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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 12/2012 

Caràcter: extraordinària  

Data: 2 de juliol de 2012 

Hora: de 11.05 h a 12.10 h 

Lloc: sala de plens 

 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 

Bernadí Coll Martorell (PP) 

Jaime Crespí Deyá (PP) 

Maria Magdalena García Gual (PP) 

Margalida Ginard Mesquida (PP) 

Antonio Llamas Marquez (PP) 

Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 

Antoni Mulet Campins (PP) 

Josep Oliver Rebassa (PP) 

Antonia Roca Bellinfante (PP) 

Bernat Roig Cabrer (PP) 

Margalida Isabel Roig Catany (PP) 

Joan Rotger Seguí (PP) 

Jeroni Salom Munar (PP) 

Catalina Soler Torres (PP) 

Miquel Vidal Vidal (PP) 

Antoni Alemany Caldera (PSOE) 

Silvia Cano Juan (PSOE) 

Jaime Colom Adrover (PSOE) 

Francesc Josep Dalmau Fortuna (PSOE) 
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Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 

Joan Ferrà Martorell (PSOE) 

Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 

Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 

Melchora Gómez Andrés (PSOE) 

Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 

Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 

Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

Hi excusen la seva assistència el Sr. Antoni Mesquida Ferrando, la Sra. Coloma 
Terrassa Ventayol, la Sra. Rosario Sánchez Grau i la Sra. Joana Aina Campomar 
Orell. 

Secretari general per substitució: Sr. Nicolau Conti Fuster. 

Interventora en funcions: Sra. Brigida Llinàs Ferrer. 

ORDRE DEL DIA: 

1. Proposta del Grup Socialista al Consell de Mallorca, sobre un any de govern i 
reptes de futur. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

La Presidenta explica que l’ordre del dia té un punt únic, la moció del PSOE 
sobre la gestió del Consell de Mallorca després d’un any de govern. 

Recorda que a la Junta de Portaveus es va establir la forma en què es duria a 
terme el debat corresponent.  

Tot seguit explica quin serà l’ordre de les intervencions durant aquesta sessió i 
la durada establerta per a cadascuna d’elles. 

PUNT 1. PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, SOBRE UN ANY DE GOVERN I REPTES DE FUTUR. 

Es dóna compte del següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la situació econòmica de Mallorca i del Consell de Mallorca és molt pitjor que fa un any. 

Atès que les inversions han decrescut com mai i el Consell de Mallorca està més paralitzat que mai.  

Atès que molts de serveis han baixat de qualitat i d’altres s‘han eliminat.  
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Atès que des del Govern s’ha llançat un atac frontal contra el nostre territori.   

Atès que moltes de les subvencions s’han eliminat. 

Atès que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 70, defineix com a competències pròpies 
del Consell de Mallorca les que actualment està exercint el Govern. 

Atès que el Consell de Mallorca té redactat un catàleg de serveis, així com les línies mestres per 
desenvolupar-los amb eficàcia. 

Atès que no s’ha creat feina sinó que se n’ha destruït.  

Atès que el Consell de Mallorca està abandonat per no ferir al Govern d’en Bauzá. 

Per totes aquestes raons, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat en Ple extraordinari la següent MOCIÓ: 

1. El Consell de Mallorca insta l’equip de govern a  elaborar  i posar en marxa de manera urgent 
un pla de inversions que fomenti l’ocupació i millori l’economia de Mallorca, vinculat a un 
pla de pagament del deute del Govern Balear. 

2. El Consell de Mallorca insta l’equip de Govern a que faci un pla de millores dels Serveis 
Socials, per ajudar a les persones, entitats i ajuntaments que més malament ho estan passant 
per la situació de la crisi.  

3. El Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell a que prioritzi les seves responsabilitats 
com a tal, per damunt de qualsevol altra responsabilitat política. 

4. El Consell de Mallorca insta l’equip de Govern a adequar el Consell a la Constitució i a 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, assumint totes les competències previstes a 
l’Estatut, així com dotar a la institució d’un finançament suficient. 

5.  El Consell de Mallorca insta l’equip de Govern a continuar la tasca de modernització del 
Consell per aconseguir donar als ciutadans de Mallorca uns serveis millors i de forma més eficient. 

La PRESIDENTA obre el torn d’intervencions.  

El Sr. FONT, tot seguit, disculpa l’absència en el Ple de la Sra. Joana Aina Campomar 
Orell, la qual es troba a l’estranger i no podia assistir-hi.  

El Sr. GARAU (PSOE) comença la seva intervenció. 

Assenyala que l’objectiu d’aquest debat és fer, en primer lloc, una avaluació crítica 
del primer any de gestió de l’actual equip de govern de la institució i a continuació 
presentar una sèrie de propostes de caire constructiu per tal que es pugui tornar a 
posar en funcionament aquesta institució que, com sap tothom, està gairebé 
paralitzada. 

Diu a la Presidenta que el seu primer any de govern ha estat un any perdut per a 
Mallorca.  

Recorda que el PP va guanyar les eleccions al Consell de Mallorca el passat mes de 
maig de 2011, en un context marcat per la crisi econòmica internacional, que en el cas 
d’Espanya es feia dramàtica per la quantitat de pèrdues de llocs de treball i per la 
manca d’ingressos de l’administració pública. 

Recorda que el principal missatge electoral del Sr. Rajoy era que el govern socialista 
no donava confiança als mercats i que amb un govern del Partit Popular la situació 
s’arreglaria. 
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Observa que ara han hagut d’arribar els socialistes a França per salvar la cara al Sr. 
Rajoy. Respon als comentaris discrepants de la bancada del PP reiterant el mateix; els 
diu que, tot i que ja ho sap que no ho volen sentir, és aquesta la realitat. 

També considera que s’ha de destacar l’ajuda que hi ha aportat l’oposició útil i 
responsable que fa el Sr. Rubalcaba, la qual cosa ha permès fer el rescat dels bancs 
espanyols, fa tot just una setmana. Afirma que no ha estat la dreta europea, la que ha 
permès fer el rescat dels bancs espanyols, sinó la pujança de la força socialista a tota 
Europa.  

Recorda que la Sra. Salom prometia el sanejament del Consell de Mallorca, la 
recuperació econòmica de Mallorca i la creació de llocs de feina. Li retreu que, en 
realitat, res d’això hagi passat, lamentablement, sinó tot el contrari. 

La situació econòmica del Consell de Mallorca és molt pitjor que la de fa un any; el 
pressupost és inferior en un 20%  al pressupost de l’any 2011 i ha passat dels 437 M€  
que li va deixar l’anterior equip de govern als 365M€. Mentrestant, curiosament, el 
pressupost del Govern balear creixia un 8%.  

En un any, el govern de la institució ha contractat 63M€ de préstec. Retreu que el PP, 
durant l’anterior legislatura, criticava l’equip de govern perquè s’endeutava. Ara, la 
presidenta ha hagut de tastar la seva pròpia medecina i només amb els 28M€ per 
pagar els proveïdors pagarem quasi 2,3 M€ d’interessos anuals. 

El deute del Govern balear amb el Consell de Mallorca augmenta i no se sap quan el 
pagarà. Ara mateix, aquest deute és d’aproximadament 283M€. Mentrestant, el 
Govern del Sr. Bauzá paga 842M€ als proveïdors i en canvi, a la Presidenta del 
Consell de Mallorca no li fa ni cas. 

Fa notar que les inversions han crescut més que mai i el Consell es troba paralitzat 
d’ençà que la Presidenta va decidir aturar màquines, com va explicar durant la sessió 
del Debat de Política General.   

Quant al conveni de Carreteres per a l’any 2012, comenta que ha disminuït un 50%. 
La inversió de l’Estat central en carreteres enguany serà de 26M€ menys del que 
havien pactat; s’han perdut les inversions previstes en les residències de menors i 
majors, que estaven a punt de contractar, com també les iniciatives culturals (Ca’n 
Weyler i el castell de Santueri) totes elles importants per a la diversificació turística.  

Les inversions que el Consell de Mallorca feia any rera any als municipis, per mitjà 
del Pla d’Obres i Serveis (POS), també es troben en situacions de risc o pràcticament 
finiquitades. Es mostra convençut que enguany no existirà la convocatòria del POS de 
10 M€ anuals, que abans s’invertien en infraestructures necessàries que creaven feina 
i milloraven l’economia; enguany, si arriba qualque cosa, no passarà dels 2 M€.  

Demana a la Presidenta què ha fet amb els doblers que s’havien estalviat amb el 
tancament de la RTVM (10M€, despesa que el PP considerava que no es podia 
suportar per a RTVM i que s’havia de destinar a altres inversions). Retreu que un 
import superior als 4M€ s’hagi destinat a cobrir serveis de bombers dels municipis de 
Mallorca, els més beneficiats dels quals han estat aquells on governa el PP, municipis 
que, d’altra banda, no havien fet els “deures” que havien d’haver fet durant els vuit 
anys de govern.  

Recorda que el servei de Bombers no és competència del Consell de Mallorca i, atès 
que la presidenta d’aquesta institució sempre ha dit que el Consell ha de fer allò que li 
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pertoca, és clar que amb doblers de la Ràdio i Televisió de Mallorca, que han tancat, 
cobreixen el servei de Bombers que no els pertoca cobrir.  

En canvi, el POS, que sí que li pertoca gestionar al Consell de Mallorca, no ha vist ni 
un sol euro de l’estalvi que ha suposat per a la institució l’eliminació de la RTVM. 

Retreu també a la presidenta haver eliminat molts de serveis, alhora que d’altres han 
reduït la seva qualitat.  

Posa l’exemple de la RTVM i comenta que està segur que a dia d’avui és molta la 
gent de Mallorca que percep la mancança d’una gran quantitat d’informació, de 
documentals i d’una manera de fer, dins l’àmbit de la comunicació audiovisual, que 
no existia des de feia molts d’anys a Mallorca. 

Fa notar que aquesta és l’única promesa electoral que la presidenta ha complit: tancar 
la RTVM. 

Li retreu també que hagi reduït al màxim les substitucions de personal, la qual cosa ha 
baixat la qualitat assistencial, especialment en les residències de persones majors i 
menors. S’han eliminat programes i serveis molt necessaris, com els de Igualtat, 
Serveis Socials i modernització d’aquesta institució. S’ha prescindit també dels 
programes d’ocupació del SOIB, que ocupaven més de cent persones. 

Els Serveis Socials estan paralitzats, les entitat segueixen patint endarreriments per 
cobrar. La Renda Mínima d’Inserció, que és pràcticament l’únic instrument que li 
queda a la gent que no té res més, està inactiva.  Han tancat un centre de menors i han 
capgirat el servei d’Adopcions, no se sap encara amb quina finalitat. Les ajudes a les 
persones dependents estan paralitzades i segons les estadístiques de l’Imserso han 
baixat en un percentatge mínim, que suposa una reducció respecte a l’any passat.  

Tot seguit es refereix al cas de les dues grans residències de Mallorca destinades a la 
gent gran. Recorda que ja s’hi ha referit en ocasions anteriors. Fa avinent que 
existeixen habitacions, a les dues residències, que s’estan buidant, que a hores d’ara 
romanen buides i no les ocupa ningú perquè són per a persones dependents. Retreu 
que no es faci la rehabilitació oportuna, tot i que tenen centenars de persones fent cua 
per poder ocupar-les. 

Quant als Plans municipals de serveis socials, afirma que estan abandonats. Recorda 
que tots els ajuntaments havien signat uns plans municipals, però ara s’ha deixat de 
fer. 

Afirma que no fan res per ajudar les famílies que pateixen la crisi econòmica, que 
representen un 25% de les famílies mallorquines, segons les informacions de la 
premsa. 

Recorda a la presidenta que, en el seu programa electoral, assegurava que reduiria la 
pobresa a Mallorca i li fa notar que ha fet just el contrari. 

Pel que fa al copagament dels fàrmacs que ha aprovat el Govern de l’Estat, observa 
que aquestes famílies s’enfonsaran encara més.  

S’han eliminat moltes subvencions productives, de l’àmbit cultural i social, del món 
audiovisual, fins i tot algunes que deixen entreveure sospites d’haver-ho fet per raons 
més bé ideològiques que econòmiques, com ara les que defensen la nostra identitat 
cultural i lingüística (Obra Cultural Balear, entitats feministes i associacions de 
dones).  
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És preocupant també l’eliminació de les subvencions que des de l’IMAS es donaven a 
les associacions del tercer sector, que en aquest moment no tenen cap tipus de solució 
legal, per la qual cosa no fan res més que ofegar un sector ja de per sí castigat, 
sobresaturat amb la crisi econòmica i que, justament, des del punt de vista ideològic 
no respon massa a les perspectives del PP. 

Això sí, per a les entitats vinculades a l’església catòlica, tot són facilitats, fins i tot 
sense els tràmits que a vegades, des del punt de vista ètic, correspondria fer. 

Dins l’àmbit laboral, assegura que no han creat llocs de feina, sinó que n’han destruït i 
tot seguit en detalla exemples concrets.  

Amb el tancament de la RTVM han eliminat més de 120 llocs directes de treball, i 
més de 400 indirectes. En alguns organismes, s’ha fet més per raons ideològiques que 
econòmiques, com és el cas del Teatre Principal i l’Hipòdrom de Son Pardo. Han 
eliminat 103 llocs de feina en programes del SOIB, 9 llocs en Innovació i 
Modernització, 6 llocs en Igualtat, 8 en el Teatre Principal, 4 a l’Hipòdrom, 6 a 
Intervenció i suposa que si les coses segueixen així, encara n’eliminaran més.  

Diu a la presidenta que, amb el seu suport, el PP està fent un atac frontal contra el 
nostre territori i contra la nostra principal economia, el turisme de qualitat.  

Fins ara, el Consell de Mallorca havia jugat un paper molt important en l’ordenació 
del territori i en la conservació del nostre paisatge, aconseguint una fita irrepetible 
com va ser la declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.  

Retreu a la presidenta haver oblidat aquest paper que ha de fer el Consell, perquè ha 
abandonat la planificació urbanística en mans del Govern balear i ha sotmès aquesta 
institució als interessos del PP i del Sr. Bauzá, el qual va creant falses il·lusions 
presentant macroprojectes fantasma a la castigada ciutadania de Mallorca. 

Retreu la modificació del Pla territorial de Mallorca, com si es tractàs d’una correcció 
d’errades, per donar-hi cabuda a un hotel de 1.200 places hoteleres a Sa Ràpita, 
devora Es Trenc, com també el fet que la Llei d’urbanisme sostenible, del Sr. 
Company, conseller de Turisme del Govern balear, envaeixi competències pròpies del 
Consell de Mallorca, juntament amb la Llei general turística. Són només alguns 
exemples de la política territorial erràtica i absent de la presidenta del Consell de 
Mallorca. 

En definitiva, la Sra. Salom ha entregat el Consell de Mallorca al Sr. Bauzá i aquest, a 
canvi, l’ha rebaixada de presidenta de la institució a delegada del seu govern.  

Demana a la Sra. Salom: què hagués fet si un socialista fos, en aquesta legislatura, el 
president del Govern balear?. Diu que ja ens ho podem imaginar tots, ben segur que la 
presidenta estaria contínuament lluitant, al carrer, als mitjans de comunicació, allà on 
fos necessari, per aconseguir allò que és just que el Consell de Mallorca tengui. 

Opina que tenim una presidenta que no prestigia la institució, tenim un Consell de 
Mallorca en situació de paràlisi permanent, una presidenta insubmisa al nostre Estatut 
d’Autonomia, del qual no en vol saber res. Tenim un Consell de Mallorca que ha 
claudicat pel que fa a les seves competències estatutàries perquè el Govern balear 
pugui fer i desfer i també de la seva suficiència financera. Tenim un Consell de 
Mallorca que no reclama el deute del Govern balear, deute que ofega les institucions i 
les entitats locals.  
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Assenyala que la presidenta del Consell de Mallorca, amb la feina de diputada al 
Parlament de les Illes Balears fa més mal al Consell de Mallorca que bé com a 
presidenta. Aquest és el seu drama, aquest és el seu repte per als futurs anys. 

Per acabar, assenyala que en la seva propera intervenció presentarà les propostes del 
PSOE davant la situació que ha descrit fins ara. 

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

Comenta que el seu Grup polític comparteix quasi del tot l’anàlisi de la situació que 
acaba de fer el Sr. Garau. 

Considera que és evident i que no descobriran res nou si afirmen que la situació 
econòmica del Consell de Mallorca és pitjor ara que fa un any i que també ho és la 
situació de la gent de Mallorca. És obvi que la situació de Mallorca, en conjunt, és 
pitjor que la que existia ara fa un any. 

Les causes d’aquesta situació són diverses, però sobretot en destaca dues, que 
considera fonamentals i tot seguit les explica. 

En primer lloc, l’interès que la presidenta ja va manifestar durant la campanya 
electoral, pel que fa a aprimar el Consell de Mallorca.  

En segon lloc, el fet d’haver convertit la institució en una titella del Govern balear, 
sobretot si es considera la quantitat de doblers que el Govern balear deu al Consell de 
Mallorca. Fa notar que la quantitat del deute és elevada i pot dur a la paralització del 
Consell de Mallorca. Fa avinent que són doblers que estan dins el pressupost de la 
institució, que tots els departaments del Consell havien previst gastar i si les 
aportacions no arriben amb més regularitat i amb quanties més elevades, és evident 
que el Consell patirà moltíssim. 

En conseqüència, és imprescindible que s’elabori un pla de pagaments referit a 
l’esmentat deute. Ignora si ja s’ha fet, però si és així es guarda en algun calaix i es 
manté en secret. Fa avinent que si encara no s’ha fet, ja és hora que es faci. 

Considera que aquestes són les conseqüències: un Consell del tot paralitzat. Diu que 
voldria veure un sol departament –exceptuant el de Carreteres, l’únic que potser no 
caldria que fes tanta cosa- que hagi duit endavant un projecte nou que hagi suposat un 
foment de l’economia, la creació de llocs de feina i una millora substancial per la 
població de Mallorca. Assegura que no n’hi cap ni un, existeix una inactivitat total i 
absoluta del Consell de Mallorca. 

Posa com exemple el Departament de Cooperació Local, que té l’estrella del Consell 
de Mallorca (el Pla d’obres i serveis –POS-) per destacar que a hores d’ara encara no 
se sap com s’ha de resoldre el POS d’enguany –almenys molt recentment encara no 
ho sabia-. Qualifica aquesta situació de molt greu. 

Sobre el Departament de Medi Ambient, opina que amb la seva gran realitat de no 
apujar les taxes de la incineració, està pagant actualment les conseqüències d’aquesta 
decisió. Ja es veurà, a la llarga, quin preu haurem de pagar la gent de Mallorca a causa 
d’haver decidit que el Consell de Mallorca cobri les taxes d’incineració. 

Quant a les subvencions del Departament de Cultura, assenyala que les poques que 
s’han concedit, s’ha fet tard, molt tard. D’acord a la informació que en té, a hores 
d’ara, a l’inici del mes de juliol, encara no s’ha resolt  cap convocatòria de les 
subvencions de Cultura i Patrimoni i fa notar que a finals d’octubre o principi de 
novembre aquestes subvencions han d’estar justificades.  
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Recorda que aquesta institució va aprovar un pressupost tal i com pertoca, a principis 
d’any, raó per la qual no existeix cap excusa per no haver tengut a l’abast l’eina 
fonamental per poder gestionar qualsevol entitat, que és el pressupost. 

Torna a dir que la paralització del Consell és molt greu, per a tota la gent de Mallorca.  

És conscient que el Departament d’Hisenda fa molta feina, no ho discuteix perquè la 
situació és molt complicada. No obstant això, retreu que no es veuen els resultats 
d’aquesta feina, perquè el Govern balear encara no ha pagat allò que deu. Adverteix 
que és del tot necessari que es vegin aquests resultats, perquè d’altra forma anam per 
mal camí. 

Pel que fa al Departament de Carreteres, observa que ara no és moment per renunciar 
a cap cèntim d’euro de l’assignació que ha d’aportar el Govern central, però tampoc 
no és el moment de fer autopistes; hi ha d’haver moltes altres prioritats a la institució, 
a favor de la gent de Mallorca, diferents a la decisió de fer autopistes.  

Aquesta és, almenys, l’opinió del seu Grup polític, el qual considera que la prioritat és 
acabar les obres que s’estan fent –que n’hi ha de començades- però no començar ni 
una altra intervenció en carreteres, sinó destinar els doblers a situacions més 
productives com ara el rescat del conveni del túnel de Sóller, el de la concessió de la 
carretera de Manacor, o acabar les obres del tren. Assenyala que es tracta d’obres 
d’aquí que n’obtindrien un benefici importantíssim per a la població de Mallorca. 

Adverteix que si no s’agafa el bou per les banyes, si no comencen a tenir i aportar 
idees i projectes que suposin la creació de llocs de feina i reactivar l’economia per tal 
que tota la gent de Mallorca pugui sortir de la pobresa i viure un poc millor no té 
sentit el que fan. Recorda que una de cada quatre famílies es troba en risc de pobresa, 
i reitera que la situació és molt greu. Fa avinent que els objectius i els esforços de 
qualsevol administració haurien d’anar en aquesta direcció: que la prioritat siguin les 
persones. 

Observa que, certament, el turisme és la base de la nostra economia, però el turisme 
sol no ens traurà de la crisi; ho demostra el fet que tot i que l’any passat es varen 
enregistrar les dades d’ocupació turística millors en molts d’anys, en realitat no hagi 
servit per res.  

Per les raons explicades, considera que és ben necessari que l’equip de govern es posi 
les piles i comenci a fer coses que serveixin perquè la gent de Mallorca puguin sortir 
de la mala situació en què es troben.  

Per acabar, anuncia que donaran suport a la moció del PSOE, però vol deixar 
constància de l’opinió del seu Grup polític en el sentit que tan malament va governar 
el Sr. Rodríguez Zapatero, expresident del Govern de l’Estat com ho fa ara l’actual 
president, el Sr. Mariano Rajoy. Consideren que el Sr. Rajoy no fa res més que 
multiplicar per deu allò que va fer malament el Sr. Rodríguez Zapatero (apujar els 
imposts, i ara també l’IVA).  

Quant a la reforma laboral, fa notar que pel que s’ha vist el PP la considerava massa 
fluixa, i l’havia de fer més forta; opina que el PP ha fet una reforma laboral deu 
vegades pitjor que la que havia fet el PSOE. 

Assenyala que una situació de crisi no es resol estrenyent el coll a la ciutadania, sinó 
posant-hi seny, originalitat, innovació i, sobretot, tenint molt clar que el primer de tot 
són les persones. 
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El Sr. MULET (PP) comença la seva intervenció. 

Diu al Sr. Garau i al Sr. Font que la tendència econòmica d’un país no canvia d’avui 
per demà, sinó després d’un estudi minuciós de la situació econòmica, després 
d’adoptar una sèrie de mesures i havent passat un temps prudencial, per tal que 
aquestes mesures tenguin els efectes oportuns. I avui dia, amb la crisi que tenim, 
encara resulta més complicat.  

Assegura que no volia parlar de qüestions del passat, però vista la seva actuació, 
considera que no li queda altre remei que fer-ho.  

Recorda al Sr. Garau i al Sr. Font que fa quatre anys ells governaven aquesta 
institució i li fa l’efecte que ja ho han oblidat, per la qual cosa els posa un parell 
d’exemples tot seguit. 

Han oblidat que varen deixar una herència i que durant la passada legislatura es va 
passar d’una de les taxes d’atur més baixes d’aquestes illes a una de les més altes de 
la història.  

El seu govern va multiplicar el deute públic; va deixar moltes empreses d’aquesta 
terra ofegades econòmicament per manca de pagaments de l’Administració; va 
multiplicar els crèdits bancaris a la institució, i el més curiós de tot és que el que 
passava en aquesta institució també passava al Govern de les Illes Balears i al Govern 
de l’Estat.  

L’equip de govern d’aquesta institució, durant la passada legislatura, no va ser valent i 
no va prendre les mesures adequades quan era necessari i va gastar més del que es 
podia gastar, quan la situació social i econòmica reclamava un govern auster. Per 
aquesta raó, els reitera que no varen ser valents ni tampoc varen ser clars i sincers 
amb la societat mallorquina. Els retreu que sabien que era necessari fer alguna cosa 
per controlar la despesa però la seva prioritat va ser no fer res abans de prendre 
mesures, perquè sabien que podien ser impopulars.  

Assenyala que la presidenta, al Debat de Política General del Consell de Mallorca, ja 
els va recordar com havien deixat aquesta institució: amb un deute de 329 M€  
(57.400,00 milions de les antigues pessetes) 181M€ de deute als bancs, 58M€ de 
deute als proveïdors i 90M€ de deute a les administracions. 

Davant aquesta situació, era ben necessari actuar amb valentia i urgentment, 
començar a aturar màquines, analitzar la situació, veure quins eren els forats 
econòmics i tocar de peus a terra.  

Els demana si consideren que la institució funcionava correctament, quan ells 
governaven durant la passada legislatura, quan donaven subvencions “a bombo y 
platillo” -moltes de les quals eren nominatives- i sabent que no les podrien pagar.  

També els demana si creuen que els feien algun favor, a totes les entitats afectades, 
quan els varen comunicar la concessió de la subvenció, tot i saber que no tendrien cap 
possibilitat de pagar-les perquè les despeses no estaven consignades. El mateix 
demana referit a les empreses a les quals adjudicaven obres i serveis, atès que no 
ignoraven que un cop acabada la feina, aquestes empreses no cobrarien. 

Fa notar que moltes d’aquestes empreses, a dia d’avui, han acomiadat el seu personal i 
desaparegut, ofegades per la manca de liquiditat; òbviament, no els han fet cap favor, 
sinó tot el contrari. 
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Diu que li resulta incomprensible que, atesa la situació actual, encara hi hagi polítics 
que no entenen aquesta aturada de màquines, tan necessària per analitzar, repensar i 
actuar davant la situació concreta que es vivia, que conduïa cap a un precipici. 

Durant les passades eleccions, el poble de Mallorca va demanar un canvi de govern i 
que aquesta manera de governar canviàs. Per aquesta raó, la presidenta del Consell de 
Mallorca, amb un suport social sense precedents en aquesta institució va decidir aturar 
màquines i començar a fer una política transparent i d’austeritat, de gastar només allò 
necessari, no més d’allò que realment es té. I és això el que l’oposició critica, per la 
qual cosa no es pot entendre. 

A la moció d’avui, el PSOE demana que es posi en marxa de forma urgent un Pla 
d’inversions que fomenti l’ocupació i millori l’economia de Mallorca, vinculat a un 
Pla de pagaments del deute del Govern de les Illes Balears. Sobre aquest aspecte, els 
recorda altra vegada que tornen a oblidar que part dels cobraments pendents han 
d’anar destinats a pagar deutes als bancs, els deutes que va deixar l’equip de govern 
anterior. També els diu que s’hauran de pagar deutes que ha contret l’actual govern 
per pagar les factures als proveïdors, que l’anterior govern va deixar sense pagar, i 
que tampoc tenien partides pressupostàries per fer-ho. 

Fa avinent que l’actual govern no té els mateixos recursos que va tenir l’anterior 
govern, però assegura que els que encara manté seran gestionats amb transparència, 
humilitat i proximitat. 

Destaca la important dedicació actual del Consell de Mallorca a l’obra pública, amb la 
intenció de generar ocupació. A dia d’avui són set les actuacions que manté en 
funcionament, en el sector de l’obra pública, les quals suposen una inversió de més de 
100M€ i la creació de més de 1.100 llocs de feina.  

Actualment, en obra pública, no es poden fer projectes faraònics, però sí aquestes 
actuacions que la societat demana, com és el cas de l’accés de l’autopista d’Inca a Sa 
Cabana, el túnel de la Via de Cintura,  devora l’Estadi Balear, l’accés de l’autopista a 
la zona de Es Molinar, el desdoblament de la MA-30 de Palma i la variant de 
Portocristo i Llubí.  

Per altra banda, recorda que el Fons Social Europeu ha suspès les ajudes que 
destinava al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per un import de 38M€, 
per no haver justificat els programes concedits per als anys 2008, 2009, 2010 i 2011. 
Ho retreu perquè aquests doblers estaven destinats a fer polítiques actives d’ocupació, 
és a dir, a formar els nostres treballadors, orientar els treballadors aturats i els nous 
emprenedors, com també a distribuir agents de desenvolupament local pel nostre 
territori per tal de poder fer contractacions per als ajuntaments de treballadors en 
situació d’atur. 

La ineficàcia política d’alguns ens ha duit a perdre totes aquestes ajudes tan 
importants per a la situació que patim actualment. 

Els demana si saben quanta gent es podria beneficiar d’aquestes contractacions, amb 
els 38M€ esmentats. Fa notar que seria molta gent. 

Assegura que el Consell de Mallorca fa els seus deures. Tot i que encara no s’hagin 
solucionat tots els problemes, sí que s’ha marcat un camí molt clar per generar riquesa 
i ocupació en aquesta terra. 

Quant al fet d’instar el govern actual a fer un pla de millores dels serveis socials per 
ajudar les persones, entitats i ajuntaments que pitjor ho passen a causa de la situació 
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de crisi econòmica, observa que el govern actual d’aquesta institució ha tengut 
sempre, entre els seus objectius prioritaris, els serveis socials. S’ha de recordar que 
s’ha aprovat un pressupost amb 120M€ menys del que tenia l’anterior equip de 
govern, durant la passada legislatura i, fent un gran esforç, es destinen a la partida de 
Serveis Socials les mateixes quantitats que hi destinava l’anterior govern. 

Assenyala que l’actual equip de gestió, tan aviat com va arribar a l’IMAS, va redactar 
un Pla d’acció per a l’any 2012, atesa la situació tan subjecte a canvis com és l’actual. 
A més a més del Pla d’acció, el Consell Assessor de Serveis Socials va considerar 
convenient elaborar un Pla estratègic, que s’elabora i es presentarà molt prest.  

Com bé poden comprovar, des del primer dia varen treballar amb un Pla de feina en 
matèria de serveis socials, el qual segueix vigent a dia d’avui. En primer lloc, 
s’intenta consolidar les accions que es duen a terme i donar resposta a les necessitats 
de les persones; aquesta resposta es fa des d’actuacions individuals per mitjà de les 
entitats i ajuntaments, amb la coneguda estructura de les quatre àrees diferenciades 
(Gent Gran, Menors i Família, Inclusió Social i Persones amb discapacitat).  

D’altra banda, s’han destinat 4M€ als ajuntaments per sufragar despeses corrents, la 
qual cosa els facilita el pagament als seus proveïdors.  

Els ajuntaments també han rebut ajuda amb l’eliminació del copagament al Serpreisal, 
o amb l’ajuda dels 240.000 € destinats a fer l’adaptació al Pla territorial de Mallorca 
(PTM) de tots els ajuntaments que encara no ho havien fet. 

Reafirma que la presidenta està demostrant que està del tot centrada en les seves 
responsabilitats. S’ha d’admetre que la situació és la que és, i la presidenta ha actuat 
amb valentia i està fent tot el que és necessari per estructurar aquesta institució, 
sempre fidel als principis d’austeritat i de transparència. Destaca que en cap moment 
ha deixat de reclamar allò que pertoca al Consell de Mallorca.  

Fa avinent que el Sr. Garau i el Sr. Font saben millor que ningú com varen deixar el 
Govern de les Illes Balears, el qual ara no pot respondre per manca de liquiditat, a les 
peticions de cap dels consells insulars, ni a les mancomunitats, ni als ajuntaments, 
empreses o associacions. Per aquesta raó, els diu que abans de jutjar la presidenta 
convendria que parlin amb els seus batles i els demanin si cobren al dia les 
obligacions que el Govern balear té contretes amb ells i que els expliquin quina és la 
resposta del Govern balear quan van a reclamar aquests deutes. 

Pel que fa a assumir noves competències previstes a l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, indica que ara no toca, que ara no és el moment oportú per assumir 
competències noves sinó el d’eliminar duplicitats.  

Assegura que avui pertoca estar al carrer, escoltar la gent, atès que avui la gent no 
demana tenir un Consell de Mallorca més gran, ni parla de competències, ni d’una 
televisió insular que tant i tant varen defensar els partits de l’oposició. Avui, el que 
demana la gent és feina i també un control de la despesa, que s’aprimi 
l’Administració, i que redueixi el seu cost. Assegura que és prou clar que la gent no 
vol debats sobre competències. 

Per les raons que ha explicat, no poden donar suport als quatre primers punts de la 
moció. Fa notar que allò que demana el PSOE és una carta als reis d’Orient, una carta 
que conté peticions que l’anterior equip de govern, amb un 30% més de pressupost 
disponible no va poder dur a terme, ni molt manco. En canvi, és el que demanen avui. 
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Tot seguit, es refereix al cinquè punt de la moció, en el qual insten el govern a 
continuar la tasca de modernització del Consell de Mallorca per aconseguir donar a la 
gent uns serveis millors i de forma més eficient.  

Assegura que això és el que fa l’equip de govern actual, perquè vol donar uns serveis 
eficients, de qualitat i moderns, el més ajustats possible a les capacitats del Consell de 
Mallorca, sense deixar de ser austers i evitant les duplicitats.  

Per aquest motiu, si volen que aquest punt es voti per separat, anuncia que el PP li 
donarà el seu suport. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a 
continuació. 

Diu que intentarà, ella també, analitzar un any de govern i per fer-ho es situarà a dia 
27 de juny de 2011. 

Recorda que aquest dia, en fer el traspàs de competències, li varen explicar quina 
situació es trobaria, i ho esmenta tot seguit:  

Li varen advertir que es trobaria un deute molt important de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, per la qual cosa el problema de liquiditat del Consell de Mallorca 
era bastant important.  

També tendria un problema amb 26 bombers, que acabaven els cursos de formació i 
s’havien d’incorporar perquè tenien les places, però el cas és que les places no estaven 
dotades econòmicament.  

A més a més, hi hauria un problema amb l’IBI de l’Institut Hípic perquè feia un 
parells d’anys que aquest organisme no el pagava.  

D’altra banda, el Consell de Mallorca tenia un pressupost prorrogat i més o manco 
podria anar bé. 

Recorda que, efectivament, tot just havien transcorregut dues setmanes i ja va haver 
de resoldre el problema dels bombers, atès que no hi havia crèdit pressupostari per 
poder ocupar les seves places. Dins el mes d’agost de 2011 es varen fer les oportunes 
modificacions pressupostàries i aquests treballadors es varen poder incorporar al 
Consell de Mallorca. 

A part del problema de l’IBI, es va trobar també al cap de poc temps, que en el 
pressupost prorrogat s’havia prorrogat una partida de 37,5M€ -que era una bestreta a 
compte- i li varen explicar que atès que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
també tenia el seu pressupost prorrogat i aquesta bestreta no es podia prorrogar perquè 
pertanyia a una disposició addicional que no s’havia prorrogat, era obvi que s’havia 
d’oblidar d’aquesta quantitat perquè no arribaria.  

Diu al Sr. Garau que aquest va ser el primer esglai que va patir.  

El segon espant va venir amb motiu de l’embargament del Teatre Principal, per valor 
d’1.700.000 €, que també varen intentar solucionar fent modificacions 
pressupostàries. El tercer va sorgir al cap de poc temps, quan els van fer saber que la 
comunitat autònoma, en el seu pressupost, havia eliminat una partida de 25M€ de 
carreteres, partida que el Consell de Mallorca també tenia prorrogada i gastat el seu 
import. 
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Recalca la gravetat de la situació: la suma total d’aquestes dues partides prorrogades: 
els 37,5M€ i els 25M€, perquè ja s’havia gastat tot i aquests ingressos no arribarien 
mai.  

A partir d’aquí va ser quan es varen aturar de veritat, varen frenar i varen voler aclarir 
quines despeses estaven compromeses i quines despeses s’havien de deixar de fer, ja, 
sí o sí. Fa notar al Sr. Garau que va ser per raó d’aquestes evidències, que es va haver 
de prendre aquesta decisió. 

Puntualitza que el pressupost de la institució per a l’any 2012 no s’ha rebaixat un 
20%; en crèdits inicials, però sí que s’han hagut de fer modificacions i una rebaixa del 
28%.  

Torna a dir al Sr. Garau que ha estat molt complicada la gestió d’aquest any.  

També li diu que, si analitza les partides que augmenten, en el pressupost d’enguany, 
veurà que són les partides d’amortització del deute, dels interessos. Li fa notar que 
constaven al contracte i que s’han d’amortitzar. Aquest és el problema pel qual 
augmenta el pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no puja 
perquè sí. Per aquesta raó, el Consell de Mallorca, al pressupost de 2013 també haurà 
d’apujar les partides d’amortitzacions i interessos “gràcies” al deute que té contret. 

És cert que el Consell de Mallorca, durant aquest any, s’ha endeutat; ha disposat del 
préstec que s’havia concertat i encara no se n’havia disposat, és cert, i després ha 
concertat dues operacions de préstec, una de 18M€ i l’altre de 28M€ -totes dues per 
pagar proveïdors-.  

Evidentment, no discutirà de qui eren els proveïdors, si de la passada legislatura o 
d’aquesta, el cert és que es tractava de proveïdors del Consell de Mallorca i, atès que 
per a l’equip de govern era prioritari pagar el deute contret per la institució, s’han 
acollit a aquestes dues operacions de préstec. 

Tot seguit explica que la diferència d’aquests préstecs, amb aquells que ja tenia 
concertats el Consell era que aquests préstecs anaven lligats a fer una sèrie 
d’inversions, és a dir, hi estaven afectats.  

Pel que fa a les inversions d’aquesta institució, atès que el Sr. Garau demana que es 
faci un Pla d’inversions, li diu que també el poden fer, però abans li recorda que quan 
ella va iniciar la seva gestió li varen explicar que en el pressupost de 2011 hi havia 
101M€ per poder gastar només en carreteres, que venien per mitjà del conveni signat 
amb el Ministeri de Foment i 25M€ procedents del conveni de Carreteres.  

També li explica que, a part d’això, s’hi havien fet incorporacions per un valor de 
150M€ que procedien d’inversions d’anys anteriors que no s’havien executat, les 
quals  anaven lligades bé a convenis o a préstecs. En conseqüència, el capítol VI de 
l’any 2011 pujava uns 250M€ d’inversions que s’havien de fer de cop.  

Després d’aquestes explicacions, fa avinent al Sr. Garau que és prou evident que en 
un any és materialment impossible executar totes aquestes inversions. 

Li assegura que hi fan feina, i que ja s’han fet adjudicacions per un valor de 28M€ i 
71M€ que es varen treure a licitació la passada setmana. Li torna a dir que el PP sí 
que fa feina, en matèria d’inversions, sí que s’han posat les piles, en matèria 
d’inversions a les carreteres, sí que treuran a licitació les obres que puguin treure. Li 
reitera, tot i això, que no en treuran 250M€ de cop,  i és aquí on faran el seu Pla 
d’inversions. 
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Torna a dir al Sr. Garau, i ho destaca especialment, que ho fan perquè s’han trobat que 
s’havia de fer i que no s’havia fet.  

Quant al comentari del Sr. Garau sobre Can Weyler, li recorda que constava en el 
conveni de 2009, i que es trobava incorporat l’any 2009, 2010 i 2011, amb l’edifici 
comprat i amb uns doblers per fer-hi inversions, però tot i això les inversions ni s’hi 
havien fet.  

Diu que com aquest exemple que li acaba de posar, n’hi ha d’altres. Assegura que, 
dels tres convenis d’inversions estatutàries només n’hi ha un que estigui executat, els 
altres dos no ho estan. 

Per aquesta raó, li demana què passa, si eren convenis d’una durada determinada. 
També li diu que saben prou bé que aquests doblers anaven directament a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual actualment fa les gestions oportunes 
per demanar pròrrogues, per tal de no perdre aquestes inversions.  

Observa que, en matèria d’inversions, crida molt l’atenció que el Sr. Garau retregui a 
l’actual equip de govern que no hagi fet, en un any, allò que l’anterior equip hauria 
d’haver fet en dos o tres.  

Respecte al POS, reconeix que el dels anys 2009 i 2010 era molt més important que 
l’actual, però li recorda que el motiu és que disposaven d’una part finançada pel 
Govern de l’Estat, una altra part finançada per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i la resta es gestionava via préstec del Consell de Mallorca. Aquesta és la raó 
per la qual era tan important el POS, durant la legislatura anterior.  

En canvi, la realitat actual és que el Govern de l’Estat i la comunitat autònoma 
retallen el pressupost, per la qual cosa el Consell de Mallorca ha de retallar també el 
POS.  

A continuació refusa la crítica del Sr. Garau sobre l’eliminació del copagament al 
Serpreisal amb vista a beneficiar ajuntaments concrets. Afirma que la decisió es va 
prendre per ajudar tothom. Li recorda que els ajuntaments aporten en funció del seu 
pressupost, raó per la qual per a un ajuntament petit haver de pagar al Serpreisal 
15.000€, 20.000€ o 50.000€  és una quantitat molt elevada.  

Per aquest motiu les quanties són proporcionals a les característiques de cada 
ajuntament i, en conseqüència, s’ha beneficiat tots els ajuntaments de Mallorca. En 
aquest sentit, diu que potser l’anterior equip de govern pensàs només amb alguns, 
perquè hi ha una sèrie d’ajuntaments que, a part del POS, també tenen uns convenis 
signats especials per a ells; potser el Sr. Garau es referia a aquesta qüestió, per tant ja 
pot aclarir quins eren aquests ajuntaments concrets i per quina raó, a part del POS, 
també signaven amb ells uns convenis precisament per fer obres que podien estar 
incloses dins el POS.  

Quant a les actuacions concretes dins l’àmbit dels serveis socials, li recorda que ell ja 
ha tengut molts de debats amb la consellera executiva de Benestar Social i que 
aquesta li ha explicat de forma detallada cadascuna de les tasques que es duien a 
terme.  

Per aquesta raó, ella s’ajustarà només a reiterar les paraules del Sr. Mulet, durant la 
seva anterior intervenció, en el sentit de destacar que el pressupost de què disposa el 
Consell de Mallorca per destinar als serveis socials és més o manco el mateix que 
tenia l’anterior equip de govern, però destaca que s’ha de considerar que durant 
l’anterior legislatura el pressupost general era deu vegades més elevat que l’actual.  



 15

Consegüentment, el pes del Departament de Serveis Socials actual és més important 
que el que tenia per a l’anterior govern. Recorda al Sr. Garau que la seva assignació 
representava poc més d’un 20% del pressupost total, mentre que l’assignació actual 
representa poc més d’un 40%.  

Respecte a les subvencions eliminades, que el PP ha suprimit, segons el parer del Sr. 
Garau, diu que és curiós que ho demani precisament ell, atès que precisament allò que 
ha fet el nou equip de govern durant l’any 2011 ha estat resoldre expedients de 
subvencions de l’any 2009 i 2010.  

Destaca que ella mateixa  ha signat les resolucions de subvencions dels anys anteriors, 
per la qual cosa no s’entén que l’oposició demani perquè no en donen més, si encara 
en restaven tantes d’antigues per resoldre. 

Per acabar, fa una referència a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Recorda 
que l’any 2010 es varen traspassar al Consell de Mallorca les competències en matèria 
d’Artesania, Activitats Catalogades, Caça i Pesca –i prou, no n’hi ha més de 
competències cap al Consell de Mallorca-. Diu que sí que n’exercitaven i tenien en 
marxa conselleries, però els decrets de traspàs de competències no hi eren; es 
gastaven doblers amb aquestes coses, però les competències no es varen transferir així 
com pertocava.  

Retreu al Sr. Garau que, amb aquests antecedents, ara pretenguin que el Consell de 
Mallorca reclami encara més competències.  

També es remet a les paraules del Sr. Mulet durant la seva anterior intervenció i a les 
paraules de la presidenta d’aquesta institució durant el darrer Debat de Política 
General del Consell de Mallorca, en el sentit que no és ara el moment de reclamar 
més competències, sinó que s’han de limitar a exercir la que és la funció d’aquesta 
institució a dia d’avui: evitar les duplicitats.  

D’altra banda, demana al Sr. Garau que, si eren tan necessàries, per quina raó no les 
varen reclamar durant l’anterior legislatura, quan realment era el moment, quan 
tocava fer-ho. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Fa notar que, una vegada més, la presidenta evita un debat que, al seu parer, li pertoca 
fer. Diu que tria aquest perfil de poc protagonisme perquè el Consell de Mallorca es 
mantengui en una segona categoria regional. 

Opina que és una equivocació, per bé que suposa que algun dia reaccionarà. Voldria 
que ho fes aviat i tornàs aixecar el Consell de Mallorca perquè estigui al lloc que li 
pertoca. 

Dóna les gràcies al Sr. Font pel suport del seu Grup polític, però li fa una matisació 
sobre el comentari que ha fet sobre el Sr. Rodríguez Zapatero i el Sr. Mariano Rajoy 
en el sentit que la seva intervenció davant la situació de crisi havia estat la mateixa. 
Puntualitza que al Sr. Rodríguez Zapatero no el varen haver de rescatar, en canvi al 
Sr. Rajoy li han rescatat els bancs i si no va alerta li rescataran tot l’Estat.  

Lamenta que, tot i haver transcorregut ja un any, el PP encara utilitzi l’argument de 
l’herència rebuda per justificar tot allò que no fan. Reitera que és aquest, l’únic 
argument que utilitzen. 

Ja ha recordat en ocasions anteriors que l’equip anterior va deixar el govern d’aquesta 
institució en mans del nou govern en el mes de maig de 2011 i també que l’havia 
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rebut de l’equip anterior el maig de 2007. Replica a la Sr. Roig que quan varen 
començar a governar, l’any 2007, varen trobar a l’IMAS un dèficit de 22M€ i que no 
es podien pagar les nòmines del mes de setembre de 2007 al personal.  

Lamenta que a hores d’ara el PP encara retregui la qüestió de l’herència i els demana 
que ja no en parlin més. Els fa notar que a hores d’ara ja no té cap valor que el Sr. 
Rajoy vulgui retreure, dins l’àmbit europeu, l’herència que li va deixar el Sr. 
Rodríguez Zapatero. El govern d’aquesta institució n’hauria de ser conscient 
d’aquesta realitat i començar a fer allò que els pertoca, que no és excusar el Sr. Bauzá 
per les seves polítiques de pagament, sinó ser més exigents i reclamar el que pertoca. 

Fa notar que la presidenta no és presidenta i diputada, sinó que en primer lloc és 
presidenta d’aquesta institució i per aquesta raó ha de treure endavant el Consell de 
Mallorca. Li recorda que aquesta institució té molta història i un Estatut d’Autonomia 
i una constitució que l’empara.  

Torna a dir que els problemes econòmics que té la institució es resoldrien amb un Pla 
de pagament de les quantitats que li deu el Govern de les Illes Balears. En aquest 
sentit, retreu que dels 842M€ que ha pagat el Govern balear als proveïdors la setmana 
passada no n’hagués deixat 40M€ per pagar una part del deute que té amb el Consell 
de Mallorca. Torna a retreure que per al Consell ni hi hagi ni pa ni aigua i fa notar 
que aquesta és la veritat. 

Diu que els membres de l’actual equip de govern pensa que la crisi ha esclatat tan 
aviat com ells han arribat al Consell i potser encara en donaran la culpa als socialistes. 
Els diu que aquest “cuento” el poden explicar a les escoles, però la realitat és que els 
socialistes varen abordar la crisi l’any 2008, quan es va presentar, i varen haver de fer 
moltes retallades, en aquesta institució (un 25% i un 30% de moltes àrees, per passar 
les partides a Serveis Socials).  

Assegura que el Govern balear, governat pel Sr. Antich, també va fer moltes 
retallades i va gestionar moltes coses en aquesta situació de crisi. 

Per aquesta raó refusa que els membres de l’actual equip hagi vengut amb pretensions 
de “superman” o de “capitán Trueno” a salvar la gent de la crisi perquè l’equip 
anterior no havia fet res, repetint constantment que varen deixar una herència funesta. 
Diu que voldria saber quina serà l’herència que deixaran al Consell de Mallorca, si 
segueixen igual com fins ara. D’aquí a tres anys es veurà.  

Per acabar, torna a demanar que deixin ja d’una vegada l’excusa de l’herència i que 
comencin a fer feina amb vista al futur, que acceptin els reptes que tenen, que entre 
molts d’altres són precisament els que proposa el PSOE. 

Reitera un a un els punts de la proposta. 

Torna a reclamar un Pla d’inversions en tot el que són elements productius, atès que 
per exemple rehabilitar Can Weyler o el castell de Santueri són inversions que 
generen molta economia, atès que s’adrecen sobretot a turisme d’alta qualitat.  

Per aquesta raó, discrepa quan l’equip de govern pensa que gastar i gastar és 
incorrecte sempre; gastar en inversions és allò que demana tota Europa, i que ha fet 
també EEUU. Per aquesta raó demana que deixin de banda la recepta radical de 
l’estalvi i comencin a fer feina a bon ritme. 
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És obvi que es necessiten doblers, però el que han de voler saber és qui és el principal 
deutor del Consell de Mallorca; atès que és el Govern balear, el que han de fer és 
reclamar el deute.  

Recorda a la Sra. Roig que han tancat el pressupost de 2011 amb un superàvit de 
40.000€ i que totes les factures que els va deixar l’anterior equip de govern sumaven 
17M€, no és cert que tenguessin un deute de 250M€. Evidentment, si no consideren 
com a deute el del Govern balear ho han comptabilitzat malament.  

Torna a demanar que passin pàgina, perquè ja ha passat un any. Reconeix la dificultat 
de gestionar la crisi i que l’equip de govern s’hi troba immers, de la mateixa forma en 
què s’hi va trobar l’equip de govern anterior. Certament, és complicada i no hi ha 
ingressos econòmics de l’Administració Pública, però la situació és la mateixa. Per 
aquesta raó, els demana que no facin més demagògia i els proposa fer feina junts, però 
és evident que ha d’existir un pla de pagaments del deute del Govern balear; sense 
aquest pla, no hi ha res a fer. 

Diu a la presidenta que ella té molt de poder polític, juntament amb els altres 
companys de govern, per poder exigir el pagament del deute al Sr. Bauzá i que tracti 
dignament el Consell de Mallorca, perquè pertoca fer-ho així. Reitera que és necessari 
que la presidenta, amb aquestes intervencions, tregui la institució d’aquesta situació 
de paràlisi en què es troba. 

Fa notar que molta gent es podria beneficiar d’aquestes iniciatives, com ara satisfer 
les expectatives del Pla de residències. Considera que no és tan complicat, rehabilitar 
les residències de gent gran. Recorda que durant la legislatura anterior tenien un pla 
per fer-ho en cinc anys, amb un total de 5 o 6 milions d’euros. Retreu que actualment 
tornin a posar persones vàlides en habitacions de 4 m2 . Comenta que la residència de 
La Bonanova es va crear fa 35 anys, per la qual cosa ja és hora de fer rehabilitacions 
interessants, productives, que generin serveis.  

Per acabar, demana que no es tanquin en banda a tot, amb l’excusa que no hi ha 
doblers. Assegura que n’hi ha, però els han d’estirar i saber-los aprofitar. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Retreu que l’equip de govern a hores d’ara encara faci referències a l’herència rebuda.  

Reconeix que la situació econòmica és complicada, però els recorda que ja fa temps 
que ho és. Recorda que durant l’anterior legislatura el govern del Pacte, tant al 
Consell de Mallorca com al Govern balear ja va fer una gestió d’aquesta crisi 
econòmica, que el PP va criticar moltíssim.  

Recorda també que el PP, durant la seva campanya electoral, va prometre que 
arreglaria aquesta gestió del govern anterior. Tot i això, ha transcorregut un any i les 
coses estan molt pitjor; aquesta és la pura realitat.  

Torna a dir que de cada famílies mallorquines, una està en situació de risc de pobresa. 
Assegura que el bessó de la qüestió és aquest, i és en aquest sentit que tothom ha de 
col·laborar. 

Assegura que, en aquesta direcció, sí que els trobaran per fer feina per reactivar la 
nostra economia. Fa notar que només retallant i destruint llocs de feina i empreses, 
reduint a la mínima expressió l’activitat del Consell de Mallorca no anam enlloc.  

Independentment de les competències que hagi de tenir el Consell, s’ha de considerar 
que les que té li donen una eina importantíssima per ajudar a sortir d’aquesta crisi 
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econòmica. Adverteix que no ho estan fent, per dos motius importants dels quals ja ha 
parlat però vol tornar-hi a insistir.  

Recorda que quan va començar a governar l’actual equip, el Govern balear ja devia a 
la institució més de 200M€, per la qual cosa a dia d’avui el deute ha augmentat 
considerablement. Si no són capaços d’arreglar aquesta situació no podran fer res.  

Fa notar les conseqüències lògiques que ha tengut per a la institució aquest deute i tot 
i que no dubta que la presidenta té moltes converses amb el president del Govern 
balear, la realitat és que les gestions no són efectives.  

Per aquesta raó, el seu Grup polític retreu aquesta actitud. Agraeix la bona voluntat de 
la presidenta, però considera que per ser la presidenta del Consell de Mallorca és 
necessària alguna cosa més que bona voluntat. Creu que sobre aquesta qüestió s’hi ha 
d’insistir molt.  

Fa notar que a hores d’ara ja tenim el Consell aprimat, tal i com volia la presidenta, 
però ara, si el Govern balear no va pagant, el mataran d’inanició i això és el que no 
pot passar, de cap manera.  

El Sr. MULET intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Garau que governar no vol dir tenir protagonisme. El Govern ha d’estar al 
costat de la ciutadania i ha de gestionar el millor possible els recursos públics i totes 
les demandes que presenta la societat.  

Considera que és això, el que fa la presidenta. Que cerqui protagonisme o no és una 
altra cosa, i depèn un poc de cada persona.  

D’altra banda, tothom parteix d’una herència, i com millor es deixi l’herència, millor 
és el punt de partida. L’herència que ha deixat l’anterior equip de govern no és de lo 
millor, per la qual cosa es fa difícil arrencar.  

A més a més, gastar allò que es té, que és el que fa aquest govern, vol dir fer futur, no 
hipotecar-lo. 

Diu al Sr. Font que allò que fan és intentar reactivar l’economia i costa molt. La 
situació és la que és i, afegit a les “sorpreses” que se n’ha duit l’actual govern sobre el 
que els esperava, ho fa difícil. Tot i això, es mostra convençut que aconseguiran anar 
endavant i deixar el Consell de Mallorca molt millor que com el varen trobar.  

Assenyala que el Govern balear no paga perquè la situació és complicada. Tot i això 
paga el que pot i com ho pot fer. Fa notar que no només no paga al Consell de 
Mallorca, també existeixen els ajuntaments i els batles reclamen també els seus 
deutes, però la situació econòmica és la que és i han d’entendre que els paguin poc a 
poc. El mateix ocorre amb altres entitats i empreses.  

Fa avinent que la causa és que s’ha gastat molt més del que teníem i a dia d’avui no és 
possible absorbir tot el deute que existia.  

Adverteix que no és el mateix governar que estar a l’oposició. Qui governa avui dia 
no té altre remei que ser auster i prendre mesures que no agraden a la majoria.  

Comenta que ell, com a president d’una mancomunitat d’ajuntaments, que té un total 
de 14 batles de diferents colors polítics, pot assegurar que tots parlen del mateix: no 
poden fer front a les seves responsabilitats si no són austers. Si no actuen així no 
podran treure endavant ni els ajuntaments ni la mancomunitat, ni els consells insulars 
ni el Govern balear. Assegura que tots, per unanimitat, han aprovat propostes fins i tot 
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més dures que les que s’aproven al Consell de Mallorca. La  mancomunitat s’ha 
reestructurat amb el consens i a petició general, acomiadant més de la meitat del 
personal, i s’han reestructurat els Serveis Socials fins i tot tancant un Centre de Dia 
per fer una gestió més òptima dels recursos. S’han tornat a negociar a la baixa tots els 
convenis amb el personal i s’han eliminat ajudes com ara a la formació d’adults. 
Assegura que no queda més remei que actuar en aquest sentit. 

Recorda que durant la passada legislatura, la presidenta Sra. Armengol donava sempre 
la benvinguda als batles i batlesses amb l’afirmació que aquesta institució era la casa 
dels ajuntaments. Per aquesta raó, també ha de fer el mateix que fan els ajuntaments, 
aplicar l’austeritat; no seria coherent actuar de forma distinta. 

Es mostra convençut que la presidenta del Consell de Mallorca actua en sintonia amb 
allò que reclamen els ajuntaments de Mallorca i les famílies d’aquesta terra. En 
conseqüència, des del Grup del Partit Popular el que fan és aplaudir i defensar la seva 
gestió perquè creuen que és el que pertoca. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Recorda al Sr. Garau que al Sr. Rodríguez Zapatero no el volien ni les persones del 
seu propi partit polític. No ho volien, que repetís com a president, per la qual cosa li 
demana que no el compari amb el Sr. Rajoy. Recorda que negava la crisi, i ara resulta 
que tothom sabia que n’hi havia. La realitat és que no només negava la crisi, sinó que 
no va prendre les mesures en el moment en què pertocava fer-ho i a partir d’aqui tots 
patim la situació actual.  

També li diu que creu que no ha escoltat bé la seva intervenció, perquè el cert és que 
no ha parlat en cap moment de l’herència rebuda, i s’ha limitat a explicar-li què va 
passar dia 27 de juny de 2011 i què ha passat fins ara. Evidentment, a partir d’aquesta 
data tot han estat problemes, però per analitzar un any de gestió, és el que li havia 
d’exposar de forma detallada, perquè és la realitat; cosa diferent és que no li agradi 
escoltar-ho. 

Torna a recordar-li que allò que té són 37,5M€ que varen desaparèixer, a més dels 
25M€ dels convenis de carreteres que també es varen carregar el Sr. Manera i el Sr. 
Carbonero, del Govern balear, sense que el Consell de Mallorca conegués aquesta 
situació (en canvi, curiosament, els altres consells insulars sí que ho sabien).  

Retreu també al Sr. Garau que ara reclamin finançament quan, en teoria, l’any 2009 
s’havia d’haver aprovat una Llei de finançament dels consells insulars, i a hores d’ara 
encara no està aprovada. 

També esmenta la qüestió de les bestretes a compte, que s’han de negociar. 

En aquest punt, a causa de comentaris del Sr. Garau, la Sra. Roig li fa avinent que 
quan ell ha parlat ella ha callat i l’ha escoltat, raó per la qual ara li demana que quan 
ella parla ell calli i escolti. Li fa notar que ell també ha dit moltes coses que a ella no 
li agradaven gens, però ha escoltat en silenci. Ara, li demana que faci el mateix. 

Assegura que reclamen el deute al Govern balear. Recorda que quan va començar a 
governar aquest equip, aquest deute ja era molt important, com ha reconegut el Sr. 
Font i també ho reconeixerien altres persones que són presents a la sala de Plens, 
perquè és cert. 

Afirma que, al document que va deixar l’anterior equip de govern, hi figura l’import 
total del deute (240M€), la qual cosa demostra que a la data de 27 de juny de 2011 ja 
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existia. A partir d’aquesta data, no han amagat res i han aprovat totes les mocions que 
s’han presentat al Ple per demanar la reclamació del deute.  

Reitera que de forma insistent reclama aquest deute que va deixar el Sr. Antich al 
Govern balear, i ho fa amb visites setmanals al Sr. Bauzá i al Sr. Aguiló. Puntualitza 
que no els  reclamen el deute de 2012, sinó el deute antic. 

Refusa la submissió de la presidenta de la que parla el Sr. Garau, perquè no és així; la 
presidenta fa la feina que li pertoca fer com a tal.  

Li diu que ella també intenta fer la seva, però destaca que ho ha tengut molt 
complicat. 

Quant al Pla d’inversions que reclama, li torna a dir l’han posat en marxa i que la 
setmana passada varen treure a licitació 71M€, han d’adjudicar 28M€ per a carreteres 
i estan negociant les inversions estatutàries. Hi fan feina dia a dia, amb els doblers i 
els recursos que tenen. Li recorda també els crèdits que han hagut d’incorporar al 
pressupost perquè durant els anys anteriors no s’havien gastat.  

En relació al pagament als proveïdors que ha fet la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, li adverteix que és el mateix que va fer el Consell de Mallorca amb els 28M€, 
atès que era per a pagar proveïdors. No era possible fer-ho d’altra manera.  

Tot i això, informa el Sr. Garau que també ha advertit el Sr. Aguiló, del Govern balear 
que tengui present el Consell de Mallorca, ara que tendrà liquiditat, perquè el proper 
pagament que faci sigui més important.  

Informa que el romanent de Tresoreria de 2011 és un saldo positiu de 43.000 €, la 
qual cosa demostra que era necessari prendre la decisió d’aturar màquines. Si 
haguessin continuat el mateix ritme d’allò que varen trobar, és obvi que aquest 
romanent hauria estat negatiu. 

Sobre el retret de que la presidenta no hagi parlat, recorda al Sr. Garau que quan es va 
fer el Debat de Política General la presidenta no es va astorar gens pel fet de tenir un 
debat amb ell, no estava gens nerviosa. Per aquesta raó, quan ella consideri que ha 
d’entrar en un nou debat amb ell, ho farà ben tranquil·lament.  

Per acabar, diu que atès que fa un parell de setmanes que només ataquen la presidenta, 
ella vol manifestar que ha estat per a tot l’equip de govern un exemple d’allò que ella 
els va demanar quan varen prendre possessió del seu càrrec: que fessin molt feina, 
amb molta dedicació, molt de seny i molta responsabilitat en la seva tasca, atès que la 
que els esperava era molt complicada. Considera que ella ha estat l’exemple que han 
de seguir perquè és la primera que també ha actuat en aquest sentit.  

Assegura que l’únic que han intentat, durant aquest primer any, ha estat redimensionar 
i reestructurar el Consell de Mallorca perquè faci les funcions que realment li 
correspon fer, atès que era ben necessari. 

La PRESIDENTA demana al portaveu del PSOE si és possible votar conjuntament els 
punts 1, 2, 3 i 4 i separadament el punt 5. 

El Sr. GARAU respon que, per responsabilitat, dirà que sí, tot i que no s’entén que no 
puguin votar a favor per exemple del punt 2.  

La PRESIDENTA li recorda la pregunta que li ha fet, en els mateixos termes. 

El Sr. GARAU respon que ho accepta.  

En primer lloc, es fa la votació dels punts 1, 2, 3 i 4 de la moció. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), desset en contra (PP) i cap abstenció. 

En segon lloc, es vota el punt 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-003095  a  A-003115. 

 

El secretari general per substitució    La presidenta  

 

 

 

 

 


