esmena a la 
totalitat, el seu Grup es considera totalment legitimat per votar a favor o en contra 
d’aquests pressuposts. El fet de no presentar una esmena a la totalitat –que és molt 
senzilla perquè no cal estudiar gens els pressuposts– és perquè volen ser possibilistes i 
les esmenes que presenten són esmenes que creuen que es poden dur a terme. 

Reitera que, independentment que hagin presentat una esmena a la totalitat o no, 
votaran en contra dels pressuposts. 

Sobre el tema de protocol i d’estudis i treballs tècnics, diu que l’han inclòs ben aposta 
perquè són partides que, al llarg de tot l’exercici pressupostari, sofreixen moltíssimes 
modificacions de crèdit ja que són partides que no s’esgoten mai i són caixons de 
sastre i, per tant, són partides que es poden reduir. 

En conjunt diu que la Sra. Roig ha de ser conscient que estan parlant del pressupost de 
2012 i que estan parlant del pressupost que ha fet el Partit Popular. En poden parlar, 
tant com vulguin, del de 2010, del de 2011, del de 2007 o del de 2008 però això no 
lleva que ara debatin el seu pressupost. 
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Li podrà retreure que varen fer o que deixaren de fer, que feren bé o feren malament 
tal cosa però ara el Partit Popular governa i en té les responsabilitats. Els ciutadans els 
han dit que han de governar i que han de defensar uns pressuposts i, per tant, li 
demana que deixi de fer retrets i que els ciutadans ja diran si els ha agradat o no allò 
que va fer l’anterior equip de govern.  

Remarca que espera que sigui la darrera vegada que retreguin coses de la passada 
legislatura perquè ara la responsabilitat la té el Partit Popular i ha de governar. 

Sobre el suport als ajuntaments, diu que la supressió del Serpreisal és un 
enganyabadocs i ho és perquè va en funció d’un tant per cent del pressupost dels 
ajuntaments i, per tant, als ajuntaments petits els suposa uns 20.000 o 30.000 euros 
mentre que a un ajuntament que tengui un pressupost de 50M€ li suposen 500.000 
euros. 

Reitera que aquesta supressió és un enganyabadocs però, en canvi, el Pla d’Obres i 
Serveis i les ajudes per a despesa corrent sí es reparteixen entre tots els ajuntaments. 
En el Pla d’Obres i Serveis sempre s’ha procurat ser equitatiu i que hi hagués una 
quantitat semblant per a cada ajuntament –espera que continuï així– però el tema de 
Serpreisal és una rentada de cara. No és res més que això: una rentada de cara. 

Així doncs, no vol que insisteixin en el tema de Sepreisal i assenyala que el seu Grup 
proposa modificacions pressupostàries que impliquen aportar als ajuntaments 9M€ 
més i, per contra, l’equip de govern es pensa que amb 4M€ ja hi ha fet molt. 

En quant a la creació de llocs de feina, fa notar que el Partit Popular no deia en 
campanya electoral que ja crearia llocs de feina la iniciativa privada però ara sí que ho 
diuen.  

En 2011 hi ha hagut una temporada turística excepcional com feia molts d’anys que 
no havia estat i la iniciativa privada continua destruint ocupació. Si la iniciativa 
pública –les administracions– no troba l’equilibri entre retalls i inversió, no es crearan 
llocs de feina i, per això, el seu Grup a les esmenes proposa un munt d’inversions. 

Insisteix que no poden confiar en la iniciativa privada per crear llocs de feina perquè 
els empresaris van a fer negoci. Si hi ha negoci, crearan llocs de feina però, si no hi ha 
negoci, no en crearan i, a més a més, no tenen cap obligació d’invertir aquí i poden 
anar a invertir allà on els vagi bé. 

Per acabar, diu que entén que la Sra. Roig ha de defensar els seus pressuposts i que 
digui que no li sembla bé allò que ell li diu. En aquest sentit afegeix que només 
faltaria que la Sra. Roig li admetés que ha fet els pressuposts fora il·lusió, amb 
desgana i amb tristor, cosa que tampoc no esperava. 

El Sr. ALEMANY diu que ell imagina que han fet els pressuposts amb il·lusió però 
precipitats, cosa que varen dir a la Comissió Informativa i ara repeteix. 

El pressupost, que és un document important, mereixeria que hi hagués més 
converses, més temps, més intents de consens, més intents d’acords però aquesta 
vegada ha estat dit i fet. Tant és així que la Comissió que varen convocar llavors la 
varen haver de tornar a convocar perquè era tan precipitat tot que no comptaven amb 
tota la documentació. 
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Recorda que a la Comissió Informativa varen comentar que, a més a més, hi havia 
documentació que no estava completa i sol·licitaren que els la remetessin i vol agrair 
que els l’hagin enviada però fa constar que ho han fet avui mateix quan ja estaven 
asseguts al Ple i això fa que no l’hagin poguda mirar. 

Tot això és producte de les presses –tot i que no vol dir que, en cas contrari, donassin 
suport als pressuposts– i les presses en un pressupost no són bones, perquè llavors es 
veuen xifres a un document que no coincideixen amb les d’uns altres. 

Fa notar que, si els que s’han llegit les 700 pàgines del pressupost volguessin donar 
importància a les xifres, doncs estarien parlant d’errors que confirmarien un desastre 
de pressupost però aquestes qüestions no fan un desastre d’un pressupost, sinó que el 
fa bo la seva filosofia i no un error en una suma. 

Li reitera que, tal i com li ha dit a la Sra. Roig i així ho ha dit a la premsa, han 
presentat els pressuposts d’una manera precipitada i li ho reitera perquè la Sra. Roig 
pugui defensar-se si creu que no és així. 

Tot seguit diu que, del temps que li resta d’intervenció, dedicarà un minut al portaveu 
del Partit Popular, Sr. Vidal, a qui convida a prendre un cafè atès no tenen gaire 
ocasions de parlar i li diu que no està d’acord en res del que ha dit. 

Constata que el Partit Popular retreu moltes ocasions que en 2011 s’ha estat sense 
pressupost i assenyala que no es va fer un acte com el d’avui d’aprovació de 
pressupost i se’n podrien culpar mútuament. El pressupost sí que es va fer encara que 
no l’acte d’aprovació, es va consensuar amb el Partit Popular i, fins i tot, hi va haver 
un temps que el PP anunciava en premsa que li donaria suport. Llavors hi va haver un 
canvi de portaveu en el Partit Popular i hi va haver un canvi d’actitud i els nous 
dirigents no volgueren ni parlar d’aprovar un pressupost amb el govern. 

Recalca que els pressuposts de 2011 no es varen aprovar però sí que es varen fer, es 
varen presentar, es varen discutir i, a més a més, es varen prorrogar els pressuposts de 
2010 en els quals varen fer modificacions i, per tant, han comptat amb una eina per fer 
feina.  

Refusa, amb aquest argument, que s’hagi estat 23 mesos sense pressupost, que no és 
una expressió massa encertada, perquè sí que hi ha hagut un pressupost, ha estat 
adequat i res d’allò que volien fer no es va deixar de fer per manca de pressupost. 

Si fos tan necessari, seria injustificable que un govern que ha governat el mateix 
temps que el PSOE en 2011 –6 mesos cada partit– no l’hagués aprovat perquè han 
tengut el mateix temps que va tenir el PSOE. El seu Grup no tenia majoria suficient 
per fer-ho però el PP no sap per què no ha aprovat els pressupost abans atès que 
comptava amb majoria suficient i, a més a més, ja en tenien un esborrany amb el qual 
estaven d’acord. 

També han comentat que han trobat els calaixos buits i que han hagut de contractar el 
crèdit ICO i, per això, ell han dit que del total que s’ha de pagar als bancs, hi ha una 
part important ja del Partit Popular. 

Tot seguit diu que no està d’acord amb aquesta explicació i comenta que l’equip de 
govern ha hagut de contractar el crèdit ICO perquè no han sabut pressionar a qui els 
devia doblers perquè pagàs atès que no hi havia doblers falsos en el pressupost 
anterior ni partides inflades ni partides que no existien. El que passava és que el 
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Govern de les Illes Balears no pagava i, si el Govern balear hagués pagat tot el seu 
deute, les coses haguessin estat d’una altra manera atès que el Govern de les Illes 
Balears devia molt més del que s’ha demanat amb el crèdit ICO. 

Així doncs, si s’han demanat 18M€ de crèdit ICO caldria haver-li dit al Govern de les 
Illes Balears que, dels 200M€ que deu al Consell de Mallorca, en pagàs 18 i ja no 
hagués important fer el crèdit ICO que, com que s’ha de tornar molt aviat, fa que es 
desbaratin els comptes d’enguany i de l’any que ve. 

Per tant, per pagar era necessari ser reivindicatiu i anar al despatx del president del 
Govern de les Illes Balears i reclamar el pagament de 20M€ que el Consell de 
Mallorca necessitava per pagar però l’opció més fàcil va ser el crèdit ICO. 

Assegura que ell no ha parlat mai malament de l’endeutament i hi va votar a favor i, 
per això, no li accepta a la Sra. Roig que li digui que quan seu a l’oposició diu una 
cosa sobre l’endeutament i quan seu al govern una altra. El seu Grup sempre ha dit el 
mateix sobre el deute i, de fet, en volien fer manco però en feren més perquè feia 
falta. 

A continuació comenta que ell s’ha llegit –cosa que li recomana fer– les actes dels 
plens de pressuposts de 2010, 2009, 2008 i, fins i tot, les actes de la Comissió 
d’Estudi del Retall Pressupostari i la Priorització de la Despesa amb la qual es 
pretenien solucionar els problemes econòmics d’aquesta institució quan parlaven de 
fer el pressupost de 2011 consensuat i, per tant, podria fer un debat només del que 
deien uns i el que deien els altres. 

En qüestió de deute, el seu Grup sempre diu el mateix: el deute no és dolent per si 
mateix. El deute és bo si allò que se’n fa és quelcom necessari i és dolent si allò que 
se’n fa és quelcom que no fa falta. 

Ara l’equip de govern ha contractat un crèdit de 16M€ i, potser, serà poc encara que 
sap que s’ha arribat al límit. No obstant això, si allò que fan amb els 16M€ no és 
necessari i no és urgent, són molts i reitera que ell no parlat mai malament del deute i 
sempre ha defensat que el deute s’ha de poder fer. 

A mode d’exemple, diu que aquesta qüestió té el mateix comportament que una 
família i demana fins a on poden fer deute. En aquest sentit, no s’han de tenir tant en 
compte els paràmetres legals sinó que s’ha de mirar si l’any següent es tendran 
problemes per pagar els bancs o no. Això interessa més que el deute mentre no creï 
problemes l’any següent per fer les coses que es tenguin planejades i que no ho 
impossibiliti tot el volum de doblers que s’hagin de pagar als bancs. En aquest cas el 
deute és no dolent perquè permet crear un servei, del qual s’aprofita el ciutadà, molt 
abans que quan arribassin els doblers, és a dir, que tal vegada aquest servei hauria 
d’esperar 3 o 4 anys més. 

Fa notar que manté tot allò que ha dit en la primera intervenció: que la tramitació del 
pressupost s’ha fet de forma accelerada i no s’ha donat a l’oposició tot el temps 
suficient per estudiar millor els pressuposts –recorda que avui, en començar el Ple, els 
han duit documentació que faltava– i que els pressuposts no són bons o dolents per 
això sinó perquè no resolen els problemes que el seu Grup pensa que té la societat. 

Afegeix, com anècdota, que el personal que no substituiran a l’IMAS diuen que no és 
deixar de crear llocs de feina, extrem aquest que rebutja perquè, si una persona la 



 35

contractaven per fer una feina i ara no ho fan i ho arreglen amb un altre treballador, 
aquesta persona que contractaven estarà a l’atur i això, vulguin o no, és deixar de 
crear ocupació. 

En darrer terme, assenyala que la Sra. Roig diu que, quan el Grup Socialista va fer els 
pressuposts de 2010, es varen dedicar manco recursos a Benestar Social que no ara. 
En 2010, el Consell de Mallorca va dedicar a polítiques socials 116M€ i, enguany, el 
Consell de Mallorca transfereix a l’IMAS 109M€, és a dir, 116M€ en 2010 i 109M€ 
en 2012. Així doncs, l’esforç que va fer el Consell de Mallorca, com institució, va ser 
molt més gros en 2010 que no en 2012. 

Per concloure, reitera que el seu Grup votarà en contra dels pressupost per tots els 
motius que ha exposat en la primera intervenció més els que ha afegeix en aquesta 
segona intervenció. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Font que no s’entendran. Ell sempre li retreu que no li ha de 
dir de què ha de parlar i, en canvi, ve aquí i li diu a ella de què pot parlar i de què no 
com, per exemple, que no li parli de la gestió de la passada legislatura, etc. 

Entén que no li agradi al Sr. Font parlar de la gestió passada i hi ha una sèrie de temes 
que són més difícils de tractar avui en dia (protocol, estudis i treballs tècnics) però, ara 
bé, per una mica de coherència amb allò que el Sr. Font ha fet, de sentit comú i de 
responsabilitat no hauria de treure aquest tema. 

Li recorda al Sr. Font que tot sol tenia devers 170.000 euros de despeses de protocol 
com a conseller de Cultura i Patrimoni i llavors diu que els tenia però no els gastava 
perquè els volia destinar per fer altres coses. En estudis i treballs tècnics tenia devers 
1.700.000 euros, és a dir, eren unes quantitats aberrants les que tenia ell tot sol i, per 
això, li reitera que no hauria de treure aquest tema perquè ara fa lleig que ella li hagi 
de dir el que es gastava ell tot sol. Cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat, tant si 
li agrada el que ha fet com si no. 

En relació al tema de Serpreisal, ha dit que era un enganyabadocs i que es creuen 
haver-hi fet molt. Nega que sigui així i explica que l’equip de govern va dir que 
estaria al costat dels ajuntaments i que els llevarien aquesta càrrega que tenien. 

Recorda que ja ho varen anunciar i remarca que l’equip de govern fa tot allò que havia 
dit que faria. Varen dir que en els pressuposts no hi hauria línies de subvenció 
adreçades als ajuntaments; que els llevarien la càrrega de Serpreisal; que mirarien que 
en el Pla d’Obres i Serveis hi hagi un quantitat important per a despesa corrent; tot 
això ho varen dir i ho mantenen. 

Afegeix que, a més a més, a aquest pressupost de Serpreisal s’han de sumar els 2M€ 
que han de venir del Ministeri però que encara que poden figurar al pressupost però, 
en tot cas, enguany la quantia d’ajuda als ajuntaments serà més grossa que en 2010. 

En quant a la destrucció de llocs de feina, considera que no es posaran d’acord amb 
qui ha de crear llocs de feina i li recorda que el seu Partit Popular sempre ha dit que 
creu en la iniciativa privada. 

Per altra banda, el Sr. Alemany diu que els pressuposts s’han fet de manera 
precipitada i fa constar que quan l’equip de govern va anunciar la presentació dels 
pressuposts, el Grup Socialista feia una roda de premsa per dir que no els podrien 
presentar. 
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Sincerament, els pressuposts eren complicats a nivell de finançament per no poder 
comptar amb la bestreta a compte i, fins no tenir garanties que podria venir aquest 
finançament de la comunitat autònoma, el tema estava prou difícil. 

Tot i això, s’hi ha fet molta feina –aprofita per agrair la feinada que hi han fet tots els 
funcionaris de la casa– i la idea era, que abans de final d’any, poguessin dur uns 
pressuposts a aprovar en aquesta casa i, per això, hi han hagut de dedicar moltes hores 
els darrers dies però no vol dir que els hagin fer precipitadament. 

Hi ha hagut molta gent que s’ha assegut a estudiar els pressuposts, a repassar-los, a 
establir-ne prioritats, etc. i això duu moltes hores de feina i, per tant discrepa amb el 
Sr. Alemany en aquest sentit. Reconeix que els pressuposts s’han fet de manera ràpida 
perquè hi havia un problema de finançament però refusa que siguin uns pressuposts 
mal elaborats. 

Sobre la destrucció de llocs de feina en l’IMAS, diu que la idea de l’equip de govern, 
com sempre ha dit, és optimizar els recursos. O sigui, fer una màxima optimització 
dels recursos de la casa tant a nivell d’infraestructures com de personal i en aquesta 
línia continuen. 

Aquests pressuposts reflecteixen que l’equip de govern seguirà mantenint els serveis 
que hi havia fins ara. Remarca que no s’eliminen serveis però sí eliminen duplicitats 
de competències i, en matèria social, els serveis no només es mantenen sinó que es 
prioritzen. 

En 2010, el pressupost tenia 83M€ més que ara i, per tant, el pes que tenia Benestar 
Social dins aquell pressupost era molt més baix que el pes que té avui perquè, amb un 
pressupost de 83M€ menys, fan la mateixa aportació a l’IMAS que, en total i via 
convenis, té més pressupost del que tenia en 2010. 

Aquí es veu l’esforç que han fet tots els departaments –esforç que els agraeix– per tal 
d’emfatitzar els serveis socials i, per això, no consent que avui se’n vagin del Ple tot 
dient que l’equip de govern ho destrueix tot i, fins i tot, retalla en matèria social 
perquè això no és cert. No destrueixen sinó que optimitzen, reajusten, aposten per 
aquesta institució i la defensen però, ara bé, el finançament que té és el que és i amb 
això faran feina. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que ara es procedirà a la votació de l’esmena a la 
totalitat presentada pel PSOE. 

Sotmesa l’esmena a la totalitat a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que ara s’entrarà a debatre les esmenes parcials i dóna 
la paraula al Sr. Font per defensar les esmenes que ha presentat el seu Grup. 

El Sr. FONT explica que les 4 primeres esmenes que ha presentat el seu Grup no estan 
agrupades per departaments perquè tenen un caràcter molt general i fa avinent que, el 
que compta, és l’esperit de les esmenes més que la seva agrupació per departaments. 

La primera esmena diu que és molt senzilla i bona d’entendre. La màxima llei 
d’aquesta comunitat autònoma preveu que de l’Estat espanyol vengui al Govern de les 
Illes Balears una partida important en concepte d’allò que s’anomenen fons estatutaris 
per inversió. 
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Durant els anys anteriors, el Consell de Mallorca ha gestionat, mitjançant un conveni 
amb el Govern de les Illes Balears, una part important d’aquests fons d’inversió. 

El seu Grup, amb aquesta esmena, proposa que es pressuposti un ingrés de 8M€ dels 
fons d’inversió que és la xifra aproximada que entrava al Consell de Mallorca aquests 
anys passats en concepte de fons estatutaris. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció i manifesta que la Sra. 
presidenta, en el seu debat d’investidura, va dir que aprimaria el Consell de Mallorca, 
en concret va dir que eliminaria greix polític. 

No va pensar que això d’aprimar el Consell de Mallorca fos una amenaça però veu 
que compleix les seves promeses i amb aquest aprimament del Consell de Mallorca 
han deixat raquítics serveis que afecten les persones. 

Sota la bandera de l’austeritat han fet una sèrie de retalls a les seves esmenes, per la 
qual cosa el seu Grup proposa que es tornin a incloure. 

Comença pel tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca i explica que 129 persones 
han quedat al carrer amb un expedient de regulació d’ocupació basat en un informe 
econòmic que està ple d’incorreccions. 

El Sr. FONT interromp per demanar a la Sra. presidenta si la defensa de les esmenes 
s’havia de fer una per una o de manera conjunta. 

La Sra. PRESIDENTA li diu que, tal i com havia anunciat, la defensa de les esmenes 
s’havia de fer de forma conjunta. 

El Sr. FONT demana disculpes pel malentès i sol·licita que li permetin tornar a 
intervenir per defensar la resta d’esmenes del seu Grup. 

La Sra. PRESIDENTA li diu que ara té ús de la paraula la Sra. Sánchez i, en acabar, li 
permetrà fer una breu intervenció, atès que ja li ha passat el torn, per defensar les 
altres esmenes. 

La Sra. SÁNCHEZ reprèn la seva intervenció i diu que l’informe justificatiu de 
l’ERO deia que no es rebria una bestreta per a 2012 però se’n rep una de 25M€, que 
no se signarien els convenis de serveis socials de 2011 però s’han signat per un import 
total de 15,2M€ i que davallarien els ingressos de l’Estat en 30M€ però, en els 
pressuposts, els ingressos de l’Estat davallen 0,5M€. 

A part, els treballadors varen presentar un pla de viabilitat de l’empresa per 4,3M€ i 
en els pressuposts de 2012 hi ha unes polítiques, que considera fantàstiques, que 
destinen 4M€ als ajuntaments per a despesa corrent i 4M€ de renúncia de la taxa de 
Serpreisal. Tot això és prioritat política però no és un argument econòmic objectiu. 

Considera que no ha estat un acomiadament procedent per causes econòmiques sinó 
que és un acomiadament improcedent i, per això, el seu Grup proposa que es posi una 
partida en el pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca per pagar el que pertoca als 
treballadors. 

Tot continuant amb disminucions socials, entra a parlar de l’IMAS. Assegura que ha 
quedat clar que l’aportació que li fa el Consell de Mallorca disminueix de 116M€ a 
109M€. El seu Grup proposa un increment de l’aportació del Consell de Mallorca a 
l’IMAS d’11,2M€ que es distribuirien com explica a continuació.  
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- 5M€ per no eliminar les substitucions perquè troben que eliminar les substitucions 
del personal assistencial de les residències i dels centres de menors significa una 
davallada inassumible de la qualitat dels serveis. 

- 2,6M€ per unes veritables inversions a les residències i centres de menors de 
l’IMAS. Ja existien els projectes d’obres i, fins i tot, s’havia començat a licitar les 
obres de la Llar d’Ancians i s’ha tornat enrere. No poden passar 4 anys –ni tant 
sols 1 any– sense fer un manteniment de les residències ni les llars dels menors. 
Fa constar que el Sr. Garau la va acompanyar a fer una volta per la Residència de 
la Bonanova i pogué constatar que hi ha llocs on el sostre cau. 

- 2M€ per a Renda Mínima d’Inserció per tal d’arribar a l’estimació que fan els 
tècnics que serà necessària. La Renda Mínima d’Inserció és gairebé una renda de 
supervivència. 

- 0,5M€ per al Fons Mallorquí de Cooperació. Amb la situació que hi ha a la banya 
d’Àfrica, pensen que no és el moment de reduir a la meitat l’aportació 
internacional que fa el Consell de Mallorca, cosa que tampoc no creuen que sigui 
assumible. 

- 1M€ per evitar el desmantellament del teixit d’entitats socials i tornar a fer les 
convocatòries de subvencions adreçades a entitats sectorials i de qualitat dels seus 
serveis. 

Han constatat que s’han eliminat totes les subvencions nominatives que hi havia al 
pressupost per a entitats sectorials que prestaven un servei. En parlar del tema amb la 
Sra. Cirer, els va dir que aquestes quantitats s’havien traspassat al capítol II però, pel 
que fa a entitats de prevenció comunitària, no ha trobat aquest capítol II i, per això, 
proposen que s’hi torni a incloure. 

Pel que fa les despeses que l’equip de govern ha considerat que eren 
prescindibles o eren malbarataments, el seu Grup proposa que es torni a posar 
el departament d’Igualtat o, com a mínim, les seves partides. 

El fet d’eliminar aquestes partides significa eliminar les ajudes obligatòries establertes 
legalment per a dones víctimes de violència de gènere i de difícil ocupació; significa 
eliminar les polítiques per la igualtat dels ajuntaments i les ajudes a les dones soles en 
situació d’atur amb fills al seu càrrec. 

Opina que és una passa enrere eliminar totes aquestes polítiques d’igualtat com també 
ho és eliminar totes les polítiques de joventut i de promoció que es passaven als 
ajuntaments bàsicament. 

Tot continuant amb serveis socials, indica que s’han retallar 500.000 euros d’activitats 
de gent gran. Aquestes activitats moltes vegades són l’única oportunitat que té la gent 
gran de sortir de ca seva, fer activitats de socialització i d’espantar el fantasma de la 
solitud i, per això, demanen que es tornin a restablir. 

Igualment demanen –com ja ho ha fet el Sr. Alemany– que torni a posar el 
departament d’Innovació o, com a mínim, les feines que feia aquest departament 
perquè la pitjor cosa que li pot passar a l’economia és que les institucions siguin 
elefants i és fonamental dur l’excel·lència a l’administració pública. 
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Comenta que, fa uns dies, s’emetia per IB3 una entrevista a la presidenta del Consell 
de Mallorca –i avui també s’ha fet a la presentació– per donar a conèixer els retalls 
que té cada departament però no explicà que amb això eliminen moltes de les ajudes, 
en matèria de cultura, als ajuntaments que el seu Grup proposa que es tornin a posar. 

Afirma que eliminen o posen en risc la possibilitat de continuació de l’Espai 
Mallorca, que és l’únic espai representatiu de Mallorca a la península i també 
disminueixen la feina del departament de Medicina Esportiva que ara té problemes 
per poder fer les revisions als infants, unes revisions que són obligatòries. 

El seu Grup també proposa que tornin a incloure les inversions als edificis propietat 
del Consell de Mallorca perquè pensen que no poden estar sense fer un manteniment 
d’aquests edificis que són patrimoni de tots. 

Per aconseguir tot això, únicament cal reclamar al Govern de les Illes Balears allò que 
legalment li pertoca al Consell de Mallorca i que són 6M€ per la no revisió d’IPC de 
les transferències de competències i 12,5M€ que és la diferència entre la bestreta 
actual i la que es venia aprovant fins ara que era de 37,5M€. 

Tal vegada la Sra. Roig li dirà que això seria fer un pressupost irreal i que no poden 
gastar més del que hi ha però vol constatar que el Govern de les Illes Balears ha 
renunciat a l’impost de patrimoni que són 23M€. El Grup Socialista demana 18M€ del 
pressupost del Govern de les Illes Balears perquè venguin al Consell de Mallorca 
perquè són seus. 

El Govern de les Illes Balears augmenta el seu pressupost en 400M€ i l’Estatut 
d’Autonomia diu que el Consell de Mallorca ha de participar de les millores en el 
finançament del Govern de les Illes Balears. 

Així doncs, només demanen que es defensi el Consell de Mallorca per tal no haver de 
retallar polítiques que afecten directament les persones. 

El Sr. FONT comenta que en la Junta de Portaveus va entendre que les esmenes es 
defensarien una per una. Demana disculpes per aquest malentès i sol·licita que la 
presidenta li permeti, almanco, defensar la totalitat de les esmenes del seu Grup. 

La primera esmena, com havia comentat, és una aportació de 8M€ de fons estatutaris. 
Considera molt important que el Consell de Mallorca gestioni aquests 8M€ de fons 
estatutaris perquè són per a inversions i és necessari que el Consell de Mallorca pugui 
fer inversions amb un increment de pressupost atès que aquests 8M€ l’incrementen 
però en el capítol d’inversions. 

I, a més a més, perquè creu que aquests doblers li corresponen al Consell de Mallorca 
ja que vénen d’una part dels nostres imposts que se’n van a Madrid i és ben just que el 
govern de Mallorca els pugui gestionar mitjançant un conveni amb el Govern de les 
Illes Balears. 

D’aquests 8M€, la distribució que proposen seria destinar 2M€ al Departament de 
Medi Ambient per fer inversions a la ruta de pedra en sec que és un valor 
importantíssim per Mallorca i és un actiu molt necessari de cara a la promoció 
turística, la nostra principal indústria. 

Per altra banda, una obra que ha quedat pendent de la legislatura passada i que també 
és important que es tiri endavant és continuar rehabilitant l’edifici de la Misericòrdia 
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que és un espai fantàstic i immens que precisa de molts de recursos però creu que una 
part sí que podrien destinar a aquesta rehabilitació. 

Per una altra banda, proposen destinar 2M€ a Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports; 1,5M€ per continuar rehabilitant el monestir de Bellpuig a Artà i 1,5M€ per 
tirar endavant la reforma i la rehabilitació de la casa de Blai Bonet a Santanyí. És molt 
important poder fer aquestes inversions dins el pressupost de 2012. 

També explica que la partida que traspassa a compte el Govern de les Illes Balears al 
Consell de Mallorca tenia pressupostats, per a l’any 2010,  37,5M€ i que per a l’any 
2011 no es va rebre cap quantitat. Pel que fa a l’any 2012, observen que, amb una 
esmena de darrera hora del Partit Popular als pressuposts del Govern de les Illes 
Balears, s’aporten 25M€. Davant aquesta situació, el seu Grup opina que, com a 
mínim, se n’haurien d’aportar 30 i així tendrien 5M€ més per destinar a fer menys 
crèdits. Així doncs, en lloc de concertar un crèdit de 16M€ se’n faria un d’11M€. 

Una altra actuació que proposen és renegociar les amortitzacions de crèdits d’enguany 
amb els bancs. Això és importantíssim perquè d’aquí podrien treure 13M€ més que 
solucionarien moltes paperetes. 

Consistiria en sol·licitar el 50% de carència, és a dir, pagar el 50% del que s’havia de 
pagar d’amortitzacions i això faria que s’allargàs un any més l’amortització del deute i 
li donaria al Consell de Mallorca unes possibilitats que més endavant enumerarà. 

Amb aquestes dues operacions, és a dir, minvant el crèdit a 11M€ i pagant només la 
meitat de l’amortització prevista, es passaria dels 93.000 euros diaris a pagar als bancs 
a 57.000 euros. 

Puntualitza que no s’han de tenir tan en compte els bancs i s’ha de pensar més en la 
institució malgrat les obligacions que tenen contretes amb els préstecs i, en tot cas, es 
tracta de negociar amb els bancs. 

Llavors proposen minvar tota una sèrie de partides –com ja n’han parlat– de protocol i 
d’estudis i treballs tècnics i també la supressió d’una partida de càrrecs de confiança 
de l’equip de govern de 140.000 euros. 

Totes aquestes partides suposarien un estalvi de 14,6M€ que es destinarien de la 
manera següent:  

4M€ a Cooperació Local per a la partida de despesa corrent i així s’incrementaria en 
4M€ aquesta ajuda que és imprescindible per als ajuntaments de Mallorca per finançar 
despesa corrent, que els està ofegant, i així tenir liquiditat. El govern en proposa 4M€ 
i el seu Grup proposa que siguin 8M€. 

A l’IMAS proposen destinar 2M€ per a la contractació que permeti suplir totes les 
baixes de serveis assistencials. 

3,9M€ anirien a ajudes no tècniques, és a dir, a emergències d’ajuntaments i riscs 
urgents de necessitats d’atenció primària. 

Reitera que els ajuntaments es troben molt estrets, amb moltes necessitats i amb molta 
de gent que els toca a la porta però no tenen recursos. Tradicionalment el Consell de 
Mallorca ha tengut una partida per finançar ajudes no tècniques, una partida 
relativament petita i el seu Grup proposa que s’hi afegeixin 3,9M€  
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0,5M€ que han desaparegut del pressupost de 2010 del finançament del Fons 
Mallorquí de Solidaritat. El Consell de Mallorca hi aportava poc més d’1M€ i el seu 
grup proposa que l’aportació sigui d’1M€. 

Al Departament d’Urbanisme i Territori i tot seguint la línia d’estalvi energètic, 
proposen que es destini 1M€ per a inversió per estalviar energia. En concert proposen 
canviar làmpades per altres que consumeixin menys en lloc d’apagar-les atès que si 
s’instal·là enllumenat a les carreteres fou perquè era necessari. 

1M€ a Serveis Generals d’Hisenda i Funció Pública per a estalvi energètic en tots els 
edificis propietat del Consell de Mallorca. 

Pel que fa a Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, proposen la dotació de 
moltes partides que han quedat sense dotar. Les més importants que proposen són la 
dotació dels premis Mallorca; la dotació, des de Política Lingüística, d’una partida per 
l’Obra Cultural Balear de 100.000€ atès que l’OCB no es mereix que aquest govern la 
deixi sense un cèntim perquè històricament –aviat farà 50 anys– ha estat, és i serà 
l’entitat que més ha fet per la cultura i per la llengua del nostre país i, per tant, entenen 
que no mereix quedar sense cap tipus d’aportació pública a les seves activitats. 

Tampoc no entenen que puguin deixar sense subvenció la premsa forana, a la qual 
destinarien una partida de 50.000€. Fa notar que les partides no són les mateixes de 
2010 sinó que hi han aplicat una reducció. 

En quant al servei promoció sociocultural, proposen un parell de partides que en total 
sumen prop de 500.000€ per subvencions als ajuntaments per a activitats culturals, 
activitats musicals i activitats pròpies de la cultura. 

També proposen que es mantegui, encara que una mica reduïda, la subvenció a 
l’Associació de Teatres Públics que també tenen a veure amb els ajuntaments ja que 
els teatres també són dels ajuntaments. 

Tot seguint amb Cultura també proposen una subvenció de 50.000€ per a l’Obra 
Cultural Balear i així l’OCB rebria de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
150.000€ per la seva activitat. Una subvenció seria en matèria de política lingüística i 
una altra per a la seva activitat cultural. 

Igualment proposen que s’incrementi la partida destinada a l’Espai Mallorca en 
200.000€. Actualment aquesta partida compta amb 150.000€ i no li va quedar clar, en 
la darrera Comissió sobre pressuposts, quin seria el camí a seguir, és a dir, si farien un 
consorci amb el Govern de les Illes Balears i els altres consells insulars però, en 
qualsevol cas, a l’Espai Mallorca els treballadors estan patint moltíssim –els deuen ja 
uns quants mesos– i aquests 150.000€ no cobreixen el pressupost de tot l’any sinó 
només en cobreixen una petita part. 

Per això, creuen que l’han de pressupostar i si llavors arreglen el tema amb un acord 
amb el Govern de les Illes Balears i els altres consells i els doblers no fan falta, doncs 
els poden emprar per a altres coses però, inicialment, sí que proposen que es 
pressupostin. 

Per concloure, explica que també proposen pressupostar 200.000€ per al Castell 
d’Alaró i que serien recursos d’inversió que vénen de l’Estat espanyol i, per acabar, 
diu que de totes les partides que s’han suprimit de Medi Ambient, doncs proposarien 
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que, com a mínim, se’n dotin dues: la del tallers d’ocupacions amb 100.000€ i el 
programa d’escoles–taller també amb 100.000€. 

La Sra. ROIG li respon a la Sra. Sánchez i anuncia que començarà pel final de la 
intervenció. En aquest sentit, diu que està d’acord amb ella que el finançament del 
Consell de Mallorca no és el correcte però tothom sap que la Llei de finançament dels 
consells insulars s’havia d’aprovar amb efectes d’1 de gener de 2009. 

Segons ha llegit en les actes passades, el Sr. Alemany ja deia que era molt complicat 
negociar una llei de finançament en uns moments de crisi perquè podria ser que els 
resultats de la llei fossin pitjors que allò que hi havia però que, no obstant això, es 
comprometia a mantenir converses amb distints partits polítics per dur endavant 
aquesta Llei de finançament però al final no ha estat possible. 

Ara es troben en una situació que s’han de plantejar què poden fer i l’única solució 
que queda és anar a tocar les portes de la comunitat autònoma perquè lliuri al Consell 
de Mallorca bestretes a comptes, unes bestretes a compte que tots saben que no estan 
damunt els pressuposts amb la seva corresponent partida sinó que les contemplen com 
a partides no pressupostàries, que no estan comptabilitzades com toca i que el dia que 
es reuneixin amb el Govern de les Illes Balears, que serà aviat, n’hauran de passar 
comptes i mirar què passa amb aquests doblers i regularitzar-los. 

Si avui comptassin amb una llei de finançament, tal vegada no es veurien abocats a 
entrar en un debat entre el PSOE i el PP sobre quin és el finançament que li correspon 
a aquest Consell de Mallorca. 

No ha estat fàcil, com ja li va anunciar al Sr. Alemany, aconseguir una bestreta a 
compte de 25M€ i no tant per l’import com per la tècnica pressupostària en si 
d’aquesta bestreta a compte. 

Pel que fa a l’acusació de no reivindicar les competències del Consell de Mallorca, 
assegura que han tocat a les portes del Govern de les Illes Balears –la presidenta la 
primera– per tal d’aconseguir aquest finançament i ara el PSOE diu que al Consell de 
Mallorca li hauria de donar el Govern balear 12,5M€ més. Reconeix que ella també li 
hagués agradat que fos així però reitera que els doblers són els que són. 

La famosa instrucció o recomanació –de la qual parla el Sr. Alemany– del Comitè 
Interfinancer no era més que una simple recomanació i en la còpia que el Sr. Alemany 
li va passar només hi havia la signatura de la Sra. Armengol, és a dir, que no era un 
document que pugui fer servir per anar davant el Govern de les Illes Balears a exigir 
aquests doblers. 

Després sí que hi ha un altre punt –li diu a la Sra. Sánchez– en què també estan 
d’acord el PP i el PSOE però el que passa és que no estan d’acord amb la forma en 
què s’ha d’aplicar. 

El Grup Socialista, en la seva esmena, diu en relació als increments d’IPC que, amb 
l’objectiu de no generar dèficit, podrien quedar pressupostats i condicionats a 
l’efectiva realització dels compromisos d’ingrés corresponents. 

Tot seguit confirma que l’equip de govern està d’acord amb reclamar l’IPC de 2011 i 
el corresponent a 2012 perquè és un dret que té el Consell de Mallorca. Una vegada 
que ho hagin aconseguit, llavors faran una generació de crèdit i decidiran a què 
destinen aquests ingressos però, mentre els pressuposts de la comunitat autònoma no 
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contemplin aquest ingrés, no estan d’acord amb pressupostar-lo perquè, tanmateix, no 
ho poden gastar fins que estiguin segurs que tendran l’ingrés i això crea incertesa. 

Assevera que una vegada que tenguin segur aquest ingrés faran una generació de 
crèdit i el destinaran, prioritàriament, a l’àrea de Benestar Social. 

Li resulta curiós, per altra banda, que el Grup Socialista demani l’IPC del serveis 
transferits de carreteres quan no existeix cap partida destinada a incrementar el cost de 
les carreteres. 

El Grup Popular no pot donar suport a aquestes esmenes parcials, tot i que podrien 
entrar en el debat concret d’algunes d’elles, perquè el seu problema és la font de 
finançament atès que totes les esmenes versen sobre reclamar més bestreta a compte 
quan la CAIB no la té pressupostada i reclamar uns increments d’IPC, que sí és cert 
que els hi deuen i els reclamaran, però que els pressuposts aprovats no contemplen. 

Així doncs, una vegada que es reclamin aquests doblers i si els incrementen els IPC, 
llavors l’equip de govern farà la generació de crèdit corresponent i farà les despeses 
corresponents. Mentrestant, per prudència i per responsabilitat, no poden assumir 
aquests compromisos de despeses. 

Així mateix el PSOE va en la mateixa línia perquè diuen que els doblers no es gastin 
fins que no hi siguin i, per tant, considera que és més oportú no incloure’ls encara en 
el pressupost i ja ho faran quan venguin. 

El criteri a seguir determina que quan vengui el compromís i comptin amb el 
document d’ingrés a Hisenda, llavors ho poden pressupostar però, mentre no tenguin 
aquest document, és millor no pressupostar-ho perquè, en cas contrari, s’ha de 
declarar com a crèdit no disponible. 

Considera que alguns dels temes exposats en les esmenes sí que podrien ser prioritaris 
i fa constar que, en relació al comentari sobre carregar-se l’Espai Mallorca, l’equip de 
govern no hi està d’acord i explica que hi col·laboraran a través de la comunitat 
autònoma i a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics i amb la participació de tots els 
consells insulars. Per tant, nega que s’hagin de carregar l’Espai Mallorca. 

En matèria d’ajuts municipals –tema suficientment debatut–, l’equip de govern ja va 
dir que no hi hauria subvencions directes als ajuntaments més que res per una qüestió 
de tramitació administrativa perquè, com saben, era molt complicat aconseguir cobrar 
una subvenció del Consell de Mallorca sobretot en matèria de cultura. Era 
complicadíssim i, de fet, un ajuntament podria estar 2 anys per cobrar 5.000 o 10.000 
euros i, per tant, ara optaran per una altra via. 

Sobre Medicina Esportiva, comenta que hi va haver un debat no fa gaire amb el 
vicepresident i allà es va dir que tot el tema de Medicina Esportiva estava solucionat 
així com també estan garantits tots els serveis en matèria de Gent Gran. 

Pel que fa al projecte que ha tornat a comentar d’Innovació, explica que l’equip de 
govern no renuncia a la modernització de la casa sinó que opta per, amb el personal i 
els materials de la casa, optimitzar al màxim els recursos i posar-la en marxa per tal 
d’agilitar una mica la tramitació administració d’aquesta institució però sempre 
confiant en el personal amb què ja compta aquest consell insular. 
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En quant a l’aportació a Ràdio i Televisió de Mallorca, diu que sí que esperaven una 
esmena sobre la televisió però no que fos en aquest sentit, és a dir, que no esperaven 
que fos per acomiadaments improcedents sinó per un altre tema de més importància 
que aquest. 

No obstant això, refusa que s’hi hagin fet acomiadaments improcedents i assegura que 
l’oposició és coneixedora de com està el tema que és que s’ha arribat a un ERO i, a 
més a més, la situació de la televisió ja ha estat prou comentada i els acomiadaments 
es pagaran, segons té entès, ja en aquest mes de desembre. 

Referent al tema d’inversions, comenta que el PSOE també sap molt bé que més 
endavant s’hauran de fer moltes incorporacions als pressuposts de romanents de 
projectes d’inversió que no estan executats. Una vegada que s’incorporin tots aquests 
projectes –n’hi ha que vénen de 2004 i de 2005– la idea és fer més inversió i 
prioritzaran, sobretot, en matèria de serveis socials. 

Insisteix en el fet –com ha dit la Sra. Cirer i ella ara reafirma– que en matèria de 
serveis socials es mantenen tots els serveis que hi havia però, ara bé, si haguessin 
tengut més doblers tal vegada sí que n’hi haguessin dedicats més però els recursos són 
limitats. 

En matèria de Medi Ambient i tal i com ja ha explicat anteriorment, recorda que en el 
moment que la Conselleria de Treball tregui els concursos, amb les convocatòries 
corresponents, el Consell de Mallorca s’hi apuntarà. 

Per acabar, remarca que la prioritat de l’equip de govern seran sempre els serveis 
socials, que reclamaran els doblers que li corresponen al Consell de Mallorca, que 
quan aquests doblers arribin faran les incorporacions corresponents i bàsicament la 
majoria es destinaran a serveis socials. 

En quant a les esmenes presentades pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, li 
diu al Sr. Font, en primer lloc, que les inversions estatutàries vénen perquè hi ha un 
pressupost de l’Estat que diu que destina tant de doblers a cada comunitat autònoma 
per dèficit de finançament arran dels concerts dels estatuts d’autonomia però, si no hi 
ha pressupost a l’Estat, el Consell de Mallorca no pot dir que l’Estat li enviarà 8M€ 
però quan hi hagi pressupost a l’Estat, si li corresponen inversions estatutàries a la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, doncs també reclamaran aquestes inversions 
estatutàries. En qualsevol cas, les inversions de moment no hi són i, per tant, no les 
poden incloure en el pressupost. 

Sobre el tema de la bestreta a compte, explica que, almanco, el Partit Socialista va 
presentar una esmena al pressupost de la comunitat autònoma tot sol·licitant 37,5M€, 
és a dir, que el Partit Socialista va presentar l’esmena allà on tocava, però el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca no hi ha presentat cap esmena en aquest sentit i li 
fa avinent que és al Govern de les Illes Balears on han de reclamar més finançament 
per al Consell de Mallorca. 

Referent al punt 4, diu que hi demanen literalment “renegociar préstecs amb les 
entitats bancàries per tal d’amortitzar només interessos i, en alguns casos, capital a la 
fi i efecte d’aconseguir que la meitat del capital que està previst destinar a 
amortitzacions de préstecs, més de 13M€, pugui ser destinat a fer despesa”. 



 45

En conclusió, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca demana que dels 26M€ 
que hi ha pressupostats per a aquest concepte, se n’han de llevar 13, que no es pagaran 
als bancs i, mentrestant, que els gastin en unes altres coses. 

En aquest sentit, li demana a la Sra. interventora que en preguin nota per veure si és 
possible que avui, amb el capital que hi ha pendent d’amortitzar, puguin dir que no 
l’amortitzaran, que el gastaran i ja en parlarà amb els bancs.  

Creu que això no aniria molt bé i, segons li indica la interventora, no és possible fer-
ho tot i que reconeix que en podrà parlar amb els bancs, que pot aconseguir alliberar 
aquesta càrrega i destinar els doblers a altres coses però, abans de tot, ho ha de 
negociar. 

Recorda que va dir a la Comissió Informativa –el Sr. Font no ho degué escoltar bé 
però el Sr. Alemany sí que ho va fer– que, avui en dia, negociar amb un banc és molt 
complicat perquè ara el Consell de Mallorca té préstecs amb uns interessos molt bons 
i si en renegocien l’amortització doncs també els bancs demanaran una revisió 
d’interessos. 

Reitera que, avui en dia, no és gens fàcil negociar amb els bancs i informa el Sr. Font 
que el punt 4 és totalment il·legal. 

Llavors, sobre els 540.000€ corresponents a la reducció de 10 alts càrrecs de l’equip 
de govern, assenyala que actualment hi ha 23 alts càrrecs i si n’eliminen 10, doncs 
quedaran pràcticament sense alts càrrecs i aviat no quedarà ningú. En la passada 
legislatura n’hi havia 52 i en aquesta legislatura han passat a 23 i encara en demanen 
l’eliminació de 10 més.  

Creu que el Sr. Font no devia voler dir el que diu l’esmena i li demana si, en parlar 
d’alts càrrecs, també hi inclou els portaveus atès que tenen un sou similar. 

Pel fa al tema de les partides protocol i les d’estudis i treballs tècnics, li fa notar al Sr. 
Font que en protocol, ell tot sol, tenia 178.000€ i en estudis i treballs tècnics tenia 
1.500.000€. L’actual equip de govern només en partides de protocol i d’estudis i 
treballs tècnics i publicitat ha retallat més de 4,5M€ respecte al que hi havia. 

Per altra banda, creu que s’ha de matisar el tema de llevar els doblers de la UNED. El 
Sr. Font demana que s’elimini l’aportació a la UNED i li demana si sap què és la 
UNED i quantes persones mallorquines hi estan cursant estudis universitaris: més de 
10.000 persones. 

Recorda que l’aportació al Consorci de la UNED va ser acordada per unanimitat de 
tots els membres del Consell de Mallorca i remarca que estan parlant de 10.000 
persones que estan cursant estudis, amb una mitjana de 37 anys d’edat, que 
normalment són persones que no tenen recursos o estan fent feina. Aquesta és una 
qüestió de formació de persones d’aquesta illa, formació universitària. 

Tot seguit assenyala que hi ha un altre tema que voldria que el Sr. Font li explicàs.  La 
seva esmena diu “que les partides suprimides o reduïdes, des de l’esmena núm. 5 a 
l’esmena núm. 10, suposen un estalvi de 14,6M€.” Llavors redistribueix aquests 
doblers en aquelles coses que consideren que s’han de fer. 
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En aquest sentit, li constata que l’import de l’esmena núm. 5 a l’esmena núm. 10 és 
1.449.000€ mentre que el Sr. Font ja n’ha repartit 14,6M€ i, per això, li demana que 
quan torni fer ús de la paraula li expliqui com fa comptes fer-ho. 

El Sr. FONT explica, en primer lloc, que la numeració de les esmenes i el comentari 
que li ha fet la Sra. Roig és un error d’impremta i és qüestió d’afegir-hi el crèdit que 
genera la partida 4 i res més. 

Dit això, començarà pel tema de la UNED. Recorda que en la primera intervenció no 
ha parlat d’aquesta partida i assegura que, en cap moment, no ha dit que es vulguin 
carregar la UNED que és una eina fantàstica i imprescindible per a la formació de 
moltíssima gent però és una qüestió de competències.  

El Consell de Mallorca no té cap competència en formació i molt manco en formació 
universitària i, per tant, és una qüestió de competències i no que el seu Grup vulgui 
que no existeixi la UNED sinó tot el contrari. La Sra. Roig té raó quan diu que molts 
de mallorquins i mallorquines s’hi estan formant i és una eina imprescindible però no 
és una competència del Consell de Mallorca i, en tot cas, la formació universitària 
serà una competència de la comunitat autònoma o del govern de l’Estat espanyol. 

Fa notar que la Sra. Roig només ha parlat d’allà on proposaven llevar els doblers però 
molt poc d’allà on els destinaven i sap que, si haguessin negociat amb els bancs, 
podrien aconseguir el que han proposat. Per ventura l’esmena no està del tot ben 
redactada, però l’objectiu és negociar amb els bancs, sense que modifiquin l’interès 
bancari, per tal que el 50% del que s’ha de pagar d’amortitzacions de préstec en 2012 
es pagui en una altra anualitat. Això és totalment negociable i és totalment legal però 
no ho han fet i, per això, diu que és il·legal. 

Sobre el comentari de no haver presentat cap esmena als pressuposts de la comunitat 
autònoma, diu que no sap què feren els seus companys allà –encara que creu que 
segurament degueren votar a favor de l’esmena del PSOE– però aquesta discussió és 
tornar al mateix d’abans: ara estan parlant del Consell de Mallorca i no del Govern de 
les Illes Balears. Fa constar que el seu partit té representants al Govern de les Illes 
Balears però ell no hi és. Ell és aquí al Consell de Mallorca i d’això estant parlant. 

Recorda que la seva proposta era que haurien d’haver aconseguit, com a mínim, 5M€ 
més a compte per part del Govern de les Illes Balears perquè aquests doblers els 
haguessin pogut destinar a reduir el crèdit que no queda més remei que haver de fer 
enguany i així haguessin passat d’un increment de l’endeutament de 16M€ a un 
increment de l’endeutament de només 11M€. 

Insisteix en demanar-li a la Sra. Roig que li digui què troba d’allà on el seu Grup 
proposa que es destinin les inversions atès que no n’ha parlat. 

La Sra. SÁNCHEZ comença referint-se al tema de Ràdio i Televisió de Mallorca i 
l’esmena que han presentat perquè es paguin els acomiadaments improcedents. 
Considera que el seu Grup ha esgotat la via política atès que ha fet tot el que ha pogut 
per evitar el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca. El Partit Popular ha pres 
aquesta decisió, que és una decisió política, perquè té la majoria suficient per fer-ho i 
ara el seu Grup en podria fer demagògia i demanar que la tornassin a obrir però no en 
volen fer i només demanen que paguin allò que és just. 
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Sobre la resta de l’esmenes, assenyala que la Sra. Roig està gairebé a punt de votar-hi 
a favor i puntualitza que el seu Grup només demana que en els pressuposts es 
reflecteixi el compromís de demanar aquest finançament al Govern de les Illes 
Balears i de dedicar-lo a allò que proposen en les esmenes i que no són més que coses 
que l’actual equip de govern ha retallat. 

Tot això és tècnicament possible, és a dir, que pressupostàriament es pot fer 
perfectament i així aportarien, per una vegada, un poc d’esperança a l’economia 
mallorquina. També crearien un poc d’expectatives positives per tots els llocs de feina 
que s’han llevat: el 100 llocs de feina que hi havia als programes de Medi Ambient, 
els 119 de Ràdio i Televisió de Mallorca, les persones que no faran feina de 
substitució a l’IMAS i les persones que tendran una sobrecàrrega de feina perquè no 
es cobriran les baixes ni les vacances. 

Pel que fa l’import de la bestreta, diu que hi ha un informe que va deixar l’anterior 
equip de govern que justifica més de 60M€ anuals per al Consell de Mallorca. Opina 
que entre tots els partits polítics, tot deixant de banda els interessos polítics dels seus 
discursos, podrien fer força, crear una comissió i ajuntar-se per tal que es faci la llei 
de finançament per obtenir un finançament just per al Consell de Mallorca. 

La Sra. ROIG li observa al Sr. Font que no s’havia estudiat bé el pressupost ni les 
esmenes, que eren de tres folis, atès que s’ha fet palès que tenen errors. Li retreu que 
no hagi comprovat les sumes i, en canvi, l’acusi a ella de no haver-se mirat els 
pressuposts. 

Per altra banda, imagina que ha de tenir relació amb els seus companys diputats i 
suposa que els deu demanar sobre el finançament del Consell de Mallorca. 

Sobre la resta de temes, explica que no pot entrar en el detall de les inversions que 
contenen les esmenes. Per exemple, podria entrar a debatre si li semblen bé o no les 
inversions estatutàries que proposen per import de 8M€, però ja ho farà quan arribin 
els 8M€. El problema ara és que no compten amb la font de finançament i aposta no 
entra a en el fons de cada una de les inversions proposades. 

A primer cop d’ull, les esmenes parlen de 8M€ més de fons estatutaris, 5M€ més de 
bestreta a compte i llavors 13M€ de no amortitzar préstecs i això la deixa una mica 
esglaiada perquè les considera inviables totes però, sobretot, la dels préstecs atès que 
hi ha una obligació segura que és haver de tornar uns doblers a unes entitats 
financeres i el Sr. Font li digui que no ho posi, que ho gasti i després ho negociï amb 
els bancs.  

Això és molt poc rigorós. Els préstecs estan subscrits (n’hi ha en 2011, 2010, 2009 i 
2008) i cada préstec té una sèrie de condicions amb uns interessos, unes 
amortitzacions i unes carències i, per tant, unilateralment una part no se’n pot anar als 
bancs i dir-los que canviïn les condicions i que ja pagaran quan ho considerin oportú.  

Les coses no funcionen així i no és possible anar a un banc a dir-li que no li tornaran 
els doblers i que ho faran quan els vagi millor. Repeteix que les coses no funcionen 
així i que les coses primer s’han de pactar amb els bancs i avui si se’n van als bancs, 
amb els quals tenen préstecs amb interessos molt bons, potser els concediran una 
carència i no pagaran en dos anys però, òbviament, modificaran el tipus d’interès i 
llavors allà on diu euribor més 0,5 dirà euribor més 5 i així únicament traslladarien 
una càrrega financera molt important al cap de dos anys. 
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A continuació recorda que ella ja va anunciar una sèrie de coses que farien i que les 
intentarien negociar. Tot això ho va dir a la Comissió Informativa però el Sr. Font no 
ho degué escoltar. Confirma que intentaran dur endavant aquestes iniciatives però 
sempre vigilant els anys venidors perquè no s’han de carregar el futur de la institució. 

Per altra banda, reitera que l’esmena diu clarament “suprimir 350.000€ destinats a la 
UNED de la partida...”, per tant, si per unanimitat en el seu dia es va decidir fer 
aquesta aportació a la UNED, avui el Sr. Font diu que no vol que li enviïn ni un euro a 
la UNED. 

Assenyala, igualment, que en la resta de temes no ha entrat perquè, per exemple, pel 
que fa al tema de l’estalvi energètic, aquesta és una qüestió que ja a la Comissió 
Informativa varen dir que hi estaven fent feina a cost zero i també que s’havien de fer 
inversions per rebaixes de potència en 2013.  

També varen explicar el contracte que estan mirant de posar en marxa en matèria 
d’edificis així com tot el que s’està fent en matèria d’estalvi energètic en carreteres. 
Ara, emperò, el Sr. Font demana destinar 2M€ a l’estalvi energètic i això és perquè no 
els va escoltar. 

Tot seguit anuncia que no poden votar a favor de cap de les esmenes perquè llur font 
de finançament no és correcta: és il·legal i no ho poden fer.  

A la Sra. Sánchez li diu que no li canviï les seves paraules tot dient que donaran 
suport a les seves esmenes. Aclareix que l’equip de govern ha dit que si qualque cosa 
s’ha de potenciar són els serveis socials i això és el que ha volgut transmetre amb el 
seu discurs. 

A continuació confirma que no votaran a favor de les esmenes del Grup Socialista per 
mor dels problemes que hi ha també de la font de finançament d’aquestes esmenes. 
De fet, és l’únic problema i tal vegada algunes d’elles el seu Grup les hagués plasmat 
també en el mateix sentit. 

Referent a aquest estudi que diu que hi ha d’aportació de 60M€ al Consell de 
Mallorca, li demana que li faci arribar i aprofita per recordar que sempre li ha dit al 
Sr. Alemany, que tota la informació que tengui el Grup Socialista en relació al 
finançament per favor  la facilitin a l’equip de govern perquè també estan disposats a 
ajudar i a col·laborar en aquest sentit. 

Abans d’acabar li agradaria dir que l’equip de govern ha fet molta feina amb aquests 
pressuposts. L’opció més fàcil, en uns moments com aquests, seria dir que vendran 
més ingressos i gastar més però el més difícil és gestionar, el més complicat és 
reajustar totes les partides i seria una irresponsabilitat pressupostar ingressos quan no 
se sap si realment aquests ingressos podran venir. 

Recalca, perquè quedi clar, que aquests pressuposts s’ajusten als compromisos que el 
seu Grup ha pres davant la societat per tal de dur sempre una gestió basada en 
l’austeritat, la transparència i l’eficiència. 

En darrer terme i per concloure, vol agrair la tasca que ha fet tot el personal funcionari 
de la casa i també agrair a tot l’equip de consellers executius la bona predisposició 
que han tengut, la facilitat de fer feina amb ells quan els han hagut de dir que havien 
de retallar. Li agradaria haver-los pogut dir que fessin el que volguessin i ja veurien 
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però no ha estat així, sempre s’han ajustat a les directrius i ha estat un exemple de 
feina en equip. 

La Sra. PRESIDENTA explica que ara s’obrirà un torn final d’intervencions perquè 
els portaveus de cada partit puguin explicar el sentit del vot i el posicionament sobre 
les esmenes de cada formació i ho faran per ordre de menor a major. 

El Sr. FONT anuncia que el seu Grup votarà a favor de totes les esmenes que ha 
presentat el Grup Socialista perquè entenen que són bones per Mallorca. 

Com a tancament, diu que el seu Grup ha fet un esforç importantíssim per tal que els 
pressuposts reflectissin tres criteris que consideren prioritaris en la política d’aquest 
Consell de Mallorca: el suport a les persones, el suport als ajuntaments i el suport a la 
nostra cultura i a la nostra llengua. 

Resumeix que, bàsicament, totes les esmenes que ha presentat el seu Grup i també les 
d’estalvi energètic han anat en aquest sentit i, per això, els sap greu que l’equip de 
govern, pels motius que siguin, no hi doni el seu suport. 

Un cop dit això, insisteix en el fet que el seu Grup entén que aquests pressuposts no 
són bons per Mallorca perquè l’ajudin a sortir de la crisi econòmica i, per tant, hi 
votaran en contra. 

El Sr. ALEMANY diu que el seu Grup donarà suport a totes les esmenes que presenta 
el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca excepte les núm. 3, 4 i 8 perquè són unes 
esmenes que contradiuen allò que el seu Grup sempre ha defensat que no s’ha de fer. 

Fa notar que aquestes qüestions ja les varen debatre amb els companys del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca quan governaven junts i, per coherència, no 
votaran a favor d’aquestes tres esmenes esmentades. 

Pel que fa al resta d’esmenes, les votaran a favor tot i que els agradaria matisar-ne 
qualcuna. 

En quant al pressupost general, anuncia que el seu Grup hi votarà en contra i explica 
que ho faran pels arguments que ja ha exposat i que ara recordarà de manera 
resumida.  

Consideren que no s’ha fet un esforç suficient per donar-li la importància que 
correspon a aquesta institució en un moment que la globalització amenaça amb 
desincentivar les ganes de la gent de participar de la política. Això ho contrarestarien 
amb més participació i tot donat més importància, és a dir, fent créixer aquesta 
institució. 

En segon lloc perquè opinen que les polítiques socials s’han de fer créixer o, almanco, 
s’han de mantenir però no fan ni una cosa ni l’altra. Tot i no voler discutir més com 
s’han de mirar els números, l’aportació del Consell de Mallorca era de 116M€ en 
2010 i enguany són 109M€. 

La Sra. Roig ha puntualitzat que en 2010 hi havia 83M€ més de pressuposts però vol 
aclarir que eren gairebé totalment d’inversions i no per a polítiques socials, és a dir, 
que encara que els poguessin recuperar tampoc no els podrien destinar a Benestar 
Social. 
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Assenyala que són pressuposts emparats per l’austeritat perquè ara s’ha posat de moda 
que l’austeritat és allò que solucionarà la crisi i, en aquest sentit, ha dit i repeteix que 
això ho diuen els economistes però no tots hi estan d’acord i diuen moltes coses. 

Una d’aquestes coses que ha llegit és del Sr. Stiglitz, premi Nobel i diu: “La crisis fue 
un fallo masivo de los cerebros de la economía.”, és a dir, que una fallada massiva 
dels economistes ha provocat la crisi i, així doncs, ara no s’ha de fer tant de cas a 
aquests senyors perquè pensin que ara sí que seran capaços de solucionar-la. 

Ell està disposat a participar amb els economistes però, si veu un problema important 
en la societat que depèn d’aquesta institució, li agradaria donar-li resposta i no deixar 
de fer-ho tot emparant-se en el criteri de l’austeritat. 

Com que aquests pressuposts se sustenten en l’austeritat i no està convençut que sigui 
la solució a la crisi, doncs no li donaran suport perquè aquesta austeritat que es diu, a 
totes les institucions on governa el Partit Popular, que es farà per salvar la situació de 
crisi fa que més de 200 persones no tenguin feina, de forma directa, en aquesta 
institució; que molta de gent que podria fer feina amb inversions que s’han llevat; s’ha 
eliminat el Departament d’Igualtat que duia a terme unes polítiques importants així 
com el tema de Joventut emparant-se en l’argument competencial. 

Abans ja ha defensat que, per a ell, l’obligació d’exercir aquestes competències és del 
Consell de Mallorca i no és del Govern de les Illes Balears. 

A més, també hi ha el tema del 0,7% de solidaritat no es pot llevar per molta crisi que 
hi hagi. Aprofita per dir que sap que hi qualcú en la bancada del PP que hi fa molta 
feina i el felicita perquè considera que en aquest tema no hi d’haver ideologies però, 
en el pressupost, es retalla molt l’aportació a la solidaritat amb el tercer món i això és 
un error. 

El Consell de Mallorca no té dèficit i, per tant, no s’han de prendre mesures en contra 
del dèficit però sí que necessita de la modernització que eliminen totalment. La Sra. 
Roig diu que confien molt en els funcionaris i que ho faran ells però li observa que ell, 
durant 4 anys, ha dit –i no ha canviat d’opinió– que confia en els funcionaris però el 
tema de qualitat és un tema nou que va implantar la Coca Cola i llavors totes les 
empreses importants l’han anat imposant i, de fet, ja hi ha moltes institucions que 
l’apliquen. 

No és ja qüestió que una persona digui que l’aplicarà o no sinó que ja és una qüestió 
de coneixements. En aquesta institució es fa una cosa que és bona i és donar 
complements al personal que té més coneixements de català però creu que també 
s’haurien de donar complements a aquelles persones que tenguin coneixements de 
qualitat perquè els funcionaris, en els quals confien, no han estudiat temes de qualitat 
i, per tant, no els poden aplicar. 

Així doncs, considera que la formació en qualitat l’ha de donar aquesta persona que hi 
està preparada i era aquell equip que hi havia contractat i ara han tret al carrer i, per 
això, la qualitat queda descartada per molt bona voluntat que hi hagi. 

Adverteix que tots aquests són arguments suficients per votar en contra dels 
pressuposts però aclareix que ell entén la política com un debat d’idees i que, per 
damunt de les idees, hi són les persones i, per tant, per molt que estigui en contra dels 
pressuposts, està a favor de què passin unes bones festes i un bon any 2012. 
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El Sr. VIDAL comenta que, després de tot el debat que hi ha hagut, el seu Grup està 
més convençut que abans de donar suport a aquests pressuposts que presenta l’equip 
de govern i, evidentment, no podran donar suport a les esmenes que s’hi han 
presentat. 

Tot seguit li diu a tot l’equip de govern que han de saber que el Grup Popular pensa 
que van pel camí que va marcar el programa i que van pel camí que la gent de 
Mallorca va fer en atorgar-li el poder de governar el Consell de Mallorca. 

Totes les accions que es prenen en aquests pressuposts són bones. Sempre n’hi podria 
haver de millors si hi hagués més disponibilitat pressupostària però, amb les 
condicions que tenen, són excel·lents. 

Opina que són els millors pressuposts que podien fer, són uns pressuposts fets amb 
seny, amb il·lusió i amb la necessitat urgent que hi ha de resoldre els problemes que té 
cada un de tots els ciutadans que viuen a Mallorca. 

Al Sr. Alemany li diu que, en anar a fer cafè, podran arribar a una conclusió: que als 
números els poden fer dir el que vulguin però, encara que ell tampoc no és economista 
de professió, entén aquests números així com vénen i continuaran dient que l’IMAS 
ha tengut un augment pressupostari d’un 4% mentre que el Sr. Alemany continuarà 
defensant unes tesis oposades. 

Malgrat això, li fa constar que l’IMAS ara té 12,5M€ més de bestreta i 16M€ més de 
préstec. Per més que discuteixin, la seva postura sempre serà que el Partit Popular 
inverteix més en serveis socials perquè hi creu i els vol ampliar. 

Un altre tema que podrien debatre és el del crèdit. Sí que s’han de fer crèdits quan són 
necessaris però s’han de tornar i, si fan referència al passat, hi havia un crèdit que ja 
estava en via judicial i el nou equip de govern hagué de córrer per tornar-lo. Aclareix 
que està parlant del tema del Teatre Principal. 

Reitera que els crèdits s’han de fer quan toca i en aquest sentit gairebé hi ha 
unanimitat però s’han de fer amb la consciència suficient i el coneixement que s’han 
de tornar aquests crèdits i no esperar que “els estirin les orelles” per fer-ho. 

Per concloure, desitja a tots unes bones festes i un bon any i que l’equip de govern 
executi aquests pressuposts perquè són els que els mallorquins volen i, a més a més, 
està segur que amb aquests pressuposts ben executats l’any que ve, en tornar a parlar 
de pressuposts, podrà anunciar que a Mallorca hi ha un poc més de qualitat de vida, 
que és l’objectiu del Partit Popular. 

La Sra. PRESIDENTA assenyala que avui és un dia important perquè fa 1 any i 11 
mesos que no es duien a aprovació a un Ple els pressuposts d’aquesta institució i ara 
duen els pressuposts que podien dur i que, com és normal, s’hi redueix d’una manera 
important la despesa en 83M€ atès que la situació actual requereix que les 
administracions públiques redueixin en conjunt la seva despesa pública i el Consell de 
Mallorca comptarà amb un pressupost, en conjunt, de 345M€. 

Aprofita també per agrair l’esforç que han fet tots els consellers ja que tancar cada una 
de les àrees ha suposat un esforç important a l’hora de reduir, reduir i reduir i sempre 
en benefici de l’objectiu de tots que és mantenir la despesa social, que és una prioritat 
del Consell de Mallorca, per tal d’intentar que totes aquelles persones necessitades 
puguin tenir garantides unes ajudes i una col·laboració per part de la institució. 
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Afegeix que aquests pressuposts són reals perquè s’ajusten a les necessitats d’aquest 
moment, són austers –molt austers–, són responsables i que els han fet seguint un 
criteri: mirar quins són els ingressos certs que té aquest Consell de Mallorca i, a partir 
d’aquí, adaptar les despeses a aquests ingressos certs. 

Si de cara a un futur vénen més ingressos a través de negociacions amb el Govern de 
les Illes Balears o amb el govern de l’Estat, doncs evidentment s’ampliaran les 
partides de despeses en funció d’aquests nous ingressos que tenguin. 

En qualsevol cas, el que no han volgut fer és enganar-se a ells mateixos i fer comptes 
d’uns possibles ingressos que puguin tenir d’aquí a uns mesos i, en conseqüència, 
admetre ja unes despeses fixes. Tot el contrari, han decidit, amb un criteri de 
prudència, espera a tenir certesa d’aquests ingressos. 

Igualment assenyala que han intentat evitar duplicitats. Aquest era un compromís del 
seu partit per tal que no hi hagi duplicitats amb el Govern de les Illes Balears com 
també era un compromís ajudar els ajuntaments amb el tema del Serpreisal per tal que 
el Consell de Mallorca pogués finançar-ne el 100% i així alliberar els ajuntaments 
d’haver d’aportar anualment aquest 1% dels seus pressuposts ordinaris. 

Observa que en el debat d’avui s’ha parlat molt de creació de llocs de feina i, envers 
això, vol dir que generar llocs de feina és una prioritat del Consell de Mallorca com 
també és una prioritat per als ajuntaments, per al Govern de les Illes Balears i, 
sobretot, és una prioritat del govern de la nació. 

Recalca que creu que qui ha de generar llocs de feina és el sector privat i que el sector 
públic no ha de ser el gran generador de llocs de feina perquè avui les administracions 
públiques tenen uns recursos minvats i escassos i no poden aguantar el gruix, moltes 
vegades, del capítol I. 

D’això tothom n’ha de ser conscient: allà on s’han de generar llocs de feina és dins 
l’àmbit de la iniciativa privada i la funció dels polítics és mirar quines són les 
condicions que s’han de crear i quines les reformes que s’han de fer en el conjunt 
d’Espanya perquè es donin les condicions òptimes i de confiança perquè la iniciativa 
privada es torni a reactivar. 

Destaca també que el grup de consellers de l’equip de govern i tot el grup de 
consellers de Partit Popular, com no pot ser d’altra manera, estimen Mallorca i 
defensen la seva cultura. El Partit Popular defensa la nostra terra, defensa la nostra illa 
i ho farà aquí, davant les institucions mallorquines, i també davant el govern de la 
nació. 

I també hi són per defensar les nostres tradicions, els nostres costums, la nostra 
manera de ser i, en certa manera, defensar la nostra mallorquinitat. Això és el que fan 
cada dia tots els consellers de l’equip de govern en les seves àrees de responsabilitat. 

Reitera que els pressuposts són reals, austers, responsables i considera que estan fets 
amb sentit comú que moltes vegades és necessari que s’apliqui en la nostra terra i, per 
concloure, agraeix la feina de la Sra. Roig a l’hora de quadrar aquests pressuposts, a 
l’hora de defensar-los i a l’hora de presentar-los així com també la implicació que hi 
ha hagut per part de l’equip de funcionaris de tots els departaments que hi han 
col·laborat i, especialment, els d’Intervenció i els d’Economia que han fet un esforç 
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important per tal que, abans de cap d’any, poguessin dur aquests pressuposts a aprovar 
al Ple. 

Tot seguit anuncia que procediran a votar les esmenes parcials. 

Esmenes 3, 4 i 8 (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) 

Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per quatre vots a favor (PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca), cap abstenció i vint-i-quatre vots en contra (PP i PSOE). 

Resta d’esmenes (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) 

Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Esmenes parcials (PSOE) 

Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Pressupost 

El Sr. MAS (secretari general) adverteix que en el punt 4 de la proposta, allà on diu 
“Aprovar el projecte de bases generals...”, s’hauria de suprimir “el projecte” atès que 
estan aprovant les bases generals mentre que el projecte el va aprovar el Consell 
Executiu. 

La PRESIDENTA assenyala que, així doncs, la proposta que sotmetran a votació serà 
en els termes que ha indicat el secretari general, és a dir, que el punt 4 dirà “Aprovar 
les bases generals...” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
deu vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

La PRESIDENTA agraeix a tots els membres de la corporació el seu talant a l’hora de 
discutir, amb posicionaments distints, aquests pressuposts i aprofita per desitjar a 
tothom unes bones fetes amb l’esperança que, totes aquelles persones que no han 
pogut assistir al Ple per raons salut, l’any que ve es recuperin i puguin estar presents 
en aquesta sala.  

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-001159 a A-001211. 

El secretari general      La presidenta  

 

 


