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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 3/2013 
Caràcter: extraordinària  
Data: 25 de febrer de 2013 
Hora: de 10.07 h a 13:53 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) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
 Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 

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

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Jaume Colom Adrover, Maria 
Lluïsa Dubon Pretus i Maria Magdalena Palou Cànaves. 

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

 

ORDRE DEL DIA: 
 

HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

1. Proposta d’acord de modificació de l’RLT del Consell de Mallorca. 

2. Proposta d’acord d’aprovació del 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 bases d'execució i plantilla per a l'any 2013. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

Abans d’iniciar-se el debat, el Sr. FONT (MÉS per Mallorca) excusa la presència al 
Ple de la Sra. Magdalena Palou, consellera d’aquest Grup polític, perquè té cura d’un 
familiar.  

HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’RLT DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a 
l’article 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
a l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la Relació de Llocs 
de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat 
objecte de modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 
10 de març de 2011. 
 
Atès que cal modificar la Relació de Llocs de Treball per tal d’adaptar-la a la nova 
organització de la Corporació, derivada de la reestructuració orgànica operada a partir 
del Decret de la presidenta, de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de 
Mallorca, tenint en compte les propostes presentades pels distints departaments del 
Consell de Mallorca, d'acord amb les prescripcions contingudes als articles 31 i 91 de 
la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, a més d’incorporar moltes de les propostes formulades pels sindicats i 
pels representants dels treballadors en el procés de negociació dut a terme a l’efecte. 
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Atès que cal incorporar a l’RLT l’adaptació de les distintes jornades assignades als 
llocs de treball a l’establert a la disposició addicional septuagèsima primera de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012, que ha 
modificat la jornada general de treball en el sector públic, de forma que estableix que 
no podrà ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana 
en còmput anual.  
 
Atès que cal, a més, modificar l’acord del Ple, de 28 de juliol de 2000, concretament 
el seu segon paràgraf de l’apartat quart, per tal d’adaptar l’ampliació de jornada dels 
llocs de treball configurats com a de “plena dedicació” a la nova jornada de treball, 
respectant els límits de jornada establerts a la normativa vigent, i, d’altra banda, 
modificar l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 2 d’abril de 2001 
(BOIB núm. 61, de 22-05-2001), per tal de dur a terme les mesures proposades quant 
al règim de la jornada i l’estructura retributiva del col·lectiu de bombers -es 
conductors -es i caporals –es, amb la finalitat de garantir el compliment de les 
dotacions mínimes de parc en el Servei d’Emergències, mitjançant torns programats, 
deixant sense efecte aquest acord en tot allò que s’oposi a la nova regulació.  
 
Atès que la proposta ha estat sotmesa a negociació de la Mesa general de negociació 
conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca, de la 
Mesa sectorial de l’àrea operativa del Servei de Bombers de Mallorca i del Comitè 
d’Empresa del Consell de Mallorca, pel que fa a les propostes relatives al personal 
laboral dels refugis i de carreteres, i que l’esmentat procés de negociació ha finalitzat 
sense acord, tot i haver-se incorporat a la modificació de l’RLT moltes de les 
propostes formulades per la part social. 
 
Atès que s’ha complit el tràmit d’audiència de la Junta Personal, previst a l’article 
40.1.d) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació 
de llocs de treball. 
 
La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions 
conferides pel Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell de 
Mallorca que s’adjunta com a document annex a la present proposta, i autoritzar la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública per dur a terme l’aplicació 
individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació aprovada. 
 
Segon.- Modificar el segon paràgraf de l’apartat quart de l’acord del Ple del Consell 
de Mallorca, adoptat en sessió de dia 28 de juliol de 2000, d’aprovació de l’RLT de la 
Corporació, publicat al BOIB núm. 105, de 26-08-2000, el qual restarà redactat de la 
següent forma: 
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“Si és el cas, l’aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la 
relació de llocs de treball es realitzarà per la presidència del Consell Insular de 
Mallorca, que, d’acord amb allò que s’estableix a l’annex 2 dels vigents Acords del 
personal funcionari i al mateix annex del Conveni col·lectiu del personal laboral, 
podrà fixar una ampliació de jornada de fins a 218 hores anuals per a aquells llocs de 
treball reservats a personal funcionari, que a l’esmentada relació es configuren com a 
de “plena dedicació”, o bé de fins a 109 hores anuals per als reservats a personal 
laboral. En aquests supòsits, la retribució per l’ampliació de jornada es calcularà 
aplicant sobre les retribucions anuals del lloc de treball el percentatge de 0’07651 % 
per cada hora de prolongació anual.” 
  
Tercer.- Aprovar les mesures incloses a l’acord per a la modificació dels llocs de 
treball de bomber -a conductor -a i de caporal -a, en el marc de la modificació general 
de la Relació de Llocs de Treball i en compliment del previst a la Llei de pressuposts 
generals de l’Estat per a l’any 2012, amb la finalitat de garantir el compliment de les 
dotacions mínimes de parc mitjançant torns programats, que es concreten en les 
següents: 
 

A) Desglossar, en termes homogenis amb la resta del personal Consell de 
Mallorca, el complement específic addicional del 25 per 100 de les 
retribucions anuals dels llocs de Bomber Conductor i Caporal, establert a 
l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 2 d’abril de 2001 i 
publicat al BOIB núm. 61, de 22-05-2001, de la següent forma: 

� Un 6’67 per 100, corresponent a un primer tram d'ampliació 
de jornada de 109 hores, que deixarà d'abonar-se quan entre en vigor el 
nou còmput anual, en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a 2.012. 

� Un 8’34 per 100, que s'abonarà per una ampliació de 
jornada de 109 hores (4,54 torns) quan entri en vigor el nou còmput anual. 

� Un 9’99 per 100, que es considerarà complement específic 
addicional d'especial distribució de jornada. 

B) Modificar la definició de la Jornada 4 de la Relació de Llocs de 
Treball perquè la seva redacció sigui homogènia amb la resta de jornades 
regulades: 

"Jornada de 37’5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput 
anual, prestada en torns de 24 hores en programació anual per cobrir el 
servei els 365 dies de l’any. El C.E. també inclou la compensació per 
nocturnitat. " 

C) Establir, com a jornada de referència, el nou còmput anual de 1.650 hores, 
que serà d'aplicació general per a tot el Consell de Mallorca. 
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D) Establir la indicació de “plena dedicació” per als llocs de treball de 
Bomber -a Conductor -a i de Caporal -a. 

E) Mantenir la figura del torn de reforç i el seu valor actual. 

 
Deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 2 d'abril de 
2.001 (BOIB núm. 61, de 22-05-2001), en tot el que s'oposi al nou règim de jornada i 
d'estructura retributiva dels llocs de treball de Bomber -a Conductor -a i de Caporal -
a, que es deriven de les mesures indicades en les lletres anteriors. 
 
Quart.- La data d’efectes del present acord serà de dia 1 de gener de 2013, excepte 
per a les places de nova creació, en el cas de les quals serà des de la data en què es 
doti econòmicament cada lloc de treball. 
 
 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Diu que, abans de tractar aquest punt, desitja agrair públicament la feina feta pel director insular 
d’Hisenda i Funció Pública, el Sr. Rafael Pons, el qual ha dedicat moltes hores de feina per tal 
d’intentar negociar la Relació de Llocs de Feina (RLT) que avui se presenta per a la seva aprovació. 

Destaca que no ha perdut en cap moment el seu tarannà negociador, tot i que s’han produït molts de 
moments de forta tensió. Fa avinent que hi ha dedicat, oficialment, més de 57 hores de negociació 
formal i altres tantes fora de negociació formal, en reunions diverses.  

També desitja que quedi constància que el Partit Popular respectarà sempre les organitzacions 
sindicals, perquè entén que el seu objectiu sigui defensar els drets dels treballadors, per bé que tota 
reivindicació s’ha de fer dins un marc de respecte als drets de tota la ciutadania i sense deixar de banda, 
en aquest cas, el deure de servei públic. 

Indica que aquesta proposta ha estat sotmesa a negociació de la Mesa General de Negociació conjunta 
del personal funcionari i del personal laboral, de la Mesa Sectorial i del Comitè d’Empresa i l’esmentat 
procés ha finalitzat sense acord, tot i haver-se incorporat a la modificació de la RLT moltes de les 
propostes formulades per les organitzacions sindicals. Concretament, de les 112 propostes se n’han 
acceptat 53 i no se n’han acceptat 59 (quasi un 50%).  

Observa que la RLT va ser aprovada pel Ple del mes de juliol de l’any 2000 i ha sofert moltes 
modificacions, per acords de Ple. La modificació que se proposa avui respon als següents objectius:  

En primer lloc, adaptar-la a la nova organització de la Corporació, derivada de l’actual reestructuració 
orgànica. En aquest sentit, s’han reordenat serveis, potenciant les secretaries tècniques com àrees de 
gestió de recursos de cada departament, amb l’objectiu de donar més funcionalitat a l’estructura del 
Consell de Mallorca.  

En segon lloc, s’han regularitzat tots els contractes d’obres o serveis irregulars, que eren contractes 
indefinits no fixos, i també s’han regularitzat programes estructurals. A més, s’ha depurat la RLT de 
places vacants que se podien amortitzar.  

En tercer lloc, recorda que la Llei 2/2012 de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012 va 
modificar la jornada general del treball en el sector públic de tal manera que aquesta no podrà ser 
inferior a 37,5 hores setmanals, en còmput anual. Assenyala que així ho contempla la RLT, que 
estableix com a fórmula de còmput anual 1.650 hores. 

Explica que l’adaptació a aquest nou còmput ha duit també la revisió i la modificació de les jornades, 
amb l’objectiu d’eliminar hores extra estructurals; s’han regulat devers vint tipus de jornades diferents, 
com ara la del personal de vigilància de carreteres, que abans feia la jornada 1 (de 8 h a 15 h) i els 
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horabaixes havia de fer hores extra, ara realitzarà la jornada 19 (que és flexible, de 8 h a 20 h, de 
dilluns a diumenge, amb la possibilitat de fer torns nocturns). 

Recorda també que la realització d’hores extra havia ocasionat inspeccions de la Direcció General de 
Treball i Salut Laboral del Govern balear, amb imposició de sancions.  

Assenyala que s’ha creat una nova jornada per al personal del Registre, que inclourà els dissabtes.  

Indica que la jornada 9, que correspon al personal del laboratori de la Direcció General de Carreteres, 
permetrà fer un 20% de la jornada fora de la jornada habitual.  

Pel que fa al personal de guàrdia dels refugis, s’han establert torns de 24 hores.  

En quart lloc, indica que la modificació de la jornada ha implicat modificar el segon paràgraf de 
l’apartat quart de l’acord de juliol de l’any 2000, que afecta tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris que se configuren com a plena dedicació, per als quals se fixa una ampliació de jornada de 
fins a 18 hores anuals per al personal funcionari o bé de fins a 9 hores per al personal laboral. 

En el cas del Cos de Bombers, ha implicat canviar l’estructura de funcionament; el complement 
específic addicional del 25% de les retribucions anuals s’ha desglossat en tres trams: un 6,67% que 
correspon a un primer tram d’ampliació de 109 hores, que se deixarà d’abonar per aplicació de la 
jornada de 37,5 h; un segon tram, del 8,34%, que s’abonarà per ampliació de 109 hores més, que serà 
de caràcter voluntari, que suposarà a finals d’any realitzar 4,5 torns més i que se pagarà al preu d’1,25€ 
sobre hora ordinària; un tercer tram, del 9,99%, que se considerarà complement específic addicional 
d’especial distribució de jornada. Indica també que se mantendrà el torn de reforç i el seu valor actual.  

Quant als gestors del Servei d’Emergències, explica que s’ampliarà el nombre de torns que fan 
actualment. En conseqüència, d’acord amb ells, se realitzaran 42,5 hores setmanals en còmput anual, de 
tal manera que s’incrementa el servei en dos gestors en torn de matí i dos gestors en torn d’horabaixa i 
un altre gestor sempre en torn de vespre. Observa que amb alerta vermella sempre n’hi haurà dos.  

Per acabar assenyala que aquestes són, resumides, les modificacions més importants.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Considera que, d’una part, poden estar satisfets pel fet que a la fi se presenti al Ple la modificació de la 
RLT, però d’altra banda fa notar que no acaba de ser correcte presentar una modificació de RLT que no 
hagi pogut ser pactada amb els sindicats. 

Tampoc sembla bé al seu Grup que minvi la partida de capítol 1 destinada a Personal ni que a l’informe 
d’Intervenció del Consell de Mallorca s’hi posi una observació en el sentit que des d’aquest servei se 
certifica sense tenir la informació suficient sobre si el Consell de Mallorca tendrà recursos suficients 
per fer front a aquesta RLT.  

Fa avinent que se’n poden fer moltes lectures, però ell entén que avui s’aprova una RLT sense saber si 
se podrà pagar tot allò que aquesta implica, almenys és això el que indica el Servei d’Intervenció del 
Consell de Mallorca. 

Considera que és important destacar l’aflorament de tots els llocs de feina que existien però no 
figuraven a la RLT, però tot i això no afloren absolutament tots, sinó que encara en queden d’altres.  

Opina que, aprofitant que se’n feia la revisió oportuna, s’hauria d’haver fet un esforç perquè 
definitivament sortissin a la llum tots. Assegura que hi ha persones que ocupen llocs de feina que no 
existeixen al Consell de Mallorca. Torna a dir que haurien d’haver fet un esforç major per tal de poder 
incloure aquests llocs de feina dins la RLT.  

Pensa que, amb l’excusa de les 37,5 h que ara ha de fer tot el personal funcionari s’ha romput tot 
l’esquema d’horaris i de jornades i s’ha augmentat moltíssim la flexibilitat, en detriment del treballador 
i de la qualitat de la seva feina. 

Per les raons expressades, anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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En primer lloc agraeix, en nom del seu Grup polític, la tasca feta pels funcionaris del Departament de 
Funció Pública del Consell de Mallorca per tal de donar forma a aquesta RLT i també la feina dels 
sindicats, perquè han intentat negociar una RLT tot i que finalment no s’hagi aconseguit.  

També volen agrair, malgrat la reforma de la Llei de Funció Pública, que el Consell de Mallorca 
confirmi el coneixement de la llengua catalana com a requisit dins la RLT per tal que, d’aquesta 
manera, s’imposi el sentit comú i se pugui atendre la ciutadania en qualsevol de les dues llengües 
oficials, la que triï cada persona. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra de la proposta, per diversos motius que explicarà tot seguit. 

Assenyala que aquesta RLT no resol, de cap manera, els problemes que té el Departament de Funció 
Pública del Consell de Mallorca sinó que fa tot el contrari, crea un greu i seriós problema en un àmbit 
en el qual no n’hi havia o n’hi havia hagut molt pocs des de l’any 2000, i aquest és l’àmbit dels 
Bombers. Per aquest motiu, aquesta RLT neix abocada a una impugnació, que ja han anunciat els 
sindicats.  

Indica que per primera vegada, i des de fa molts d’anys, la totalitat dels sindicats representats a la Mesa 
de Negociació han votat en contra de la RLT, la qual cosa vol dir que no satisfà gens ni mica cap ni un 
dels representants dels treballadors. Fa avinent que, malgrat s’hagin signat o s’hagi arribat a acords 
puntuals amb algun sindicat, només es tracta d’acords molt puntuals que no afecten la gran majoria 
d’aquest col·lectiu. 

Recorda que la darrera RLT que se va aprovar al Ple va ser la de l’any 2009 i la darrera que se va dur al 
Ple, que se va votar en contra i no se va poder aprovar, amb els vots del PP i d’UM, va ser la de 2010. 
Fa notar que aquest equip de govern, quasi dos anys després de prendre possessió, presenta avui al Ple 
una RLT que ni tan sols va presentar a l’inici de la legislatura, la que intentava reorganitzar i adaptar a 
l’estructura orgànica de la nova Corporació, que avui planteja la Sra. Roig com un dels objectius 
d’aquesta RLT.  

Diu que el principal motiu pel qual el PSOE votarà en contra és la modificació de les jornades de 
treball; se’n modifiquen moltes i alguns sindicats entenen que només s’han negociat les jornades 1, 3 i 
19 però no la resta de jornades, que també se modifiquen, sobretot la jornada 4 que és la dels bombers. 

Comenta que el PP –local i estatal– ha afirmat que l’austeritat és l’única forma de sortir de la crisi 
econòmica i fa notar que en un context de sancta sanctorum s’ha suprimit una paga extraordinària a tot 
el personal funcionari que suposa una rebaixa propera al 7% anual, se li ha incrementat la jornada de 
treball de forma unilateral i sense negociació prèvia, s’ha suprimit la possibilitat de realitzar l’oferta 
pública d’ocupació (OPO), s’ha reduït la quantitat de dies de lliure disposició i de vacances per 
antiguitat, a més de les percepcions per incapacitat laboral transitòria (ILT). Indica que encara podria 
posar més exemples.  

Qüestiona a l’equip de govern quins han estat els beneficis d’aquest sacrifici i tot seguit afirma que no 
se n’ha aconseguit cap ni un, tot el contrari, en el sector públic la contractació s’ha reduït i els empleats 
públics tenen menys poder adquisitiu.  

Tot seguit retreu que s’apliqui de forma implacable la jornada de 37,5 h fins arribar a uns extrems 
increïbles, com és el cas d’obligar el col·lectiu dels Bombers de Mallorca a realitzar jornades de treball 
de 40 h o 42,5 h, tot aplicant de manera incorrecta i sense cap tipus de suport legal un increment de 35 
h a 37,5 h a un grup de funcionaris que ja feia jornades de 37 h fins a 40 h.  

Pel que fa als Bombers de Mallorca, retreu que s’apliqui una vertadera enginyeria jurídica per tal 
d’intentar explicar allò que és inexplicable i, alhora, justificar allò que és injustificable, atès que no 
existeix cap document dins el Consell de Mallorca que avali la teoria que els bombers tenien una 
ampliació de jornada de 35 a 37,5 h. Torna a dir que no n’hi ha cap ni un. Assegura que els bombers 
tenien una jornada de 37,5 h, amb una ampliació fins a 40 h.  

Retreu que l’equip de govern s’hagi capficat de manera absoluta únicament en les seves teories. 

Al marge de la qüestió de la jornada, fa també una sèrie de retrets, que exposa tot seguit. 

Quant a les lliures designacions, observa que s’han incrementat en una proporció molt alta. De fet, els 
secretaris d’alts càrrecs han proliferat molt. Diu que també s’ha incorporat un xofer.  
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Retreu la manca d’un criteri d’homogeneïtat quant a la titulació, sobretot pel que fa als caps de servei.   

Qüestiona també la forma de provisió de places i l’aplicació del complement de destinació i del 
complement específic.  

Pel que fa al requisit de coneixement de la llengua catalana, observa que per a unes places se demana el 
nivell C mentre que per altres se demana un nivell B. Indica que aquesta mateixa situació s’observa en 
el cas d’un tècnic auxiliar que té un requisit de català C mentre que el seu cap de servei té un requisit de 
català B. 

Diu que sorprèn també la gran quantitat de llocs de treball respecte dels quals no s’especifica enlloc la 
titulació requerida, i en els que sí que l’especifiquen no tenen tampoc un criteri clar, atès que per a 
places similars o iguals se demanen titulacions del tot diferents. 

Indica que també s’aplica un criteri erràtic quant a la cobertura dels llocs en C4 i un criteri més que 
estricte a l’hora de marcar els llocs en C1. És a dir, que després de quasi dos anys de feina sobre una 
RLT, a dia d’avui se’n presenta una sense criteris clars i, allò que és més important, sense cap tipus 
d’objectiu, per bé que la Sra. Roig n’hagi esmentat alguns.  

Torna a dir que l’únic que s’ha fet és modificar les jornades, en detriment dels drets dels treballadors 
d’aquesta institució, la qual cosa representa un clar atemptat a la igualtat consagrada a l’article 17 de la 
Constitució Espanyola. 

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Font. 

Li fa avinent que, certament, aquesta proposta de RLT no ha estat signada ni ha obtingut el consens de 
les quatre organitzacions sindicals que formen part d’aquesta institució (CCOO, UGT, STEI i CSIF). 
Entén que era molt difícil que una organització sindical acceptàs una relació de llocs de feina quan allò 
que se proposava era una ampliació de jornada de 35 a 37,5 h; era evident que sobre aquest punt no s’hi 
podien posar d’acord i també ho era que, a partir d’aquí, indiquessin que no ho acceptarien, decisió que 
l’equip de govern ha respectat.  

Puntualitza que, a partir d’aquest punt, sí que s’han duit a terme moltes reunions i moltes negociacions, 
raó per la qual no està d’acord amb els comentaris sobre com s’han d’aplicar les 37,5 h a les jornades, 
perquè se diu que aquest aspecte no s’ha pactat i la realitat no és aquesta.  

Afirma que moltes d’aquestes jornades s’han pactat, tot i que és evident que sobre cadascuna d’elles 
cada sindicat s’ha pronunciat de forma diferent. Tot seguit en posa uns exemples:  

Explica que, en el cas de la decisió sobre l’aplicació de la jornada de 37,5 h als gestors del Servei 
d’Emergències (que faran 42,5 h), el sindicat CCOO va votar en contra, en canvi UGT, STEI i CSIF 
varen votar a favor. Quant al servei de Carreteres, els sindicats CCOO i CSIF varen votar a favor, UGT 
se va abstenir i el sindicat STEI va votar en contra. Pel que fa al personal dels refugis, CCOO va votar 
a favor, STEI i CSIF se varen abstenir. 

Sobre l’ampliació de la jornada de 218 h, UGT va votar a favor, STEI i CSIF no varen manifestar cap 
objecció sobre aquesta qüestió i CCOO va votar en contra.  

Considera que aquests exemples són prou clarificadors del que ha ocorregut: no han votat a favor 
perquè no estaven d’acord amb el principi bàsic, que era aplicar les 37,5 h. però sí que s’ha de 
reconèixer que amb els representants sindicals s’ha coincidit en molts de punts i s’ha pogut acordar 
l’ampliació de jornada, per bé que és obvi que no sempre estaven d’acord en tot, tal i com reflecteixen 
les votacions que ha indicat abans. 

En relació amb l’informe d’Intervenció, recorda al Sr. Font que ja va quedar constància, al debat dels 
pressuposts de l’any anterior, del que significava la matisació que es feia constar a l’esmentat informe, 
referida al capítol 1. Explica que Intervenció sempre manifesta que no pot controlar, prèviament, la 
fiscalització de la nòmina, perquè arriba posteriorment, però considera que el capítol 1 és correcte, i 
així s’ha demostrat durant l’any 2012, atès que ha arribat el mes de desembre i no hi ha hagut cap 
problema per comptabilitzar cap nòmina durant tot l’any.  

Pel que fa al comentari sobre les 37,5 h, assegura que no és una excusa, i ja ho ha dit a bastament. Fa 
notar al Sr. Font que ja s’han anat acceptant totes les esmenes.  
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A continuació s’adreça a la Sra. Garrido. 

Reitera l’afirmació que s’han posat d’acord amb els representants sindicals sobre molts de punts.  

Recorda que els sindicats han dit des de l’inici que no estan d’acord amb la jornada de 37,5 h i han 
afirmat que impugnarien la seva aplicació. Observa que el PP ho respecta completament.  

Li fa avinent que l’àmbit en el que ha resultat més delicat intervenir ha estat el dels bombers, el que ella 
ha defensat. Explica que el criteri de partida era que el sector considerava que pel que fa a l’aplicació 
de les 37,5 h i a l’ampliació de jornada, aquesta no els afectava, atès que pressuposen que ja les 
complien abans. 

Per aquesta raó insisteix a dir que aquesta afirmació no és certa, perquè no existeix cap document que 
ho acrediti. Consideren que aquest col·lectiu tenia una jornada de 35 h i cobraven uns complements 
d’un 25% per ampliacions de jornada. Ara s’ha desglossat aquest complement en diferents trams per 
calcular quin d’aquests trams formava part del que pot ser l’ampliació de jornada de 2,5 h més. 

Torna a dir que existeixen informes que donen fe que aquesta proposta és correcta, tot i que certament 
el PP respecta que representants sindicals vulguin impugnar aquests acords.  

Fa avinent que la seva obligació a dia d’avui, com a Corporació del Ple, és aplicar la jornada de 37,5 h. 
Recorda que hi estan obligats per llei i observa que allò que no podien fer era aplicar-la a tot el personal 
de la institució i no fer-ho en l’àmbit dels bombers.  

Observa que, tot i que a la Sra. Garrido no li hagin quedat clars els objectius segons els quals s’ha fet la 
RLT, considera que durant la seva primera intervenció ha explicat de forma prou clara els quatre 
objectius sobre els que s’ha basat la feina feta amb la RLT.  

Es mostra convençuda de la bona feina que s’ha fet sobre la RLT, tot i que entenen que l’oposició no hi 
estigui d’acord i mantenguin l’opinió que no s’ha arribat a un consens, que s’han aplicat criteris 
arbitraris i que hi han posat allò que han volgut.  

Assegura que tots els temes s’han tractat, a totes les meses de negociació que s’han convocat, i s’ha 
intentat aconseguir un acord en tots els temes. També assegura que en cap moment no hi hagut cap 
criteri arbitrari, que s’ha parlat molt clar i que s’ha explicat detalladament quins eren els motius. 

Pel que fa als comentaris de la Sra. Garrido referits a la llengua catalana indica que precisament amb 
aquest tema se va començar la negociació de la RLT. Assenyala que un cop iniciada aquesta negociació 
va entrar en vigor l’obligació de plasmar les 37,5 h, i així se va fer.  

L’obligació de la Funció Pública, en aquest sentit, és posar-se a fer feina per complir la Llei de Funció 
Pública aprovada per la CAIB, un cop aprovada aquesta RLT i adscrits tots els llocs de treball als 
departaments corresponents. 

Comenta que, per bé que és cert que actualment cada plaça té el seu requisit de català talment com ja hi 
constava des d’abans, el cert és que no quedarà així, sinó que queda pendent la feina conjunta amb els 
representants sindicals per tal de definir per a quines places ha de ser un requisit el coneixement del 
català (bàsicament les d’atenció al públic), de forma que s’adaptarà la RLT a la Llei de Funció Pública.  

En conseqüència, fa avinent a la Sra. Garrido que si considera que hi ha unes places de cap de servei en 
les quals no s’entén molt bé el nivell de coneixements exigit, no ho ha de demanar a l’actual consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública, atès que això és el que se va aprovar quan se va fer la darrera 
modificació, l’any 2010. 

Per acabar, reitera el seu compromís de fer tota la feina necessària per tal d’adaptar aquesta RLT a la 
Llei de Funció Pública. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Assenyala que la Sra. Roig els acaba de donar una mala notícia, que té molta transcendència.  

Diu que confiaven en la valentia del Consell de Mallorca a l’hora de defensar la nostra llengua i la 
nostra cultura, mantenint el requisit del coneixement del català per a totes les places.  

Adverteix que ara la Sra. Roig acaba de dir que no ho faran, que ho estudiaran, però no ho faran.  
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Torna a dir que es tracta d’una mala notícia, per al seu Grup polític i per a tota la ciutadania de 
Mallorca. 

En relació a les explicacions que ha donat la Sra. Roig sobre les distintes votacions dels representants 
sindicals, fa avinent que el cert és que no hi ha hagut acord amb els sindicats, fet que suposa un 
entrebanc per aquesta RLT, que no dubta que avui aprovaran.  

Fa avinent a l’equip de govern que, tot i això, no l’aprovaran amb els vots del seu Grup polític. 

D’altra banda assenyala que, tot i que no discuteix que l’informe de la Intervenció sigui favorable, mai 
poden saber l’abast de l’observació que fa, atès que no queda garantit que el Consell de Mallorca pugui 
fer front al compliment d’aquesta RLT cobrint totes les seves despeses.  

Per acabar, reitera el vot en contra del Grup MÉS per Mallorca a la proposta de RLT. 

La Sra. GARRIDO intervé a continuació.  

Diu que espera que aquesta nova negociació que té intenció d’iniciar el PP en torn a l’exigència del 
coneixements de la llengua catalana duri dos anys, com la darrera.  

Assenyala que el fet que actualment el PP mantengui el requisit de coneixements de català i que se 
contradigui amb altres accions que s’han duit a terme des de Funció Pública era interpretat pel PSOE 
com una postura valenta, mentre que ara ho interpreten com una postura covarda. 

Sobre l’afirmació de la Sra. Roig en el sentit que no existeix cap document que acrediti que els 
bombers complien la jornada de 37,5 h comenta que l’únic que tenen per mantenir que els bombers 
feien una jornada de 35 h és un informe que indica “que sembla que un altre informe diu...”. Reitera i 
destaca l’expressió “pareix que un altre informe diu” referida a un informe de l’any 1999.  

Fa avinent que aquesta no és una base jurídica i que la realitat és que les jornades mínimes que se feien 
dins el Cos de Bombers eren de 37,5 h, totes i per a tothom.  

També fa notar que la Sra. Roig sap que els perllongaments de jornada no els compleix tothom; en 
conseqüència, si el 100% de la plantilla de bombers feia 37,5 h és que la jornada mínima d’aquest cos 
era aquesta. Adverteix que la resta és fer un intent d’enginyeria jurídica per arribar a aplicar, per la 
força, les 37,5 h a un cos de bombers que no les feia d’aquesta manera. 

Assenyala que allò que indicava la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat era que se passava de la 
jornada de 35 h a la de 37,5 h. Per aquesta raó, no és correcte aplicar-ho a jornades de 37,5 h o a 
jornades de 40 h i, tot fent una analogia del tot absurda, arribar a dir que allò que se vol fer és aplicar 
2,5 h més a tots els treballadors. 

Fa notar que no era aquesta la filosofia de l’esmentada llei, ni l’admet tampoc la gent. 

Assegura que aquest és un objectiu i una filosofia que el PSOE no comparteix de cap de les maneres 
perquè l’únic que fa és acabar empobrint la gent. Retreu que per a la Funció Pública no hagi tengut cap 
tipus de benefici, cosa que s’ha pogut comprovar atès que hi ha administracions que fa pràcticament un 
any que estan aplicant aquest tipus de jornada i perquè l’economia d’aquest país va a menys de cada 
vegada. Assegura que no s’ha millorat en res, aquestes solucions no han produït cap millora ni una ni 
cap solució, sinó que han creat problemes, i greus, a molta gent.  

Quant als objectius que s’han aplicat, indica que no és que ella no els hagi entès, sinó que no en tenen, 
d’objectius. Afirma que l’únic objectiu d’aquesta RLT ha estat aplicar una jornada de 37,5 h i adverteix 
que tota la resta del que digui la Sra. Roig és per omplir, per farcir-ho una mica a fi que no sembli que 
l’únic objectiu era fixar aquesta jornada.  

Adverteix que si s’agafa la RLT s’observa que, a part de crear una sèrie de places de lliure designació i 
de crear les secretaries d’alts càrrecs, l’únic que fa aquesta RLT és aplicar una jornada, de forma 
implacable i mal aplicada. Reitera que és això, l’únic que fa, res més. L’únic objectiu és la desigualtat 
dels treballadors d’aquesta institució, que suposa un greuge comparatiu.  

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

En primer lloc, s’adreça al Sr. Font.  
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Li fa avinent que ella ja havia anunciat en diverses ocasions que compliran la Llei de la Funció Pública, 
per la qual cosa no entén que el Sr. Font hagi quedat sorprès quan ella ha fet aquest mateix comentari al 
Ple d’avui. Lamenta que el Sr. Font ho consideri una mala notícia, però reitera la decisió de l’equip de 
govern en aquest sentit. 

També li assegura que s’ha negociat, amb els sindicats, tot i que reconeix que és cert que no s’ha pogut 
arribar a acords.  

Assegura que ho lamenta, però atès que se presentava el punt referit a l’horari de 37,5 h. entén que ja 
des de l’inici els representants sindicals haguessin anunciat que no hi estarien d’acord. Tot i això, els 
agraeix que, tot i aquest refús inicial, s’hagin assegut per negociar cada vegada que pertocava fer-ho, 
per tal d’estudiar com s’havia d’aplicar aquesta ampliació de jornada. Considera que, per aquesta raó, 
els ho ha d’agrair.  

Pel que fa als seus comentaris sobre l’informe de la Intervenció i sobre el seu temor que no quedi 
garantit el pagament al personal del Consell de Mallorca, li assegura que el capítol 1 serà suficient per a 
tot l’any, per cobrir totes les nòmines del personal d’aquesta institució. Reitera que ella li ho garanteix. 

En segon lloc, s’adreça a la Sra. Garrido.  

En relació al comentari que ha fet sobre les noves negociacions que farà l’equip de govern per establir 
els nivells de coneixement de la llengua catalana, li diu que no haurà d’esperar dos anys, sinó tot el 
contrari, i ho podrà comprovar molt aviat. 

Tot seguit li diu que no farà valoracions en termes molt tècnics. Atès que manté la mateixa postura que 
li han explicat els representants sindicals, en el sentit que el cos de bombers ja feia 37,5 h, li fa avinent 
que si s’explicassin tots els càlculs, resultaria que si feien una jornada de 40 h i les 37,5 h se 
computaven dins el seu salari base, allò que els pagaven per especial perllongament de jornada era una 
barbaritat, sortia a un preu per hora que és d’escàndol, per la qual cosa els comptes no sortien. Li fa 
avinent que només en concepte de salari base cobraven uns 20.000 € i que la resta era per ampliació de 
jornada.  

Assenyala que si la Sra. Garrido afirma que per 2,5 h més se’ls pagava aquesta barbaritat, s’ha 
d’admetre que les xifres eren d’escàndol. Tot i que no les vol dir aquí, al Ple, assegura que la quantitat 
que se’ls abonava triplicava el preu de l’hora extra.  

Diu que aquestes persones feien 30 h i, per ampliació i per especial distribució de jornada, se’ls pagava 
un complement del 25% de les seves retribucions. Fa notar que la Sra. Garrido afirma i reitera que 
aquest 25% només era per 2,5 h. 

Assegura que existeixen informes, estudis i exemples que demostren que allò que se complia eren 30 
hores i se’ls pagava un complement per 5 hores més per especial distribució de jornada. 

Sobre l’afirmació que no queden clars els objectius de la RLT, comenta que només n’hi esmentarà un, 
d’objectiu, que és més que suficient: s’han incorporat 40 persones dins la RLT, que estaven en situació 
totalment irregular, amb contractes indefinits, d’obra i servei il·legals. Li fa notar que és obvi que 
només per aquest motiu ja estaria justificada la presentació de la RLT, avui, al Ple.  

Quant a la resta de motius, diu que és clar que la Sra. Garrido no els compartirà, però es mostra 
convençuda que ja els ha explicat de forma prou extensa durant la seva primera intervenció, raó per la 
qual dóna per acabat aquest segon torn d’intervenció. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
onze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL 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", 
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"INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS", “AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA”, I BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L'ANY 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública 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 2013. 

En la confecció de l’esmentat Projecte de pressuposts s’han tengut en compte tots els 
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 i amb les aportacions de l’Estat i de la CAIB en 
matèria de convenis. 

Igualment i en la mateixa línia que l’exercici anterior, s’ha previst que les retribucions 
i les indemnitzacions dels membres de la Corporació, del personal eventual del 
Consell de Mallorca i dels organisme autònoms que en depenen, siguin les mateixes 
que l’exercici 2012, les assignacions corresponents als grups polítics disminueixen un 
20%. 

D’acord amb l’informe d’Intervenció General, de 14 de febrer de 2013, s’ha 
aconseguit l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat en l’art. 20 de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 
15/2006, de 26 de maig i també es compleix amb la Regla de la Despesa fixada a l’art. 
12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril. 

El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i 
especial de Comptes i es formula la següent: 

PROPOSTA D’ACORD: 

PRIMER.- Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes 
Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca” i  “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca” per a l’exercici 2013, el resum dels quals , per capítols, és el següent: 
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A) O PERACIONS  CORRENTS

1  D ESPESES D E PERSON A L 50.794.724,58
2  D ESPESES CO RRENT S EN  BÉN S I SERVEIS 32.543.655,01
3  D ESPESES FINA NCERES 6.166.278,76
4  T RA NSFERÈNCIES CORREN T S 127.699.467,47

B ) O PERACIONS  DE CAPITAL

5  FONS DE CO NT IN GÈNCIA 893.161,97
6  IN VERSION S REA LS 54.940.588,40
7  T RA NSFERÈNCIES DE CA PIT A L 4.541.143,16
8  A CT IU S FINA NCERS 90.000,00
9  PA SSIUS  FINA NCERS 28.833.711,66

TOTAL PRES S UPOS T DES PES ES 3 0 6 .5 0 2 .7 3 1 ,0 1

ES TAT DE DES PES ES

PR ESSUPOST CON SELL IN SULAR  D E M ALLORCA

A) OPERACIONS  CORRENTS

1  IM POSTS DIRECTES 11.891.887,64
2  IM POSTS INDIRECTES 11.538.955,14
3  TA XES, PREUS PÚBLICS I A LTRES INGRESSOS 2.585.719,30
4  TRA NSFERÈNCIES CORRENTS 218.583.840,36
5  INGRESSOS PA TRIM ONIA LS 3.674.319,20

B) OPERACIONS  DE CAPITAL

7  TRA NSFERÈNCIES DE CA PITA L 58.138.009,37
8  A CTIUS FINA NCERS 90.000,00
9  PA SSIUS FINA NCERS

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 306 .502 .731 ,01

ESTAT D'INGRESSOS
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A)  OPERACIONS CORRENTS
1  DESPESES DE PERSONAL 47.438.945,66
2  DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 63.843.216,50
3  DESPESES FINANCERES 2.500,00
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.318.759,25

B)  OPERACIONS DE CAPITAL
6  INVERSIONS REALS
7  TRANFERÈNCIES DE CAPITAL 1.147.433,61
8  ACTIUS FINANCERS 60.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 130.810.855,02

A)  OPERACIONES CORRIENTES
3  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.113.478,56
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.444.892,76
5  INGRESSOS PATRIMONIALS 45.050,09

B)  OPERACIONES DECAPITAL
7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.147.433,61
8  ACTIUS FINANCERS 60.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 130.810.855,02

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST INSTITUT D'AFERS SOCIALS
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A)  OPERACIONS CORRENTS
1  DESPESES DE PERSONAL 912.989,62
2  DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.910.259,57

B)  OPERACIONS DE CAPITAL
6  INVERSIONS REALS 95.000,00
8  ACTIUS FINANCERS 10.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.928.249,19

A)  OPERACIONES CORRIENTES
3  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 361.500,00
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.036.000,00
5  INGRESSOS PATRIMONIALS 557.000,00

B)  OPERACIONES DECAPITAL
8  ACTIUS FINANCERS 10.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.964.500,00

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

A)  OPERACIONS CORRENTS
1  DESPESES DE PERSONAL 900.397,59
2  DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 249.602,41

B)  OPERACIONS DE CAPITAL
8  ACTIUS FINANCERS 6.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.156.000,00

A)  OPERACIONES CORRIENTES
3  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 550.000,00
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 600.000,00

B)  OPERACIONES DECAPITAL
8  ACTIUS FINANCERS 6.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1.156.000,00

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA
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SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2013 del pressupost de la 
Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, 
“Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”  i  “Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca”, a nivell de capítols, és el següent: 

 

 

INGRESSOS  

CIM IMAS IEHM ADU
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 

INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTS DIRECTES 11.891.887,64 11.891.887,64 11.891.887,64

IMPOSTS INDIRECTES 11.538.955,14 11.538.955,14 11.538.955,14

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.585.719,30 6.113.478,56 361.500,00 550.000,00 9.610.697,86 9.610.697,86

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 218.583.840,36 123.444.892,76 2.036.000,00 600.000,00 344.664.733,12 114.856.398,80 229.808.334,32

INGRESSOS PATRIMONIALS 3.674.319,20 45.050,09 557.000,00 4.276.369,29 4.276.369,29

Suma Operación Corrents 248.274.721,64 129.603.421,41 2.954.500,00 1.150.000,00 381.982.643,05 114.856.398,80 267.126.244,25

OPERACIONS DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 58.138.009,37 1.147.433,61 59.285.442,98 1.147.433,61 58.138.009,37

ACTIUS FINANCERS 90.000,00 60.000,00 10.000,00 6.000,00 166.000,00 166.000,00

PASSIUS FINANCERS

Suma Operación de Capital 58.228.009,37 1.207.433,61 10.000,00 6.000,00 59.451.442,98 1.147.433,61 58.304.009,37

TOTAL INGRESSOS 306.502.731,01 130.810.855,02 2.964.500,00 1.156.000,00 441.434.086,03 116.003.832,41 325.430.253,62

DESPESES

CIM IMAS IEHM ADU
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 

INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

OPERACIONS CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL 50.794.724,58 47.438.945,66 912.989,62 900.397,59 100.047.057,45 100.047.057,45

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 32.543.655,01 63.843.216,50 1.910.259,57 249.602,41 98.546.733,49 98.546.733,49

DESPESES FINANCERES 6.166.278,76 2.500,00 6.168.778,76 6.168.778,76

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 127.699.467,47 18.318.759,25 146.018.226,72 114.856.398,80 31.161.827,92

Suma Operación Corrents 217.204.125,82 129.603.421,41 2.823.249,19 1.150.000,00 350.780.796,42 114.856.398,80 235.924.397,62

OPERACIONS DE CAPITAL

FONS DE CONTINGÈNCIA 893.161,97 893.161,97 893.161,97

INVERSIONS REALS 54.940.588,40 95.000,00 55.035.588,40 55.035.588,40

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 4.541.143,16 1.147.433,61 5.688.576,77 1.147.433,61 4.541.143,16

ACTIUS FINANCERS 90.000,00 60.000,00 10.000,00 6.000,00 166.000,00 166.000,00

PASSIUS FINANCERS 28.833.711,66 28.833.711,66 28.833.711,66

Suma Operación de Capital 89.298.605,19 1.207.433,61 105.000,00 6.000,00 90.617.038,80 1.147.433,61 89.469.605,19

TOTAL DESPESA 306.502.731,01 130.810.855,02 2.928.249,19 1.156.000,00 441.397.835,22 116.003.832,41 325.394.002,81

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI 2013 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
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TERCER.- Aprovar les plantilles de personal que es preveuen en els esmentats 
Pressuposts. 

 

QUART.-  Aprovar el projecte de les Bases Generals d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici 2013. 

 

CINQUÈ.- 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’art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Reguladora de la Bases de règim local i 
també l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 
ESMENA  DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA A LA 
TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 2013 
 
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: 
 
Des de fa dues legislatures la Comunitat Autònoma de les Illes Balears gaudeix d’un 
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que ha repercutit en un 
important increment dels ingressos de la Comunitat Autònoma, i per això comprovam 
que el pressupost de la Comunitat, a pesar de la crisi, augmenta en relació a l’any 
2010 (un 6% d’increment en el pressupost 2013 i un 9% en el de 2012). 
 
Considerant que el Consell de Mallorca és institució de la Comunitat Autònoma i que 
l’Estatut d’Autonomia, al seu article 138 i la disposició addicional cinquena, deixa 
ben clar que els consells participaran de les millores de finançament de la Comunitat i 
que, en cap cas, es podrà disminuir el finançament d’anys anteriors. no és acceptable 
que el pressupost del Consell de Mallorca pel 2013, tal com ja va passar el 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 2013. 
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ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS MÉS PER 
MALLORCA, A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE DEL  PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, LA RESTA D’ORGANISMES AUTÒNOMS, 
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’ANY 2013.  
 
 
El grup polític MÉS per Mallorca, davant l’avantprojecte de pressupost del Consell de 
Mallorca pel 2013 presentat per l’equip de govern, considera que: 
 

1. Havent constatat, una vegada més, que el finançament  que ha d’arribar al 
Consell de Mallorca, mitjançant la llei 2/2002, s’ha tornat a incomplir. 

 
2. Considerant que, especialment aquesta mancança d’ingressos, produeix una 

manca adequada de dotació per donar solucions a les necessitats que són 
competència pròpia del Consell.  

 
3. Atès que el mateix Partit Popular que governa a Madrid, a les Illes Balears i al 

Consell de Mallorca no ha realitzat cap acció efectiva per a la seva resolució 
 

4. Vistes les prioritats polítiques i les retallades que aplica l’actual equip de 
govern a tota una sèrie d’apartats de l’avantprojecte de pressupost i que, a 
parer nostre, entenem que són cabdals en uns moments on la ciutadania de 
Mallorca pateix els efectes d’una gravíssima crisi social i econòmica. 

 

Per tot això, el grup polític MÉS per Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca 
la devolució de l’avantprojecte de pressupost del Consell de Mallorca pel 2013. 

 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció observant 
que tots els que avui seuen en aquesta sala són ben conscients que aquesta institució, el Consell de 
Mallorca, és l’òrgan de govern d’aquesta illa i que als actuals governants els correspon governar amb 
més seny que mai i lluitar pels interessos dels ciutadans d’aquesta terra. 

En aquest sentit assegura que això és el que han fet, més que mai, des del passat mes de setembre quan 
es varen posar a fer feina per dur endavant aquests pressuposts que avui duen a aprovació. 

Fa palès que han estat moltes hores de reunions les que s’ha dedicat a reivindicar el finançament que 
necessita aquesta institució. Ara bé, tal i com ha dit en moltes altres ocasions, aquest Consell de 
Mallorca no és un ens aïllat i ara cal ser de cada dia més eficients i més eficaços amb els recursos 
disponibles, ja siguin econòmics, personals o patrimonials. 

El Consell de Mallorca depèn financerament de dues administracions (l’estatal i l’autonòmica) que 
duen endavant polítiques econòmiques amb l’únic objectiu d’aconseguir la recuperació econòmica 
d’aquest país i aconseguir sortir d’aquesta situació de crisi que, per desgràcia, s’ha perllongat massa en 
el temps. 
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És aquí on s’ha de trobar un punt d’equilibri entre reclamar allò que al Consell de Mallorca, com a 
institució, li correspon i el de gestionar amb els recursos econòmics que les altres administracions li 
poden proporcionar. 

Dit això, afegeix que els pressuposts que presenten avui, a nivell de consolidat, ascendeixen a 325M€ 
la qual cosa suposa una disminució del 10,9% en relació a l’any 2012. 

El pressupost propi del Consell de Mallorca és de 306M€, és a dir, 38,8M€ menys que suposen una 
disminució de l’11,25%. El motiu essencial d’aquesta disminució és la baixada d’ingressos. L’Estat, en 
total, aporta 105,6M€ en els quals es contempla una disminució del conveni de carreteres signat amb el 
Ministeri de Foment però, per altra banda, augmenta la participació dels tributs de l’Estat i, en resum, 
informa que, en relació a l’any anterior, la participació de l’Estat suposa 18,4M€ menys. 

En quant a l’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comenta que també es rebaixa el 
conveni de carreteres (11,2M€ menys) però augmenten essencialment les aportacions que farà per 
Renda Mínima d’Inserció i Pla de Prestacions Bàsiques. En total l’aportació és de 5M€ menys que 
l’any passat. 

Anuncia, igualment, que per enguany no es pressuposta nou endeutament en comparació amb els 17M€ 
que hi havia prevists per 2012. 

Pel que fa a la distribució per departaments, indica que el de Benestar Social, el d’Hisenda i el de Medi 
Ambient són els que pugen en relació a l’any anterior. 

En concret, Hisenda puja 1,7M€ donat que hi ha més amortitzacions i, sobretot, provocat perquè la Llei 
d’estabilitat pressupostària obliga a crear un fons de contingència que està dotat amb 890.000€. 

El Departament de Benestar Social puja 3,9M€ perquè l’objectiu prioritari a l’hora de redactar els 
pressuposts ha estat, en tot moment, destinar el màxim de recursos possibles a aquesta àrea. 

El Departament de Medi Ambient puja 749.000€ que responen, bàsicament, al fet que enguany –com 
també es va explicar– es pressuposta tot l’any de recollida selectiva en comparació amb la meitat que 
s’havia pressupostat en l’exercici anterior. 

La resta de departaments disminueixen el seu pressupost essent el Departament d’Urbanisme i Territori 
el que ho fa d’una manera més significativa pel motius exposats de baixada dels convenis de carreteres 
tant del Ministeri de Foment com de la comunitat autònoma. No obstant això, ha de quedar ben clar que 
la disminució d’ingressos per a aquest exercici no suposarà en cap moment deixar de banda les 
inversions de totes les obres que en aquests moments estan en marxa. 

En quant a la resta d’organismes, comenta que l’IMAS comptarà amb un pressupost de 130M€, un 
2,87% més; el de l’Institut de l’Esport Hípic serà de 2,9M€, un 5% menys i el de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca serà d’1,1M€, un 13,5% menys. 

Aquests són uns pressuposts que s’ajusten a la realitat. En el context econòmic actual són els únics que 
podien fer però això no vol dir ni que siguin conformistes ni que siguin submisos. Això vol dir que són 
responsables i conscients d’allà on són i que s’ha d’actuar amb coherència. 

Aquesta coherència l’han plasmada en els pressuposts tot incrementant, substancialment, l’àrea que 
aglutina totes les prioritats del Consell de Mallorca: l’àrea de Benestar Social, el pressupost de la qual 
suposa un 40% del total dels pressuposts. 

A canvi, lògicament, les altres àrees han hagut d’assumir un descens que hauran de suplir, com ja han 
demostrat que saben fer, amb més efectivitat, més implicació i més capacitat per dur endavant projectes 
i actuacions amb menys recursos. 

Tot això no implica, de cap manera, renunciar als serveis i els objectius de cada departament ha de dur 
endavant. Tots els consellers executius ja han demostrat, durant l’any passat, que amb menys recursos –
molt menys recursos que l’any 2010– han atès tots els serveis que tenien encomanats i així ho faran 
també en aquest proper exercici. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, 
Sra. Roig, ha presentat els pressuposts com els únics possibles però refusa que siguin els únics 
pressuposts possibles. 
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En tot, i els pressuposts no són una cosa a part, sempre hi ha una intencionalitat política i és evident que 
aquests pressuposts també tenen una intencionalitat política clara. 

La Sra. Roig ha assegurat que hi fan feina des del mes de setembre, cosa que no dubta. En aquest sentit 
comenta que en la cultura popular de Mallorca hi ha una dita molt coneguda que diu que quan algú fa 
una cosa extraordinària i extremadament dificultosa, se’n diu que aquella persona “ha fet un mul”. 

Així doncs, pensa que l’equip de govern “ha fet un mul” però els ha sortit una mica esgarrat perquè és 
un mul que només té tres cames i mitja i fa saber, per si qualcú no ho sap, que els muls en tenen quatre. 
A més a més, és un mul que no hi veu (un mul cec), un mul que té les orelles tapades, un mul amb un 
munt de coes i que, així i tot, a qualque redol, inexplicablement, està bé de carn: té qualque tros de llom 
que hom veu que sí que té agafada. 

Això és precisament el que MÉS per Mallorca no s’explica, és a dir, com és possible que a redols 
estigui tan magre i a altres redols no hi estigui tant. Aquestes coses delaten la intencionalitat política 
que abans comentava. 

Continuant amb el símil, explica que el mul els ha sortit esgarrat perquè aquests pressuposts, de partida, 
començaran a entrar en vigor a finals del mes que ve o a principis del proper anant tot bé. Li assenyala 
a la Sra. Roig que, per tant, s’han perdut tres mesos i no sap si és per vagància –vol que pensar que no 
és així– o perquè no tenien “menjar suficient per donar a aquest mul”. 

Malgrat això, fa notar que podrien haver començat a parlar d’aquest “menjar” molt abans del mes de 
setembre ja que la qüestió més important era que l’equip de govern, atès que compta amb majoria 
absoluta, hagués presentat uns pressuposts en el mes de novembre o a principis de desembre, 
pressuposts que així haguessin pogut entrar en vigor en el mes de gener. 

El fet que els pressuposts entrin en vigor amb tres mesos de retard significa que les convocatòries 
públiques de subvencions, que avui ja haurien d’estar enmig, no es pugui treure fins no saben quan amb 
la dificultat que això comporta per als futurs perceptors d’aquestes subvencions.  

Tots els consellers executius que tenen convocatòries públiques suposa que hauran tocat amb les mans 
les dificultats que implica el fet que les entitats, els ajuntaments o les persones que, en un moment 
donat, accedeixin a aquestes convocatòries públiques comptin amb un termini molt breu de temps per 
fer els projectes, comptin un termini curtíssim per executar-los i, conseqüentment, les dificultats que 
llavors tenen per justificar-los. 

Si a damunt d’aquestes circumstàncies, es retarden les subvencions tres mesos, això farà que no es 
pugui gastar tota la partida destinada a aquestes subvencions i aquesta partida crearà un romanent que 
llavors, per qüestions de la llei pressupostària, no es podrà incorporar a l’any següent. Per tant, el retard 
crea una dificultat prou significativa en quant a l’execució del pressupost tenint en compte que no s’hi 
poden incorporar els romanents perquè han d’anar a amortització de deute. 

En aquest sentit, anuncia que aquest retard durà conseqüències com les de l’any passat –motivades pel 
retard o per la inexperiència– ja que moltes partides, sobretot de subvencions, no es varen poder gastar 
al 100%. 

Puntualitza que el “mul té redols magres” perquè l’equip de govern ha estat totalment incapaç –tot i 
que sap que hi ha fet molta feina– de reivindicar les “pastures” que li toquen al Consell de Mallorca i 
que són les “pastures” que han estat abonades pels nostres ciutadans, és a dir, amb els imposts dels 
nostres ciutadans. 

Adverteix que aquestes “pastures” pràcticament se les queda el govern central i se les mengen altres 
comunitats autònomes, això sense entrar a parlar d’AVE, carreteres, etc. que no són a Mallorca. 

Aquest “mul” que ha fet l’equip de govern s’ha carregat el Pla d’Obres i Serveis. Ja se’l varen carregar 
l’any passat i enguany continuen igual. No hi ha inversions per als ajuntaments de Mallorca i això 
també es transcendental. No hi ha inversions pròpies que podria fer el Consell de Mallorca amb els fons 
estatutaris perquè tampoc no hi ha fons estatutaris. 

En quant als convenis de carreteres la Sra. Roig ja ha dit que, tant per part del govern central com del 
govern autonòmic, han disminuït i molt. Per tant, quedarà molt reduïda la inversió del Consell de 
Mallorca en matèria de carreteres, gairebé a la mínima expressió. 
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Per altra banda, fa notar que s’han de mirar els conceptes allà on fan comptes invertir en matèria de 
carreteres. Hi ha necessitats als pobles, necessitats que reivindiquen. Veu que ha botit la ronda 
d’Algaida i sap que hi havia un compromís d’aquesta institució amb l’Ajuntament d’Algaida per tirar 
endavant aquesta ronda i, en canvi, veu que no ha botit el desdoblament Llucmajor–Campos que 
perfectament es podria substituir per un condicionament de la carretera perquè sigui més segura ja que 
reconeix que té problemes d’inseguretat. 

Tampoc no veu que els pressuposts contemplin algunes reivindicacions dels ajuntaments (encara que 
no sap si aquestes han arribat al Consell de Mallorca) com són l’enllaç de la carretera de Lloseta amb 
l’autopista, la carretera entre Llubí i Santa Margalida, la ronda de Sineu i, per descomptat, la ronda 
d’Algaida que estava compromesa. 

Allò que MÉS per Mallorca defensa en política de carreteres és anar arreglant carreteres i fer polítiques 
de proximitat als ajuntaments, és a dir, atendre les demandes de cada ajuntament ja que la situació 
actual no permet fer grans inversions que, a més a més, les solen executar UTEs formades per grans 
empreses i els beneficis i la rendibilitat surten de Mallorca. 

El Consell de Mallorca té una obligació molt important amb els ciutadans d’aquesta illa i, per tant, 
hauria de posar a disposició de les petites i mitjanes empreses de Mallorca les inversions que vagi fent. 

Remarca que el govern autonòmic tampoc no mira gens pel Consell de Mallorca. Aquest govern, 
encapçalat pel Sr. Bauzá –qui creu que necessita assistir a cursos de reforçament de la memòria perquè 
s’oblida, massa sovint, de massa coses a l’hora de fer la seva declaració de patrimoni–, s’oblida fins i 
tot de les “pastures” compromeses els anys anteriors: no paga al Consell de Mallorca. 

En aquest sentit demana quants de centenars de milions d’euros li deu el Govern de les Illes Balears al 
Consell de Mallorca (200M€, 300M€?). Això és realment vergonyós! 

Manifesta que no dubta que l’equip de govern hagi treballat per cobrar els doblers que deu el Govern 
de les Illes Balears però, si no cobren aquest deute i el Consell de Mallorca ha de començar a pagar les 
certificacions de les obres que estan a punt de començar, està convençut que aquesta institució tendrà 
un problema molt greu de liquiditat i l’equip de govern no ha estat capaç d’arreglar aquest tema. 

Tot seguit, refusa que li puguin argumentar que tot això respon a l’herència rebuda i que quan el PP 
entrà a govern el Consell de Mallorca ja hi havia un deute del Govern de les Illes Balears. Ho refusa 
perquè sap que és així però recalca que aquest deute s’ha anat incrementant: en lloc d’anar arreglant el 
problema, aquest s’ha incrementat. 

Per això, aquests pressuposts són els que són: uns pressuposts que són coixos (evidentment, un mul 
amb tres cames és coix). Els pressuposts són coixos en molts d’aspectes però, sobretot, en cultura i en 
defensa de la nostra llengua. Hi ha un 40% de rebaixa en cultura. Sobretot en cultura. El Departament 
de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, en lloc de ser el Departament de Cultura i Més 
Coses, hauria de ser el Departament de Més Coses i Cultura perquè realment el pressupost de cultura fa 
plorera. 

A més a més, no s’ha d’oblidar que el Consell de Mallorca és l’única administració que té les màximes 
competències en cultura i minvar un 40% el pressupost del departament i de les actuacions en matèria 
de cultura no és de rebut. 

Reconeix que hi ha coses que són males d’entendre i això li ha costat entendre-ho però, si al final pensa 
en el plantejament que sempre ha fet la dreta a nivell de tot l’Estat espanyol, la filosofia de la dreta que 
el ciutadà, com manco format estigui i manco accés a la cultura tengui, és més bo de dur al solc i tendrà 
més bo d’acceptar les retallades o les animalades que li facin i això aflora. 

No sap si aquesta filosofia aflora conscientment o inconscientment però surt i la constatació és que el 
Departament de Cultura del Consell de Mallorca és el que més minva a nivell pressupostari. 

Recorda la situació dramàtica que s’està vivint actualment i que el gran problema de la societat és la 
falta de creació de llocs de feina (qui aconsegueixi crear llocs de feina segur que farà un “mul”) i 
aquests pressuposts no contribueixen, en res, a la creació de llocs de feina. 

Assevera que als pressuposts les inversions són mínimes i, si no hi ha inversió, doncs no hi ha creació 
de llocs de feina; que els pressuposts minven els drets dels treballadors i, per tant, continuen destruint 
llocs de feina; i, els pressuposts giren totalment l’esquena al petit comerç i a la petita i mitjana empresa 
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quan el petit comerç i la petita i mitjana empresa han de ser els motors que ens han de treure d’aquesta 
crisi econòmica. 

Destaca que als pressuposts ni tan sols no hi ha doblers per fer un Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials i reitera que això significa girar, una vegada més, l’esquena a allò que ha de possibilitar la 
sortida d’aquesta crisi econòmica. 

Observa, per altra banda, que dirà quelcom que no li agrada a la presidenta perquè sempre s’omple la 
boca dient que està al costat dels ajuntaments i que els vol donar suport però la realitat és que els 
pressuposts són totalment contraris a les necessitats dels ajuntaments. 

Comenta, tot seguit, que en Cooperació Local el conseller executiu podria dir quant minva el 
pressupost del seu departament. El Pla d’Obres i Serveis queda com el de l’any passat, és a dir, que no 
hi ha Pla d’Obres i Serveis. 

La coalició MÉS per Mallorca proposà crear un fons per als municipis que estan adherits a l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca perquè almanco tengui un al·licient 
però rebutjaren la proposta. 

Assegura que, amb pocs recursos, es poden fer moltíssimes coses, encara que siguin petites, per donar 
suport als ajuntaments com, per exemple, convocatòries públiques per redactar catàlegs de patrimoni 
(que no n’hi ha) o convocatòries públiques per restauració de patrimoni públic dels ajuntaments (que 
tampoc no n’hi ha) però, en canvi, les convocatòries que hi ha previstes per adaptació dels 
planejaments no bastaran ni per començar. 

En l’exercici pressupostari passat es varen fer unes convocatòries públiques que la seva formació 
política ja va dir que serien totalment insuficients per l’adaptació al Pla Territorial i, a més a més, es 
varen centrar pràcticament als municipis de la serra de Tramuntana perquè el conseller va creure oportú 
fer-ho d’aquesta manera. 

El seu Grup entén que això suposa un greuge comparatiu amb tots els altres municipis i que, per tant, 
enguany s’ha de treure una convocatòria pública perquè tots els ajuntaments de Mallorca hi puguin 
accedir i, en les condicions que toca, adaptar els seus planejaments al Pla Territorial. Sobretot s’està 
referint als municipis petits de menys de 20.000 habitants. 

Una altra cosa que la seva coalició no entenia era que el Consell de Mallorca, que ha de ser 
l’ajuntament dels ajuntaments i els ha de donar suport, fes aquestes coses i la presidenta li rentava la 
cara eliminant el pagament del servei de bombers per part dels ajuntaments. 

Ara, mirant la nova llei de règim local que vol fer el govern de Madrid, ho comencen a entendre perquè 
allò que pretén aquesta llei és carregar-se els ajuntaments i ja veu que des del Consell de Mallorca 
s’actua d’acord amb aquesta llei i pretenen asfixiar els ajuntaments petits i condemnar-los a 
desaparèixer atès que amb la nova llei de règim local, si els ajuntaments petits no reben un suport extra 
de totes les administracions, estaran condemnats a desaparèixer. 

A continuació i dirigint-se a la presidenta, afirma que això no ho poden consentir de cap manera si és 
que realment aposten pels ajuntaments. Els ajuntaments de Mallorca mereixen que el Consell de 
Mallorca els faci costat de bon de veres. 

Indica que també poden dir que aquest pressupost és molt coix en polítiques mediambientals o, 
almanco, segons allò que el seu Grup entén que ha de ser una política mediambiental així com toca. 

El Consell de Mallorca, històricament, va fer una aposta ferma per un sistema d’eliminació de residus 
com és la incineració. MÉS per Mallorca no ha cregut mai en aquest sistema ni hi ha estat mai d’acord. 

El responsable i el que va prendre la decisió, els anys 90, va ser el Partit Popular i el reforçament 
d’aquesta decisió va venir durant la legislatura 2003-2007. El PP va crear un monstre rabiós que, per 
sobreviure, ha de menjar i menjar i menjar i que impossibilita que es puguin fer polítiques actives de 
reciclatge, de reducció i de reutilització. 

No veu cap partida, en absolut, destinada a promoure que la nostra societat se sensibilitzi, de cada dia 
més, per tal de reciclar més, a reutilitzar i a reduir el consum de productes que no poden ser reciclats. 

Remarca que, conseqüentment, ara tenen un monstre al qual, fins i tot, han arribat al punt d’haver-li de 
dur menjar de fora. Realment és llastimós i refusa que li puguin retreure que la seva formació 
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mantengués aquest monstre –tot i que és cert que el varen mantenir– atès que ja el varen trobar (el seu 
Grup no el va comprar sinó que va ser el PP el que va comprar aquest monstre) perquè no els va quedar 
més remei que haver-lo de mantenir. 

Assenyala que ja ha comentat la importància que tenia per a MÉS per Mallorca el suport del Consell de 
Mallorca a les petites i mitjanes empreses i el petit comerç. El Pla Director Sectorial és imprescindible 
que es faci i voldria que, d’una vegada, el Consell de Mallorca ho entengués atès que el sector, sense 
aquest Pla, no podrà sobreviure. 

A davant les polítiques que fa el Govern de les Illes Balears d’afavoriment de les grans superfícies, si el 
Consell de Mallorca no elabora al Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials i no dota, almanco, 
una partida per poder tirar endavant aquest Pla Director, realment el petit comerç està destinat a tenir 
cada dia més perjudicis i anar desapareixent a poc a poc d’aquesta illa. 

No s’ha d’oblidar que el petit comerç i la mitjana empresa han ser els que ens han de treure d’aquesta 
crisi. No poden esperar que les grans empreses, que només miren pels beneficis, siguin les que ens 
treguin de la crisi econòmica. Si qualcú ens n’ha de treure serà la petita i la mitjana empresa i el petit 
comerç. 

Pel que fa al caire social dels pressuposts, diu que és sabedor que li diran que no té raó en assegurar que 
aquests pressuposts són uns pressuposts antisocials. I ho són perquè es trobaran amb un munt de 
situacions a les quals el Consell de Mallorca no podrà donar solució perquè repercuteixen, inicialment, 
damunt els ajuntaments. 

Aclareix les seves paraules dient que qualsevol situació d’emergència que es produeix sobretot als 
municipis més petits (a Palma, per ventura, és diferent) va directament als serveis socials de 
l’ajuntament –va directament a atenció primària del serveis socials de l’ajuntament– i, normalment, són 
situacions que s’han de resoldre ja.  

Així doncs, els ajuntaments tenen una tasca molt important amb les ajudes d’emergència per evitar, 
resoldre i pal·liar tota aquesta problemàtica que ja existeix i que s’incrementarà moltíssim. Per 
comprovar-ho bastaria fer una consulta als batles sobre el nombre de visites que tenen diàriament de 
gent que no té feina, gent que està a punt de perdre la casa i famílies completes que tots estan a l’atur. 

La solució immediata per resoldre, almanco, el problema de l’endemà la donarà l’ajuntament o l’ha de 
donar l’ajuntament i això és el que no faciliten aquests pressuposts. La partida que hi ha a l’IMAS per 
ajudes d’emergència als ajuntaments s’hauria d’augmentar i molt. 

Tant de bo, emperò, que al pressupost del govern autonòmic MÉS per Mallorca va presentar una 
esmena que va fer possible, per acord de tots els grups polítics, que les partides de Renda Mínima 
d’Inserció i les partides del Pla de Prestacions Bàsiques s’incrementassin en 7M€. Si l’IMAS no hagués 
tengut aquests 7M€, no sap on veurien el seu augment de pressupost. 

No es poden enganar. La realitat és la que és i les mesures que contemplen aquests pressuposts per 
intentar resoldre la problemàtica d’aquesta realitat creu que no són les correctes. 

Tornant al símil del mul, recorda que ha comentat que tenia redols on, així mateix, hi havia bons lloms 
i això és cert. No són molts aquests redols però sí que qualcun n’hi ha. 

Per exemple, les subvencions a les entitats de persones majors no se toquen, és a dir, que queden amb 
la mateixa dotació pressupostària que l’any passat i les partides per subvencions a les federacions 
esportives per a l’esport base també queden com l’any passat. 

El seu Grup no predica que aquestes subvencions s’hagin de minvar però cal fer-hi una reflexió. Amb 
aquests doblers se subvencionen unes activitats i considera que la prioritat seria que tots els ciutadans 
poguessin accedir a aquestes activitats. Remarca que les activitats s’han de fer però puntualitza que es 
faran igualment amb 3 o amb 23 ja que no són activitats costoses. 

Fa temps que es troben amb nins i nines de Mallorca que, per una qüestió purament econòmica, tenen 
dificultats per accedir a totes aquestes activitats. Igualment hi ha persones majors, que també per una 
dificultat econòmica, no poden accedir a les activitats que organitzen les associacions de gent gran. 
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Per aquí hi ha el mal. Les activitats s’han de fer però s’ha d’estar en condicions de poder garantir que 
tothom hi pugui accedir i per això diu que és millor que una part d’aquestes subvencions pogués anar a 
ajudes d’emergència i no pròpiament a les subvencions. 

Adverteix, amb tots els respectes per les associacions de gent gran i per les persones majors, que aquest 
col·lectiu de gent gran són persones que també varen suar de valent, són persones que també ho han 
passat malament, han viscut anys molt difícils i són conscients del que estan patint ara. Per tant, creu 
que no faria res que part d’aquests doblers també anassin a les ajudes d’emergència als ajuntaments. 

A continuació s’adreça a la Sra. presidenta i a la Sra. Roig i els diu que creu que, tornant al símil del 
principi, aquest “mul” està molt magre, molt esquifit, és coix i, per tant, sol·licita que el sacrifiquin o 
que el tornin pastar perquè, així com està, aquest “mul” no anirà molt enfora. 

En concret planteja la situació que s’haurà d’afrontar quan el Govern de les Illes Balears no pagui i el 
Consell de Mallorca hagi de fer front al pagament de certificacions d’obres de carreteres que ja s’han 
iniciat. 

Anuncia que, conseqüentment, el seu Grup ha presentat una esmena a la totalitat i reitera la petició de 
retirar aquests pressuposts i se’n presentin uns altres allà on s’hagi escoltat una mica més l’oposició. 

La Sra. PRESIDENTA li observa al Sr. Font que hauria d’explicar què vol dir quan demana que se 
sacrifiqui el mul i li comenta que no comparteix, gens ni mica, el símil que ha posat del mul coix. 

Per altra banda, confirma que és conscient que s’han presentat els pressuposts un poc tard, que són uns 
pressuposts magres perquè les circumstàncies ho requereixen però, no obstant això, considera que han 
fet un “ou de dos vermells” tot essent capaços de destinar 4€ de cada 10€ a l’àrea social, l’àrea dels 
més necessitats. 

Conseqüentment creu que, en lloc de parlar d’un “mul coix”, més aviat s’hauria de dir que la Sra. Roig, 
l’equip de govern i tot el Grup Popular han aconseguit fer un “ou de dos vermells” perquè, amb els 
pocs doblers amb què compten, ho han reorganitzat tot per intentar mantenir tota l’estructura dels 
serveis socials dels municipis de l’illa de Mallorca. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) fa notar que la Sra. Roig ha començat la seva intervenció dient que no 
dubta que està governant la institució que és l’òrgan de govern de l’illa de Mallorca i ell se n’ha alegrat 
perquè per aquí comencen les grans feines, és a dir, tenint clar quina és l’obligació que té cadascú quan 
està a una institució. 

Pensar això és un principi bo per començar a donar la qualitat i la categoria que li correspon a aquesta 
institució i que creu que en aquests moments no té. 

Al Grup Socialista no li ha semblat oportú entrar a debatre, partida a partida, el pressupost d’enguany 
perquè pràcticament en un elevat percentatge coincidiria amb l’equip de govern i, per tant, el debat no 
existiria ja que el Grup Socialista difícilment s’atreviria a llevar, canviar o disminuir les partides s’hi 
contemplen perquè creu que la majoria estan bé. 

Evidentment, si la responsabilitat de fer el pressupost fos del Grup Socialista, algunes partides les 
tocarien un poc però, al cap i a la fi, no es coneixerien massa les diferències en el pressupost. 

Tot i això, tenen dubtes sobre si l’anàlisi per capítols aguanti una anàlisi tècnica ajustada. En aquest 
sentit constata que el capítol 2 es manté, en números grossos, en relació a l’any passat i no saben si serà 
capaç d’absorbir l’increment d’IVA que s’ha ocasionat enguany ja que tothom sap que al capítol 2 hi 
ha moltíssim contractes i, a més a més, si serà capaç d’absorbir l’IPC que, els que l’ha de cobrar, 
voldran cobrar però que no s’ha incrementat en les partides des d’on s’han de fer aquests tipus de 
pagaments. 

Sobre el capítol 1 diu que ja hi ha entrat el Sr. Font i, amb molta contundència, la Sra. Roig ha dit que 
ja li va bastar en 2012 i està convençuda que li bastarà en 2013 però, no obstant això, ell hi té dubtes. 

Hi dubta perquè, en primer lloc, no ha vist cap informe que ho digui tant contundentment com ho diu la 
Sra. Roig i, en segon lloc, perquè hi ha una diferència important entre 2013 i 2012 quan el pressupost 
és igual. En 2012 una llei externa li va estalviar la paga extra de Nadal, qüestió que no se li solucionarà 
enguany –en tot cas, encara hi pot haver qualque sentència que faci tornar part de la paga extra de 
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Nadal de l’any passat– perquè sembla que la paga extra de Nadal d’enguany sí que l’hauran de pagar i 
no sap si el capítol 1 bastarà com per pagar una paga extra però li sembla que no. 

Pel que fa al capítol 4, indica que es veu que és un capítol insuficient i, tot i que de vegades sigui un 
capítol del qual parlen malament perquè tenen la temptació d’emprar-lo com un capítol per 
clientelisme, creu que la societat té moltíssimes organitzacions capaces de dur endavant programes que 
són necessaris i que aquesta institució no té la capacitat de dur-los a terme. 

Veu bé que s’ajudin aquestes organitzacions donant-los doblers públics –encara en farien falta més– 
perquè facin allò que el govern cregui que és d’interès públic i que el Consell de Mallorca no compta 
amb una infraestructura per dur endavant aquestes activitats mentre que aquestes organitzacions o 
associacions sense ànim de lucre sí que compten amb la infraestructura adient. 

Per tant, considera que el capítol 4 és un sac que podrien omplir un poc més i no faria gens de mal a la 
societat perquè se’n podrien fer bastants més programes dels que estan prevists. 

D’aquests programes prevists, n’hi ha un de la casa per repartir als ajuntaments: el Pla d’Obres i 
Serveis que serveix per donar doblers d’aquesta institució a altres institucions perquè facin coses 
importants. Emperò, el POS està a zero. Bé, just hi ha els doblers per pagar els pluriennals concertats 
però no hi ha doblers nous i, és evident que les obres que feien els ajuntaments entren dins la línia que 
ha dit de programes que són útils a la societat i creu que seria bo que el Consell de Mallorca donàs 
doblers als ajuntaments per fer aquest tipus inversions. 

Matisa que, de vegades, se li donen doblers als ajuntaments sota conceptes amb els quals no està 
d’acord però, en general, el Pla d’Obres i Serveis sí que serveix per fer coses interessants. 

Del capítol 6 diu que en sortirà ràpidament perquè és allà on hi ha el gran error del pressupost. 
Puntualitza que és gran error, pressupostàriament parlant, perquè el davallen, en relació a 2012, en 
40M€ i, en relació a 2010, davalla en 80M€. 

Assenyala que, a més d’això, sembla que s’han oblidat del tema de les inversions estatutàries i no sap si 
és perquè ja el donen per perdut o és que ha estat impossible que hi fossin. En qualsevol cas, recalca 
que el capítol 6 té mancances importants. 

En quant a la resta de programes, diu havia pensat anomenar tots els programes que li semblen més 
interessants però no sap si val la pena fer-ho. En tot cas, vol esmentar, com a mínim, que el programa 
d’Igualtat desapareix i això que és un programa molt encertat i molt necessari.  

Per això, el Grup Socialista ha tengut un disgust en veure que el programa d’Igualtat desapareix del 
pressupost. L’any passat aquest programa patí una baixada important però es va mantenir i això els 
generava esperances perquè hi havia partida que podrien ampliar. Enguany, però, ha resultat que s’ha 
oblidat totalment el programa d’Igualtat. 

Igualment s’han fet davallades importants –com apuntava el Sr. Font– en temes de Normalització 
Lingüística i de Promoció Cultural ja que, entre els dos conceptes, es davallen més de 4M€ i considera 
que no s’haurien de davallar aquestes partides i fa notar també que la partida genèrica de Cultura, en 
relació a 2010, davalla en més de 5M€. 

Una qüestió que tenen fàcil de contestar, atès que estan amb allò d’eliminar duplicitats, és el tema de 
Joventut. En matèria de Joventut s’ha fet una davallada considerable i, segons parer del Grup 
Socialista, qui ha d’eliminar el pressupost de Joventut i donar-ne els doblers al Consell de Mallorca és 
el Govern de les Illes Balears ja que la duplicitat l’està fent el Govern de les Illes Balears i no el 
Consell de Mallorca ja que li corresponen les competències de Joventut. 

En Transport Escolar també davallen més del que toca i allà on hi ha la baixada grossa és, com en el 
capítol 6, al programa 45.300 que és “Carreteres del Consell de Mallorca” on la davallada és 
espectacular i lleven, en relació a 2010, 78M€ i, en relació a 2012, 40M€. 

Afegeix que els programes surten junts i, per curiositat, ha comparat 2010, 2012 i 2013 i ha trobat 
conjuntament “Òrgans de govern” que és un tema sobre el qual varen fer una campanya impressionant 
dient que Partit Popular retallava en temes d’òrgans de govern i en feia un estalvi important. En aquest 
sentit explica que per a “Òrgans de Govern” en 2010 es destinaren 7,6M€ i enguany s’hi destinen 
5,2M€.  
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Quan varen anunciar, a so bombo i platerets, la davallada, ell va pensar que si feien el mateix que els 
anteriors gestors, doncs enhorabona perquè la primera cosa que han de fer els polítics és reconèixer allò 
que fa bé l’adversari ja que això redundarà en donar qualitat a la política, que la necessita. 

Així mateix després ha comparat els números grossos del pressupost i resulta que, si del pressupost del 
Consell de Mallorca lleven el capítol 1, veu que el Consell de Mallorca, de 2010 fins avui, ha tengut 
una reducció d’un 31,6% mentre que els òrgans de govern els han reduït un 31,4%. 

Per tant, podria dir que la davallada que han fet d’òrgans de govern era una obligació perquè només 
hagués faltat que haguessin mantengut els òrgans de govern que hi havia abans per gestionar un 31,6% 
més de pressupost. 

Conseqüentment, si continuen retallant, han de pensar que la propera retallada ja haurà de venir 
acompanyada d’una altra reducció d’òrgans de govern. Ara per ara, estan empatats, és a dir, que no fan 
fet cap “ou de dos vermells” amb això ja que la reducció d’òrgans de govern és igual que la reducció de 
pressupost. 

Sobre el deute indica que potser en parlaran en la contestació perquè l’incrementen, en relació a 2010, 
en 11M€ degut, sense dubtes, als crèdits ICO i PIE que varen subscriure en entrar a governar el Consell 
de Mallorca. 

Per altra banda, diu que hi ha una cosa que crida l’atenció i és que en els ingressos per participació dels 
tributs de l’Estat hi ha gairebé 11M€ més i, com també ha dit el Sr. Font, degut a una proposta de 
modificació del pressupost del Govern de les Illes Balears es varen poder aconseguir 8,8M€ per al PPB 
i l’RMI però, tot i això, veu amb curiositat que aquests quasi 9M€ de més per a dos programes de 
l’IMAS impliquin una pujada del pressupost de l’IMAS de només 3,6M€. 

Recapitula i diu que el Govern de les Illes Balears li dóna al Consell de Mallorca 8,8M€ més per 
polítiques socials i, en canvi, el pressupost de l’IMAS puja només 3,6M€ i els 5M€ que resten no saben 
on són perquè no han anat a l’IMAS. 

Tot això els condueix a la pregunta que va plantejar en Comissió Informativa i a la qual li varen 
contestar que un pressupost prorrogat no és bo. La pregunta concretament plantejava què ha passat 
econòmicament des del mes de desembre passat fins avui perquè aleshores decidissin prorrogar el 
pressupost i avui decideixin dur l’aprovació inicial del pressupost. 

Per això, vol saber quins temes nous han passat i què ha estat allò que ha solucionat la papereta ja que 
els majors ingressos de l’Estat eren coneguts en el mes de desembre i els majors ingressos del Govern 
de les Illes Balears també. Tal vegada hi ha una altra qüestió que ha fet possible que avui puguin dur a 
aprovació un pressupost quan en el mes de desembre no ho podien fer havent-hi els mateixos ingressos 
que ara i voldria conèixer quina és la circumstància que determina aquest canvi de decisió. 

Observa que tota la seva intervenció la fa referint-se a números grossos i capítols perquè l’oposició del 
Grup Socialista als pressuposts d’enguany no és –com dit a l’inici– perquè hi hagi partides que trobin 
que s’han de llevar. De fet, veuran que no presenten esmenes per tal de passar doblers d’una partida a 
una altra. 

Qualifica els pressuposts de dolents perquè falta finançament i, sobretot, finançament de la comunitat 
autònoma. En aquest sentit explica que l’Estatut d’Autonomia, que és una llei orgànica, en l’article 138 
i disposició addicional cinquena es diuen tres coses molt importants.  

Una és que el finançament ha de donar autonomia financera als consells insulars i autonomia vol dir 
que podran fer els pressuposts quan vulguin perquè tendran doblers suficients i aquí ja han vist que han 
estat almanco dos mesos per poder-los fer. 

La segona és que aquest finançament no suposarà, en cap cas, una disminució en relació a altres anys, o 
sigui, que el finançament només pot créixer i mai no pot decréixer però, malgrat això, veu que el 
Govern de les Illes Balears davalla la bestreta –l’any passat ja ho va fer–, davalla l’IPC de totes les 
ajudes i lleva les inversions estatutàries. Això significa anar cap enrere en contra de la disposició 
addicional cinquena de l’Estatut d’Autonomia. Així doncs, ja no és qüestió només de demanar sinó 
d’exigir el compliment d’una llei orgànica. 

El darrer punt que estableix l’esmentada disposició addicional diu que, en tot cas, els consells 
participaran de les millores de finançament de la comunitat. Això vol dir que si la comunitat autònoma 
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millora el seu finançament, automàticament millorarà el finançament dels consells. Recalca que això ho 
diu una llei i s’ofereix a donar-ne una còpia a l’equip de govern per tal que la mostrin al conseller 
d’Hisenda del Govern de les Illes Balears per fer-li veure que el finançament no depèn de la seva 
voluntat i que ha de complir la llei. 

Si aquest fet es produís, la corba del pressupost seria ascendent segons es reflecteix en el gràfic que 
mostra a la sala i que correspon a l’evolució del pressupost de la comunitat autònoma on s’observa que 
es davalla un poc en 2013 però així i tot es manté superior a 2010. 

Tot seguit mostra una altra gràfica que recull l’evolució dels pressuposts del Consell de Mallorca, que 
no segueixen la mateixa evolució dels de la comunitat autònoma en contra –insisteix– de l’article 138 i 
la disposició addicional cinquena de l’Estatut d’Autonomia que estableixen que, si el pressupost de la 
comunitat autònoma puja, el dels consells no pot davallar i aquest és l’error gros d’aquests pressuposts. 

Remarca que els doblers hi han de ser perquè són necessaris per gastar-los (no per malbaratar-los) i, 
com que són uns doblers que li corresponen al Consell de Mallorca, doncs els volen ja que cal fer 
moltes coses necessàries que no es fan. 

Tal i com abans s’ha dit que el Consell de Mallorca és el govern de l’illa de Mallorca, també s’ha 
d’avançar dient que davallar el pressupost no és una cosa bona, que pujar el pressupost significa 
millorar serveis, pujar pressupost és donar més solucions a la ciutadania perquè difícilment poden 
donar solucions sense doblers i això fa que moltes solucions quedin al tinter i, en moments de crisi com 
l’actual, creu que fan falta més recursos en dues línies fonamentals. 

La primera d’aquestes línies fonamentals és ajudar aquella gent que pateix, d’una manera més severa, 
les conseqüències de la crisi i precisen de l’ajuda de les institucions i, per tant, les institucions s’han 
d’esforçar, més que mai, per ajudar aquests col·lectius. 

La segona línia és crear llocs de feina. Les institucions ho poden fer amb més recursos humans però, 
sobretot, ho fan amb inversions atès que, quant més pugen les inversions, més mà d’obra hi ha i més 
feina. 

Insisteix que, en temps de crisi, s’hi han de fer més esforços i assenyala que, fins i tot, hi ha teories que 
diuen que en temps de crisi les institucions s’han d’endeutar molt perquè s’han de fer obres i 
dinamitzar l’economia ja que, si la gent guanya doblers, en gasta, tothom viu i la roda es posa en 
marxa. 

En canvi, aquí s’ha actuat de manera contrària a aquesta teoria tot davallant la despesa pública i això li 
sap greu al Grup Socialista. 

Considera que el Partit Popular va entrar a governar amb la dinàmica dolenta de dir que era més bo 
aturar el malbaratament que hi havia abans però ara han descobert que aquell malbaratament eren obres 
públiques, sanitat, educació, etc. i que s’han de retallar aquests serveis perquè l’austeritat no els permet 
avançar. 

Durant els darrers anys hi ha hagut també una partida important que podria ser destinada a una altra 
qüestió i que ascendeix a gairebé 9M€. Són els doblers que es paguen d’interessos i d’amortitzacions 
dels préstecs subscrits per un import total de 70M€ en uns moments que el Consell de Mallorca tenia 
més de 70M€ a un compte corrent al banc. 

Seguint aquell principi que el PSOE i el PP no pensen igual a l’hora d’emprar els doblers que arriben 
de carreteres, doncs el PP va voler guardar aquells doblers i, per altra banda, subscriure un préstec que 
li costa al Consell de Mallorca 9M€ cada any. 

Recorda, en relació a aquest cost, que hi ha una moció aprovada per tal d’exigir el pagament d’aquest 
cost al Govern de les Illes Balears, cosa que espera que facin. 

Assevera que l’austeritat no els ha duit per bon camí. Fer retalls en els pressuposts no és bo i, amb la 
llei en la mà, no seria necessari reduir el pressupost del Consell de Mallorca perquè, fent-la complir al 
Govern de les Illes Balears, encara els podrien augmentar. 

A mode d’exemple, fa constar que el Consell de Menorca ha pujat enguany el seu pressupost en relació 
al de l’any passat i el Consell de Mallorca hauria de fer el mateix. 
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El Grup Socialista pensa, a més a més, que les polítiques que s’està duent a terme en general (a nivell 
d’Espanya, comunitat autònoma i Consell de Mallorca) fan que els aturats globals hagin passat de poc 
més de 5 milions d’aturats quan es començaren a prendre mesures i ara, després de totes les mesures 
que s’estan prenent minut a minut, el nombre d’aturats ja passa dels 6 milions. Això hauria de fer-los 
veure que s’ha de rectificar, fer un esforç i cercar finançament per tal de fer polítiques socials i 
polítiques d’inversió que són les que necessita la societat.  

Diuen que sempre després de la tempestat arriba la calma i ell, que és optimista, confia que la crisi 
finalitzarà algun dia –no sap quan– i està convençut que el dia que acabi la crisi la bretxa social serà 
enorme. Els rics seran molt més rics que abans de la crisi i els pobres seran molt més pobres i la classe 
mitjana desapareixerà del mapa. 

Aquesta situació, si es produeix, serà dolentíssima per la societat ja que tothom s’havia acostumat a 
rebaixar la diferència entre estaments socials i ara, aquests anys de crisi, encara s’estan marcant més les 
diferències. 

Pronostica que en acabar la crisi se’n donaran compte que, fent les coses com s’estan fent, s’haurà 
incrementat la bretxa social i que l’estat del benestar estarà ferit de mort i, per tant, el Grup Socialista 
fa una esmena a la totalitat del pressupost perquè passi de l’austeritat a la despesa i, per això, cal que es 
reclami al Govern de les Illes Balears que millori el finançament del Consell de Mallorca. 

El Sr. VIDAL (PP) comença la intervenció dirigint-se a la Sra. Roig i li diu que, a diferència dels altres 
grups polítics, el Grup Popular creu que ha fet una feinada i que, en èpoques d’austeritat i de pocs 
doblers com l’actual, és quan es veuen els bons i grans polítics.  

Quan s’han de complir ordres i indicacions de la presidenta per tal de gastar menys, de gastar amb seny 
i amb les coses que toquen, és llavors quan és més difícil ajustar uns pressuposts i per a tots els polítics 
la passa més mala de fer és quan s’han de gastar manco doblers ja que sempre és més fàcil i més bo 
poder gastar més. 

Per tant, li dóna l’enhorabona a la Sra. Roig per la feina feta que comptarà amb el suport de tot el Grup 
Popular. 

Destaca que aquesta bona feina queda reflectida en totes les àrees del Consell de Mallorca. Aquesta 
bona feina queda demostrada, per exemple, en l’àrea de serveis socials que és la primera prioritat de la 
presidenta quan ha estat capaç de fer pujar el seu pressupost o que aquests suposin un 41% del 
pressupost total de la institució. 

Ressalta també la capacitat que demostra en poder elaborar un pressupost amb endeutament zero ja que 
és el que volen perquè així podran caminar per tal que els propers anys puguin tenir superàvit. 

En quant a Medi Ambient, assenyala que la consellera ha fet una feina i que, per tal de no haver de 
pujar un 50% la taxa de tractament de residus –que és el que altres partits haguessin fet–, ha cercat 
solucions per mirar que els ciutadans no se’n vegin afectats i hagin de gastar més de les seves 
butxaques. 

Referent a Urbanisme i Territori, destaca les sucades de cervell que s’hi deuen haver fet en aquest 
departament per aprendre a gastar els doblers en allò que toquen gastar-se i no així com es gastaven 
abans, és a dir, en coses que no tocaven. 

Al Sr. Coll, conseller executiu de Cooperació Local, li diu que ho fa bé perquè els ajuntaments ara 
estan més contents pel fet que amb aquesta partida de 4M€ els ajudin a pagar despesa corrent i no es 
destinin a fer inversions de les quals després no podrien pagar el manteniment i això faria que els 
ajuntaments llavors es trobassin en la situació –com n’hi ha que hi estan ara– de deure encara més 
doblers. 

Pel que fa al món de la cultura, li diu al Sr. Rotger, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que si 
no hagués de destinar 1,6M€ a pagar obres que feren els altres i no les pagaren i pogués destinar 
aquests doblers a cultura, es demostraria la sensibilitat del Partit Popular envers el món de la cultura 
així com la resta d’àrees de gestió de la Vicepresidència. 

Una vegada escoltades les intervencions anteriors, no li queda altre remei que haver de definir i 
explicar determinades accions o actuacions que han fet els altres grups polítics. 



 29

En aquest sentit li explica a la Sra. Roig que un mul és el resultat de la unió sexual d’un cavall i una 
somera o, en tot cas, és també el resultat de la unió sexual d’una egua i un ase. 

Quan s’uneix el cavall amb la somera, el resultat és un mul somerí i aquests muls tenen dues 
característiques fonamentals. La característica morfològica seva és que surten asexuals, és a dir, que no 
es poden tornar a reproduir atès que tenen el cromosoma 13 atrofiat. 

Tot seguit planteja per què els pagesos, que representen la nostra saviesa i la nostra cultura, han optat 
en tantes i tantes ocasions per obtenir muls i mules si llavors no es poden reproduir entre ells.  

La resposta és perquè tenen una característica morfològica física molt important: donen una rendibilitat 
de manteniment i de llarga vida que no donen les espècies entre si com serien els cavalls amb les egües 
i els ases amb les someres. Per tant, un mul és una animal que s’empra perquè la seva fortalesa física és 
superior tant a la de les someres i els ases com a la dels cavalls i les egües. 

Conseqüentment, si han aconseguit fer un mul, doncs han fet un bon animal perquè, en aquests 
moments de crisi, fa falta un animal fort, que estiri, que consumeixi manco aliments que les espècies 
progenitores seves i que ajudi sempre a fer aquelles feines que les espècies, per si mateixes, no poden 
fer. 

En quant a les pastures, comenta que les pastures que han quedat sembrades a Mallorca es recullen 
cada any exceptuant les d’aquells terrenys que són abandonats i no es tornen sembrar l’any següent. 

La Sra. Roig demostra que l’any que ve vol seguir passant l’arada i els cultivadors a aquelles finques 
per tenir pastures noves però n’hi ha que quan han governat han abandonat les terres perquè tornin 
marines o garrigues amb la intenció de no tornar-les ni llaurar ni passar-hi els cultivadors pus mai.  

En canvi, la gent del Partit Popular vol responsabilitat. La gent del Partit Popular vol que cada any es 
conreïn les seves terres. La gent del Partit Popular vol cada any poder recollir aquesta collita i, en 
aquest sentit, encoratja la Sra. Roig a continuar fent-hi feina perquè així ho desitgen tots. 

Observa que és molt fàcil criticar i és molt fàcil opinar sense posar solucions damunt la taula. Quan 
s’esdevenen intervencions com aquestes, ell els demanaria que diguin d’on poden treure els doblers per 
llavors mirar tots junts com els poden gastar. 

Fer intervencions dient que els sembla molt bé el pressupost que s’ha fet perquè no tocarien cap ni una 
de les partides que s’hi han posat per llavors acabar dient que hi votaran en contra o que les partides 
s’haurien d’haver augmentar sense dir d’on surten els doblers, no és coherent. És una manera, com una 
altra, de fer política. És una manera de xerrar però el Partit Popular no és així. El Partit Popular vol que 
les seves polítiques tenguin un futur i, sobretot, un fruit i creu que han de ser polítiques amb seny, amb 
tot el seny que hi posa l’actual equip de govern del Consell de Mallorca. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany i li diu que està d’acord amb les primeres intervencions que ha 
fet en el sentit que són uns pressuposts ben fets, són uns pressuposts que demostren la sensibilitat en 
tots els aspectes de gestió d’aquest Consell de Mallorca, són uns pressuposts que demostren que s’hi ha 
fet molta de feina, són uns pressuposts que, encara que tothom s’hagués estimat més que s’haguessin 
aprovat abans, s’aproven en el moment que poden fer-ho. 

Recalca que són els pressuposts que poden tenir, els pressuposts que demostren el que volen pels 
mallorquins i per les mallorquines i així com es gestionaran els seus doblers, és a dir, amb seny i no 
afegint al banyat i que, llavors, al cap trobaran les voltes, sinó resolent les voltes al moment, en el dia a 
dia i en cada àrea de gestió d’aquest Consell de Mallorca. 

Està d’acord que no queda més remei que gestionar amb austeritat perquè, si continuassin gastant i 
subscrivint crèdits, arribarien a un moment en què no hi hauria doblers ni tan sols per pagar el capítol 1. 

També està d’acord que s’ha de fer una Relació de Llocs de Feina com la que s’ha fet perquè, per 
funcionar i per la tranquil·litat de la gent que hi treballa, és necessari que hi hagi aquesta Relació de 
Llocs de Feina. 

A més a més, assegura que no queda més remei que haver de fer retallades si s’ha de gastar menys 
perquè, com deia abans, no poden continuar fent crèdits i gastant més del que tenen. 

Per tant, li dóna l’enhorabona a la Sra. Roig per aquest esforç i li diu que no passi gens de pena ja que 
un mul coix és igual que qualsevol altre animal coix i el Partit Popular sempre ha pensat que és millor 
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escoltar un advocat i un ase que un advocat tot sol i, en aquest sentit, li diu al Sr. Font que el poden 
tenir sempre a devora ells. 

Per finalitzar, insta a continuar per aquest camí i a actuar d’aquesta manera perquè considera que 
aquests són els pressuposts adequats. 

La Sra. ROIG es dirigeix al Sr. Font a qui diu que li ha quedat clar, molt clar, com faria ell els 
pressuposts. Faria uns pressuposts amb moltes subvencions per moltes associacions; posaria moltes 
ajudes a ajuntaments –cosa que comparteix amb ell–; per a Medi Ambient destinaria poca cosa, 
pràcticament res; l’àrea social sí que la deixaria perquè sí que li interessa i, evidentment, al conseller 
d’Urbanisme i Territori l’enviaria a ca seva perquè no vol tocar cap carretera a Mallorca. Això ha estat 
en grans traços i de manera resumida el discurs del Sr. Font. 

Deia que aquests no són els únics pressuposts possibles i certament és així perquè el Sr. Font hagués fet 
els pressuposts que li ha dit abans perquè així ho ha demostrat durant el decurs del seu discurs. 

Per altra banda, li indica que no li agrada el comentari que ha fet sobre si han estat tres mesos per fer 
els pressuposts i, fins i tot, dubta que no hagi estat per vagància. En aquest sentit, nega rotundament 
que hagi estat per vagància. 

Li fa notar al Sr. Font que el Sr. Alemany ha mostrat unes gràfiques sobre l’evolució dels pressuposts 
del Consell de Mallorca que evidencien que baixen per 2013 i aquí li fa saber que en el mes de 
setembre encara baixaven més i la feina que s’ha fet des del mes de setembre fins ara ha estat per 
aconseguir que aquest gràfic no baixàs tant. 

Assegura que, no obstant això, aquest gràfic no li agrada a l’equip de govern perquè haguessin volgut 
que hagués pujat més i, de fet, per a aquesta finalitat han fet feina aquests mesos però, malgrat això, el 
gràfic s’ha aturat en el punt fins al qual la comunitat autònoma podia ajudar el Consell de Mallorca. 

Constata, una altra vegada, que és cert que han duit els pressuposts tard però observa que val més dur-
los tard que no dur-los i ho diu perquè aquesta casa ja ha passat per l’experiència d’estar alguns anys 
sense pressupost. 

Pel que fa la preocupació del Sr. Font per les subvencions, li diu que el Sr. vicepresident ja hi està fent 
feina i, tot d’una que el pressupost entri en vigor, traurà les convocatòries de subvencions. 

Reconeix que el tema les convocatòries de subvencions és un tema important i que els ha de preocupar 
molt sobretot quan en aquesta casa encara hi ha línies de subvencions obertes dels anys 2009 i 2010 en 
matèria de Normalització Lingüística que no estan resoltes. 

Així doncs, sí que s’han de preocupar perquè quan s’obri una línia de subvencions, es tramiti i es 
resolgui. 

En relació al tema de carreteres, li diu al Sr. Font que entén que MÉS per Mallorca està en contra de 
qualsevol inversió en carreteres i que eliminaria el departament complet. Sobre el projecte esmentat 
d’Algaida l’informa que s’hi està fent feina igual que amb altres projectes però, això sí, s’estan reduint 
els projectes faraònics que hi havia d’anys anteriors i els ajuntaments ho saben. 

En quant al suggeriment del Sr. Font per tal de desdoblar la carretera de Llucmajor a Campos, li diu 
que li agrairia que parlàs amb els seus companys de partit d’aquestes dues poblacions perquè allà els 
seus companys de MÉS per Mallorca no opinen igual que el Sr. Font. Ho sap de primera mà i li consta 
que els seus companys de MÉS per Mallorca d’aquests dos pobles s’han preocupat molt perquè aquest 
projecte es dugués endavant. 

Li reitera que sobre aquestes qüestions de carreteres seria convenient que el Sr. Font es reunís amb els 
seus companys abans de dir segons què perquè trobaràs diferents opinions dins la seva mateixa 
formació política en funció de la bancada en què estiguin asseguts. 

Li retreu que el seu discurs s’ha centrat molt en cultura i els ha fet una acusació molt greu dient que el 
Partit Popular es vol carregar la cultura i la formació de les persones. En aquest sentit li fa saber que hi 
ha una partida al pressupost de 350.000€ per a la UNED on estan cursant formació universitària més de 
14.000 persones i qui pretén carregar-se aquesta partida és el Sr. Font a través d’una esmena. 

Llavors, per una altra banda, acusa el Partit Popular de voler-se carregar la formació quan, en realitat, 
se la vol carregar el Sr. Font directament. 
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Oferint una resposta global a tot els arguments exposats en matèria de cultura, li diu al Sr. Font que no 
sap si s’ha estudiat bé els pressuposts o, potser, no els entès ja que dins l’àrea de Cultura consten 
moltes línies d’ajudes i de col·laboració amb els ajuntaments. 

De fet, hi ha línies d’ajudes per a la redacció de catàlegs de patrimoni; hi ha línies d’ajudes per la 
recuperació de patrimoni cultural i etnològic; hi ha línies d’ajudes per a promoció cultural adreçades als 
ajuntaments; hi ha molts de programes que mantenen les quanties o les incrementen; etc. 

No vol entrar a detallar tots els números de partides però li demana a la Sr. Font si comparteix amb ella 
que, per exemple, tots els programes de biblioteques, arxius i museus també formen part de la cultura. 
Ho diu perquè també són als pressuposts i, atès que tot això consta als pressuposts, no entén a quina 
cultura es refereix el Sr. Font en el seu discurs. 

Afegeix que, a més a més, hi ha molts de recursos destinats a l’adquisició de fons bibliogràfics i 
audiovisuals, una partida d’activitats culturals per a biblioteques, arxius, museus i tallers de teatre. 
També són de cultura totes les despeses del museu Krekovic així com les aportacions a les cases 
museu. Igualment en matèria de promoció cultural hi ha un pressupost global d’1,4M€ dels quals 
391.000€ es destinen al foment del teatre. 

Enguany es destina més inversió que mai al foment d’espectacles teatrals incloent-hi les convocatòries 
per fires de teatres, ajudes a la producció teatral, Circuit d’Arts Escèniques i suport al teatre amateur a 
més de l’assignació al Teatre del Mar. 

També hi ha una ajuda de 100.000€ per a activitats musicals de cultura popular, edició de llibres i 
exposicions; una convocatòria per a activitats musicals com són festivals de música així com una 
partida específica per al foment de les activitats musicals modernes. 

Es preveu també la creació d’un programa específic per al desenvolupament de les activitats 
relacionades amb l’any Juníper Serra, programes de Cultura en Xarxa, aportacions al gremi de 
llibreters, a la Fundació Santuari de Lluc, etc. 

Ressalta que dóna totes aquestes dades per veure si són referides a cultura o no ja que no entén el Sr. 
Font quan diu que el Partit Popular es carrega la cultura i, per això, li demana si creu que tot això que li 
ha comentat també és cultura o no ho és. 

Insisteix que hi ha tot un llistat de subvencions ben llarg i vol que el Sr. Font li digui si creu que això és 
cultura tal i com ell l’entén perquè, si tot això és cultura, doncs resulta que no s’han carregat la cultura. 

En definitiva, hi ha un pressupost de cultura que certament està reajustat i del qual s’han eliminat 
algunes partides perquè l’equip de govern ha considerat que no hi havien de ser perquè no fomentaven 
la cultura així com volien fer-ho (però sí com volia el Sr. Font). Hi ha canvis i s’hi introdueixen línies 
noves però, vertaderament, no s’han carregat la cultura de Mallorca i ha quedat evidenciat, amb aquest 
llistat, un mínim resum de les accions que es duran a terme de l’àrea de Cultura. 

En quant a polítiques dirigides als ajuntaments, s’ha parlat sobretot de l’àrea social i el Sr. Font ha dit 
concretament que els pressuposts són antisocials. 

Li respectaria que digués que hi haurien d’haver destinat més doblers però no que els pressuposts 
siguin antisocials ja que la part social representa un 40% del total del pressupost. 

Detalla que, per exemple, el Pla de Prestacions Bàsiques s’ha incrementat i és precisament la partida 
per donar ajudes als ajuntaments en matèria de serveis socials i és una de les partides que més s’ha 
incrementat, gairebé un 75%. 

Reconeix que ha estat possible gràcies a una esmena que havia presentat el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca al Parlament. Aquesta esmena es va acceptar i, per això, el Consell de Mallorca ha 
rebut un certificat de la Conselleria de Salut i Consum on informa que s’enviaran aquests doblers. 

Reitera el benefici que ha suposat per a l’àrea social l’acceptació de l’esmentada esmena però refusa 
que el Sr. Font digui que l’equip de govern es carrega les ajudes als ajuntaments quan, justament, és el 
moment en què més s’estan incrementant. 

Pel que fa als comentaris sobre el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials i les polítiques de 
comerç, comenta que aquest és un tema que ja s’ha debatut en vàries ocasions al Ple i ja ha quedat ben 
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clar, és a dir, que el Consell de Mallorca té la competència per redactar el Pla Director però no la 
competència en matèria de Comerç. 

Atès que no tenen les competències en matèria de Comerç, mentre el Govern de les Illes Balears no 
traspassi els doblers, aquest Consell de Mallorca no posarà en marxa un Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials. 

Sobre la partida de 30.000€ per començar-hi a fer feina, diu que aquesta quantitat no bastaria ni per 
asseure’s i redactar els tres primers papers. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany per tal de respondre la seva intervenció. 

Comença dient que farà referència al final de la seva intervenció perquè creu que n’és l’essència atès 
que al principi ha dit que, en termes generals, el PSOE acceptaria les partides de despeses i, en aquest 
sentit, li contesta que, en termes generals, amb totes les partides que el PSOE proposa d’increment de 
despesa el Partit Popular també estaria d’acord. 

Li recorda que, com ja li ha dit al Sr. Font, han lluitat per aquests pressuposts durant mesos i sap que el 
Sr. Alemany s’ho creu perquè és sabedor que l’equip de govern no ha romàs a l’espera de veure què 
passaria.  

Remarca que aquesta lluita de mesos ha estat per tal que la gràfica que ha mostrat el Sr. Alemany no 
fos tan baixa. Tant la presidenta com ella mateixa han mantengut moltes reunions per defensar quins 
són els serveis essencials que ha de prestar el Consell de Mallorca i han defensat i explicat que el 
Consell de Mallorca suporta tot el pes de l’àrea social, que és una àrea molt important, que és la més 
necessitada en aquests moments, que el Consell de Mallorca havia d’apostar per l’àrea social i que per 
això necessitava finançament. 

A més a més han explicat, per activa i per passiva, que el Consell de Mallorca té les competències en 
matèria de Carreteres i que és molt delicat no dur endavant el manteniment de les carreteres de 
Mallorca així com cal i com necessiten els ciutadans de Mallorca. Tot això ho han posat damunt la 
taula. 

De fet, ni vol dir com estava el gràfic que el Sr. Alemany ha mostrat abans de començar les esmentades 
reunions ja que estava molt més baix i, certament, per poder arribar a aquest gràfic s’han emprat moltes 
hores defensant els serveis que el Consell de Mallorca està obligat a prestar i n’han reclamat el 
finançament. 

Malgrat això, cal tenir en compte que la situació és la que és i el Consell de Mallorca depèn, 
bàsicament, de la comunitat autònoma la qual està en una situació en què ha de complir uns objectius 
entre els quals està l’objectiu de dèficit. 

El deute que té la comunitat autònoma és molt important i la comunitat autònoma, en un moment 
determinat, els ha explicat que li és materialment impossible incrementar el nivell de deute. 

Constata que també li han explicat el pressupost de la comunitat autònoma que ha de mantenir, entre 
d’altres, les prestacions de Sanitat i d’Educació –que són les seves competències essencials– i no poden 
rebaixar més aquests serveis i, de fet, la comunitat autònoma ha arribat al punt màxim d’aportació de 
finançament al Consell de Mallorca. 

Tot i que al Consell de Mallorca s’ha aprovat una moció per sol·licitar que el Govern de les Illes 
Balears incrementi el cost dels serveis, ja que hi ha uns increments d’IPC acumulats d’uns exercicis 
que poden suposar una sèrie de millores, en aquests moments han de ser responsables i coherents i 
conèixer quin és el finançament que poden rebre de la comunitat autònoma atès que tampoc no és 
qüestió que el Govern de les Illes Balears pressuposti que enviarà 30 o 40 milions més al Consell de 
Mallorca quan realment no en podrà fer efectiu el pagament. 

Així doncs, han de jugar amb els doblers amb què, avui per avui, saben que poden disposar. 

En relació al comentari del Sr. Alemany per capítols, li indica que creu que hi ha una petita confusió en 
relació a la paga extra de 2012 i li explica que aquesta paga extra de 2012 es va declarar com a crèdit 
no disponible i, per tant, no es va destinar a la despesa que suposa pagar altres nòmines distintes i 
recalca que el pressupost de 2012 va bastar incloent-hi la possibilitat de poder pagar la paga extra 
perquè aquests doblers no es varen tocar. 
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En quant a la despesa corrent diu que sí es tenen en compte els increments d’IPC i d’IVA així com 
també de possibles factures que vénguin per reconeixement extrajudicial de crèdit i creu que està ben 
calculada. 

Observa que, si es manté l’objectiu de no incrementar la despesa corrent, és perquè s’estan revisant i 
recalculant tots els contractes que estan en marxa per tal d’optimitzar-los al màxim i d’aquí el resultat 
que, encara que pugin l’IPC i l’IVA, puguin mantenir el mateix nivell de despesa corrent. 

Informa també que tenen en marxa el tema de la contractació centralitzada que també pot suposar molt 
d’estalvi en segons quins tipus de subministraments (material d’oficina, etc.) i miraran d’adherir-se, si 
és possible, al contracte d’energia elèctrica de la comunitat autònoma, quan estigui enllestit, ja que 
també serà una mesura que suposa un estalvi a final d’any. 

Pel que fa al tema d’ajudar organitzacions amb doblers públics, explica estan d’acord que hi ha 
associacions que, en un moment determinat, fan una feina que seria un servei públic que, en lloc de fer-
lo l’administració, l’està fent l’entitat i cert és que realment hi ha entitats que estan fent unes tasques 
importants i, per això, informa que totes les línies d’ajudes no han desaparegut. 

Destaca, dins aquestes línies d’ajudes, els 4M€ per a ajuntaments i explica que inicialment, quan varen 
veure els doblers de què disposaven, hi havia l’opció de destinar 4M€ al Pla d’Obres i Serveis o bé 
destinar 4M€ a despesa corrent d’ajuntaments. 

Un cop consultats els ajuntaments, es va decidir destinar els doblers a despesa corrent tot i que reconeix 
que hagués estat ideal destinar 4M€ a despesa corrent i 4M€ a inversions (o 5M€ o 10M€) però, davant 
la disjuntiva de tenir els doblers limitats, els ajuntaments varen considerar que era més prioritari que 
poguessin rebre doblers per cobrir despesa corrent perquè així, a més a més, poden arribar, encara que 
en petita mesura, a tots els ajuntaments. 

En relació al capítol 6, fa notar que aquí sí que xocaran perquè el Sr. Alemany ha dit que l’error 
d’aquest capítol és que baixa i, en canvi, ella considera que l’error del capítol 6 és un altre. L’error del 
capítol 6 és posar-hi inversió, aconseguir els doblers de la inversió i no executar-la. Remarca que el 
gran error del capítol 6 és pressupostar la inversió i no executar-la. 

Per altra banda, fa constar que sí bé enguany hi ha poca inversió, tot i això hi ha més de 160M€ per a 
inversions que s’hauran d’incorporar als pressuposts i són doblers que provenen d’inversions d’anys 
anteriors que no s’han executat. 

Assegura que sí que hi haurà inversió enguany i, de fet, si no fos així el Sr. Rovira, conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori, no hagués pogut posar en marxa totes les licitacions per enguany ja que totes 
les adjudicacions que faran enguany en matèria de carreteres no són d’inversió de 2012 o de 2013 sinó 
que corresponen a inversions d’anys anteriors que no s’havien executat. 

Sobre el tema dels òrgans de govern, assenyala en podrien parlar i tal vegada llevar moltes dedicacions 
exclusives, les quals no són només de l’equip de govern, i per tant s’estima més no entrar-hi. 

Tot seguit diu que vol aclarir-li al Sr. Alemany un tema de Renda Mínima d’Inserció i del Pla de 
Prestacions Bàsiques. 

La comunitat autònoma, l’any 2012, va donar al Consell de Mallorca per a Renda Mínima d’Inserció 
2,4M€ i se’n varen pressupostar, inicialment, 3,7M€. Aquí hi havia, per tant, una diferència que anava 
per ingressos propis del Consell de Mallorca. 

De Pla de Prestacions Bàsiques, la comunitat autònoma va aportar 2,9M€ i se’n varen pressupostar, 
inicialment, 4,4M€ i assenyala que la diferència anava amb recursos propis del Consell de Mallorca. 

Ara bé, sí que és cert que enguany, després d’haver-se aprovat les esmenes perquè hi hagués més 
increment de PPB i RMI, sí que tota la partida de Pla de Prestacions Bàsiques i tota la partida de Renda 
Mínima d’Inserció vendran finançades amb doblers de la comunitat autònoma i de manera específica 
per a aquests conceptes la qual cosa no es feia en anys anteriors i així les diferències provinents de 
recursos propis del Consell de Mallorca es poden destinar a altres partides de l’àrea social. 

El Sr. FONT s’adreça a la presidenta i li diu que creu que el símil que ha posat no és el més adequat 
parlant de pressuposts (tal vegada no ho sap però sí que ho saben els que han passat la infància a la 
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pagesia) perquè els ous de dos vermells no són naixents mai, és a dir, que els ponen però llavors no en 
neix res i, per això, creu que el símil no és molt adequat. 

Al Sr. Vidal li diu que ell no parlarà de sexe en aquest Ple i, si el Sr. Vidal en vol parlar, doncs en 
poden parlar defora en sortir però, en qualsevol cas, no aquí en aquest Ple. 

No obstant això, sí que li vol comentar una cosa i és que és cert –i per això ha triat aquest símil– que el 
mul és l’animal de força de la nostra antiga pagesia. No hi havia cap possessió que no procuràs tenir 
una colla de muls o mules per tirar endavant la temporada de la sembra perquè els ases són molt 
caparruts i els cavalls no tenen tanta de força però la primera cosa que procuraven els nostres 
avantpassats era que els muls i les mules fossin els animals més respectats de tota la possessió. La ració 
de civada o de pastura diària no els faltava perquè, si no estaven ben alimentats i tenien una bona 
pastura, no anaven enlloc. 

Aquest és el problema: la pastura. Insisteix que, a més a més, és una pastura que hem pagat –o hem 
abonat– nosaltres i per aquí anaven els tirs. 

El poble de Mallorca no pot ser més solidari i més generós amb el govern central. El Sr. Vidal va dir en 
aquesta sala, no fa gaire, que ho hem estat massa temps i avui, per desgràcia, es troben amb la situació 
que, per a inversions, cada ciutadà d’aquesta illa rep 120€ de Madrid mentre que a Castella en reben 
470. 

Així doncs, ha arribat el moment en què el govern de Madrid ha de ser solidari amb Mallorca sobretot 
tenint en compte que aquí la gent ho està passant malament. 

Per tant, és ben hora que s’abonin les nostres pastures i que les pastures que paga Mallorca siguin per 
Mallorca i no siguin per fer línies d’AVE o aeroports dels quals tanmateix no es poden treure 
rendiments i que són pastures totalment tudades.  

A la Sra. Roig li diu que s’equivoca perquè MÉS per Mallorca no està, ni ha estat mai, en contra de les 
carreteres però sí que està en contra de les grans obres que el PP sempre ha estat encantat de fer (segon 
cinturó, macrohotels, Palma Arena, etc.). Històricament ha estat així i fa notar que són 
macroinfraestructures que no entenen com, per exemple, el mateix Palau de Congressos. Són 
infraestructures que consumeixen territori i no són bones per Mallorca ja que no tenen la utilitat que 
pensen que tendran. 

MÉS per Mallorca està totalment a favor que tota la xarxa de carreteres de Mallorca estigui en 
condicions (les carreteres grosses i les petites) i a Mallorca hi ha molt de pobles que necessiten rondes 
o vies de circumval·lació així com moltes carreteres que comuniquen pobles que també necessiten mà 
de metge. 

Tot i això, l’equip de govern només executa grans infraestructures com el segon cinturó. La primera 
fase d’aquest segon cinturó ja no la podran evitar perquè el PSOE també hi està d’acord i MÉS per 
Mallorca és una minoria al Consell de Mallorca i només li queda el dret a fer potadetes i a protestar en 
aquesta sala quan poden i ho continuaran fent sempre que en tenguin oportunitat. 

Reitera que el seu Grup no vol macroinfraestructures en carreteres perquè Mallorca no les necessita i 
perquè el territori és limitat. Ara bé, sí que volen unes bones infraestructures de carreteres entre els 
pobles. 

En matèria de Cultura, assenyala que podria detallar les misèries i observa que no ha esmentat les 
convocatòries públiques ni les ajudes perquè són misèries. 

En canvi, sí ha esmentat –i s’ha equivocat en relació a la convocatòria per fer els catàlegs de patrimoni 
perquè volia referir-se als catàlegs de camins públics– les partides que no existeixen i que pensen que 
hi haurien de ser. No ha parlat de les partides pressupostades ni ha dit que estiguessin mal dotades per 
no deixar-los més en evidència però la Sra. Roig sí que les ha anomenades. 

Ressalta que no deixa de ser una realitat que el pressupost de Cultura, en relació a l’any passat, ha 
baixat un 44%. 

Igualment assegura que aquests pressuposts destrueixen llocs de feina –com ha dit en la primera 
intervenció– i no resolen els problemes dels ciutadans perquè els problemes socials bàsics dels 
ciutadans els resolen els ajuntaments i ho fan a través d’una partida que és d’ajudes d’emergència i no 
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amb el Pla de Prestacions Bàsiques ni tampoc no es resolen amb la Renda Mínima d’Inserció ja que el 
PPB i l’RMI són programes concrets però, en canvi, la partida per ajudes d’emergència és aquella a 
través de la qual es podrà oferir una ajuda a aquella persona que no té per menjar l’endemà o que no té 
per pagar el lloguer de la casa passat demà. Aquesta és la partida que MÉS per Mallorca pretén 
augmentar. 

A continuació, i per finalitzar, li diu a la Sra. Roig que no intenti maquillar uns pressuposts que són 
difícils de maquillar. 

El Sr. ALEMANY li diu a la presidenta que, tot i que el debat no és amb el portaveu del PP, Sr. Vidal, 
li permetrà que li puntualitzi tres temes en què s’ha dirigit al PSOE. 

El primer d’ells és que ha dit que és fàcil criticar i no donar solucions i, en aquest sentit, matisa que el 
PSOE havia dit que hi ha moltes partides amb les quals estan d’acord però que, no obstant això, fan una 
esmena a la totalitat perquè el pressupost té mancances i li falten doblers i, com que el pressupost són 
ingressos i despeses, es pot estar d’acord amb una part de les despeses i estar totalment en desacord 
amb la part del pressupost d’ingressos però ho fan tenint al seu costat l’Estatut d’Autonomia. 

El Sr. Vidal li deia que no aportava solucions i ell ho nega perquè és una solució anar al Govern de les 
Illes Balears per dir-li que ha de complir l’Estatut d’Autonomia ja que, si no ho fa, el Consell de 
Mallorca li interposarà un recurs contenciós administratiu perquè és una llei la que diu que el Govern 
de les Illes Balears està obligat a no donar al Consell de Mallorca menys doblers enguany dels que li va 
donar l’any passat o que li va donar el 2010. 

El sistema de finançament té una garantia i és que cada any, en tot cas, o ha de quedar igual o ha de 
pujar i, en canvi, el Govern actual davalla el finançament del Consell de Mallorca incomplint la llei i, 
per tant, és una il·legalitat. Per això, el PSOE proposa que l’equip de govern faci complir la llei. 

Aquesta llei diu també que els creixements de finançament del Govern de les Illes Balears ha de 
repercutir també en els consells insulars i, per tant, si el Govern de les Illes Balears aconsegueix 
pressuposts que pugen un poquet cada any, doncs els del Consell de Mallorca també haurien de pujar 
però davallen. Això també ho diu la llei. 

Si la corba de la gràfica del Consell de Mallorca fos la mateixa que la del Govern de les Illes Balears, 
no hauria dit res atès que el Govern de les Illes Balears hauria complit la llei. Si la crisi fa que no hi 
hagi doblers, els pressuposts del Govern de les Illes Balears també haurien de davallar però, si aquests 
pugen, els del Consell de Mallorca també han de pujar perquè, en cas contrari, es produeix una 
il·legalitat que la pateix el Consell de Mallorca. 

Per tant, és necessari que l’equip de govern del Consell de Mallorca s’oblidi de qui governa al Govern 
de les Illes Balears. És igual si són companys seus perquè l’equip de govern han de reivindicar el que li 
correspon al Consell de Mallorca que toca tenir uns pressuposts que pugin igual que pugen els del 
Govern de les Illes Balears. 

De fet, el PSOE en entrar a governar al Consell de Mallorca es va trobar amb dèficit de finançament 
però no començà a fer retallades sinó a mantenir reunions amb el Govern de les Illes Balears, reunions 
que concloïen que, al final, donava el finançament. 

Una altra qüestió que deia el Sr. Vidal és que els doblers s’han de començar a gastar bé. Al respecte 
opina que aquesta història ja l’havien abandonada i comenta que li podria posar qualque exemple de 
com gasta els doblers el PP que dóna grans ajudes (milionades) als bancs i no en dóna a les persones. 

Aquestes ajudes, que diuen que són necessàries, fan que l’atur passi de 5,2 milions a 6 milions 
d’aturats. Això no pot ser que sigui gastar bé. 

Per més que vulguin treure partides destinades a distintes compres, aquestes són, al cap i a la fi, 
misèries i allò que sí val la pena discutir són els milers de milions que s’han duit d’Europa per donar als 
bancs i el poc profit que en traurà la ciutadania i, sobretot, la gent que pateix desnonaments perquè a 
aquesta gent no li donen doblers i, en canvi, els bancs amb aquests doblers paguen el deute que tenen 
amb els bancs alemanys. 

Per altra banda, diuen que han aconseguit, amb molts d’esforços, deute zero i d’això la Sra. Roig hauria 
d’haver informat el Sr. Vidal perquè ben bé que s’ha abstengut de dir-ho ja que no és que hagin 
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aconseguit deute zero sinó que han duit aquesta institució a una situació en què no pot fer endeutament 
encara que vulgui. 

Remarca que tant malament ho han fet que no poden fer endeutament. El primer any feren un 
endeutament de 70M€ i mai en la vida no s’havia fet tant d’endeutament en un any i, a més a més, 
qualcun dels préstecs era a tornar en 3 anys la qual cosa fa que l’amortització sigui altíssima i que el 
Consell de Mallorca sobrepassi els índexs legals i enguany no pugui fer endeutament. 

Ara ben bé que aniria que no haguessin fet aquell endeutament tant alt ja que s’haguessin pogut pagar 
totes les factures sense fer aquell endeutament –per tant, refusa que li diguin que l’endeutament va ser 
per pagar factures– perquè aleshores hi havia 70M€ en els comptes corrents del Consell de Mallorca 
més un deute del Govern de les Illes Balears de 250M€. Amb això vol deixar clar que hi havia maneres 
de pagar factures pendents sense endeutar-se i quedar fermats per un parell d’anys. 

A continuació s’adreça a la Sra. Roig i li diu que no és molta la discussió que hagin de tenir ambdós i li 
recorda que ha dit que ha estat fent feina 3 mesos per poder ajustar al màxim la gràfica i, en aquest 
sentit, li demana quin ingrés nou s’ha produït des del passat mes de desembre fins ara que li ha facilitat 
poder tancar el pressupost, cosa que no podia fer el mes de desembre. 

Específica que li formula aquesta pregunta perquè no veu enlloc aquest ingrés atès que els 10M€ més 
que vénen de l’Estat més els 8M€ de l’esmena aprovada en els pressuposts del Govern de les Illes 
Balears ja els coneixien en el mes de desembre i, per tant, li reitera que voldria saber què més hi ha 
hagut perquè puguin fer el pressupost ara. No obstant això, considera que és pura curiositat i, per tant, 
ja li explicarà la Sra. Roig quan vulgui. 

Sobre el capítol 4 diu que no és per fer una política de clientelisme i reconeix que, de vegades, hi ha 
temptacions de fer-ne amb el capítol 4 i, de fet, en aquesta casa se n’ha fet i ell ho ha criticat. Fins i tot 
s’ha fet en qualque ocasió quan ell n’era el responsable i llavors, davant el Ple, també ho criticava 
perquè considera que amb els doblers públics no s’ha de fer política de clientelisme en cap cas, ni tan 
sols amb el capítol 4 que dóna peu a fer-ho.  

En aquest sentit, ressalta que la passada legislatura la lluita contra les subvencions nominatives va ser 
ferotge. 

Malgrat això, s’ha de reconèixer que, ben fet, el repartiment de doblers públics a la societat civil 
sempre que estigui justificat i serveixi per dur endavant bons treballs ajuda a crear llocs de feina que 
són necessaris. 

En quant al capítol 6, li indica a la Sra. Roig que no es barallaran gens perquè està més clar que l’aigua. 
La Sra. Roig assegura que és dolent pressupostar i no gastar i, en aquest sentit, li fa saber que li podria 
dir quan es varen poder començar a contractar obres, ja que no se’n pogueren contractar des de 
principis de la legislatura passada, perquè primer s’havia de fer el conveni, llavors s’havia de modificar 
el Pla de Carreteres i llavors es podien iniciar les contractacions. 

Recorda que ell assumí la direcció d’aquest departament en aquell moment i hi va estar, de conseller, 
aproximadament un any i mig, és a dir, menys temps del que duu l’actual conseller i no accepta que li 
critiquin les adjudicacions que va fer perquè ara en fan manco que durant l’any i mig que ell duia el 
departament. 

Creu que el debat no s’ha de centrar en veure qui fa més i qui fa menys perquè és un tema d’interès 
institucional i, per això, el volia aclarir perquè sembla que hi ha molta insistència a l’hora de dir que 
l’anterior equip de govern no contractava i l’actual sí i, en realitat, l’actual equip de govern no ha 
contractat res encara. 

No obstant això, aviat sí que contractaran i ho podran fer perquè l’anterior equip de govern va posar als 
pressuposts aquestes partides que no es varen executar. En aquest punt recorda que la Sra. Roig deia 
que és dolent pressupostar i no contractar i li explica que, si no ho haguessin fet així, Madrid 
segurament hauria eliminat els doblers i ara no podrien disposar d’ells i passar-los a 2013 per poder 
contractar.  

Per tant, el fet que no es fessin contractacions en aquell moment és el que fa possible que en 2013 es 
puguin fer aquestes obres i, en conseqüència, no accepta que digui que el problema del pressupost sigui 
posar partides a carreteres i no adjudicar-les. 
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Des del PSOE sí estan a favor de les carreteres (de fet, varen votar a favor del Pla de Carreteres) i, per 
això, creuen que les carreteres s’han de fer al més aviat possible i, sobretot, aquelles que són més 
necessàries per disminuir el nombre d’accidents. 

Tot seguit planteja un tema de reflexió sobre els pressuposts i que té a veure amb allò que comentava 
sobre la bretxa social i l’estat del benestar. 

En aquest sentit comenta que ell només coneix una manera de fer redistribució de la riquesa i és 
recaptar imposts dels que tenen béns i els poden pagar i amb aquests doblers fer coses que necessiten 
els que no tenen doblers. Com més ho facin, més redistribució de la riquesa hi haurà, més petita serà la 
bretxa social i més justícia social hi haurà en la nostra societat. 

Així doncs, el Grup Socialista aprofita per reivindicar aquesta redistribució de la riquesa, la qual 
assolirà un nivell més alt quant més alt sigui el pressuposts i, per tant, és una equivocació dir que els 
pressuposts baixos estan bé i que s’han de continuar fent baixos perquè la redistribució de la riquesa 
entre la societat només la sap fer –si saben una altra manera, insta que li diguin– a través de pressuposts 
públics. 

Creu que els polítics han de començar a reivindicar-se i a fer actuacions perquè s’ha de reconèixer que 
el que està passant en la societat és, en part, culpa dels polítics que no acaben de veure clar que hi 
poden fer qualque cosa des dels pressuposts i des de les seves decisions. 

No poden confiar que les problemes els arregli la iniciativa privada. Ell no hi confia perquè creu que 
qui ha de solucionar els problemes són les institucions públiques i, per això, una de les armes que tenen 
són els pressuposts. 

Per acabar, li diu a la Sra. Roig que el Grup Socialista votarà en contra dels pressuposts per les 
qüestions que ha explicat i li indica que més endavant, en debatre les esmenes parcials, veurà com 
gairebé no toquen cap partida i constatarà que les esmenes van en la línia que ha defensat. 

Conclou dient que per evitar que la bretxa social sigui cada vegada més gran i que l’estat del benestar 
no pateixi més, cal que llevin aquests pressuposts, els refacin i hi incloguin més polítiques socials i més 
inversió. 

El Sr. VIDAL es dirigeix a la Sra. Roig i li diu que el Partit Popular veu el pressupost –que és el que 
debaten avui– com la distribució, d’una manera justa i ordenada, del total dels ingressos públics que pot 
tenir aquesta institució per aconseguir que tots els mallorquins i mallorquines tenguin una millor 
qualitat de vida i, a més a més, considera que se’n fa la millor distribució possible i que la feina que 
han fet és la feina adequada i, en aquest sentit, reitera que el seu Grup hi votarà a favor. 

La demagògia sobre una acció com aquesta no li va bé al Partit Popular i, per tant, volen reconèixer a 
l’equip de govern la feina feta i volen que s’apliquin aquests pressuposts perquè realment creuen que 
són els millors pressuposts que es poden presentar. 

Al Sr. Font li diu que el Consell de Mallorca ha de ser solidari, com deia abans. Aquesta institució ha 
de ser sempre solidària i aquesta solidaritat ha d’arribar fins allà on sigui possible. 

Li reitera, igualment, que el seu exemple no ha estat encertat i li diu que, si no vol parlar de sexe, doncs 
li dirà amb altres paraules: el mul és l’única espècie que per consanguinitat no es pot reproduir, és a dir, 
que si ajunten un mul i una mula no tendran mulets ni muletes petites.  

Per tant, si s’ha de mirar per la perdurabilitat del Consell de Mallorca, no convé posar aquest exemple 
perquè darrere aquesta generació hauria desaparegut i el Partit Popular vol que duri tota la vida. Tot 
seguit li demana que no s’enfadi per aquest matís i observa que el mateix Sr. Font, després d’haver-ho 
dit, s’ha donat compte que s’havia equivocat. 

Al Sr. Alemany li diu que, quan fa referència als pressuposts, estimar el Consell de Mallorca i fer feina 
pel Consell de Mallorca no ha de voler dir sempre “el que vosaltres feu, ho feu sempre malament”. 
Estimar el Consell de Mallorca vol dir reconèixer aquelles accions bones que s’hi fan. 

Efectivament, el Sr. Alemany, en determinades intervencions, vol reconèixer que aquests pressuposts 
que es presenten avui són uns pressuposts ben fets i adequats i, de fet, no hi faria grans canvis però 
llavors diu que hi votarà en contra perquè no hi està d’acord. Això no té sentit i creu que s’ha de 
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reconèixer quan s’ha fet una feina ben feta i s’ha de reconèixer quan no hi ha més opcions que les 
presentades.  

No li serveix que digui que, si el Govern de les Illes Balears no compleix la llei (que el PP sempre vol 
complir-la sigui a una institució o a una altra) i no aporta els ingressos que li corresponen al Consell de 
Mallorca, doncs que li interposin un recurs contenciós administratiu perquè la gestió del Consell de 
Mallorca no es resol d’aquí a 2, 3 o 4 anys, com es resolen els contenciosos, sinó que es resol 
diàriament. 

El funcionaris volen cobrar mensualment, el llum també s’ha de pagar quan arriben les factures i totes 
les obres les volen cobrar quan s’han fetes i, per tant, no poden fer uns pressuposts somniant amb els 
doblers que vendran sinó que s’han de fer uns pressuposts reals d’acord amb els ingressos que hi haurà. 

Conseqüentment, no queda més remei que felicitar l’equip de govern tot i que sap que a l’oposició li 
costa molt fer-ho perquè l’única opció que tenen és criticar-ho tot però el Partit Popular sí que reconeix 
la feina que fan, els esforços que han fet i volen que el Consell de Mallorca perduri i continuï, per molts 
d’anys, amb pressuposts fets amb seny, amb aquest seny que caracteritza l’equip de govern. 

La Sra. ROIG pren la paraula per tancar el debat. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Font i li diu que, en relació al tema de les carreteres, no li discutirà si està 
d’acord o no amb el que denomina “macrocarreteres” i només li fa notar que, per exemple, en el cas del 
desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos convé que parli amb els seus companys de partit 
que formen part dels ajuntaments d’ambdues localitats i els demani la seva opinió. 

El que està fent el Sr. Font aquí és dir que no a tot, en general, però resulta que la seva mateixa 
formació política, quan s’asseu dins un ajuntament, canvia d’opinió en funció d’on estan i en funció de 
quina és la inversió. 

Per altra banda, no li pot acceptar que digui que el pressupost de Cultura és una misèria. No és així i, de 
fet, li ha donat compte de moltes despeses i moltes partides de Cultura i, en canvi, el Sr. Font afirma 
que són una misèria i res més. 

Creu que, en realitat, el Sr. Font està molt mal acostumat perquè estava acostumat a disposar de molts 
de doblers perquè hi havia un pacte i li havien de donar uns determinats doblers per al seu departament 
i gastava aquests doblers com volia però ara la situació ha canviat i avui no disposen de tots els doblers 
que volguessin i, per això, han de ser responsables amb els doblers que reben. 

Recalca que el Departament de Cultura està fent un esforç molt important per mantenir tots els serveis 
culturals que estaven en marxa i, fins i tot, dur endavant iniciatives noves i, per aquest motiu, el Partit 
Popular no li accepta que el seu discurs consisteixi en dir que el Partit Popular es carrega la cultura. 

En relació a l’asseveració sobre destrucció de llocs de feina i la no resolució de problemes, assegura 
que no es destrueixen llocs de feina i que les inversions que té en marxa just el Departament de 
Carreteres generaran llocs feina però, com que els llocs de feina vendran pel departament de Carreteres 
i el Sr. Font el critica, doncs evidentment no està d’acord amb la creació de llocs de feina ni amb les 
inversions que es faran en carreteres. 

A continuació li fa notar que els ha retret que no es fan inversions i reclama les inversions estatutàries i, 
en aquest sentit, li demana al Sr. Font què va fer amb les inversions estatutàries quan les tenia (a part de 
guardar el document dins un calaix) i quins llocs de feina va crear quan va tenir doblers per inversions 
estatutàries. La resposta creu que és cap o molts pocs. 

Referent al pressupost de Benestar Social, refusa que estigui maquillant cap dada. De fet, no sap quina 
dada podria maquillar atès que els pressuposts són públics i reflecteixen les partides de Benestar 
Socials i els serveis que s’hi presten. Totes les partides estan plasmades amb “noms i llinatges” i, per 
tant, no hi cap la possibilitat de maquillar res. 

Fa avinent que, a pesar d’això, ha deixat constància de quines són les partides de Renda Mínima 
d’Inserció, les partides de Pla de Prestacions Bàsiques i quins són tots els serveis que s’estan posant en 
marxa i es duen endavant. 

La veritat és que el Sr. Font amb tres paraules (maquillar, misèries i destrucció) acaba el discurs però 
en el fons no té arguments per sostenir el que està dient. 
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En segon lloc s’adreça al Sr. Alemany que ha comentat el tema de l’endeutament i li reconeix que té 
raó. En realitat aquests pressuposts contemplen un endeutament zero perquè l’endeutament actual del 
Consell de Mallorca arriba al 89% sobre els recursos liquidats la qual cosa impedeix, avui per avui, 
acollir-se a nou endeutament llevat que demanassin autorització al Ministeri d’Hisenda. 

Explica, en relació a aquesta qüestió, que el Consell de Mallorca ha aprovat dues línies de pagament a 
proveïdors. Una de 7M€ i una de 28M€ perquè s’ha considerat que era prioritari pagar els proveïdors. 

Reconeix que és cert, tot i que no hi entrarà, que si la comunitat autònoma hagués pagat el deute que té 
amb el Consell de Mallorca, no hagués estat necessari acollir-se a aquestes línies. No ho nega com 
tampoc no nega que és ver que el deute del Govern de les Illes Balears és gros però, això sí, aquest 
deute ja era gros abans, és a dir, que la comunitat autònoma no va començar a deixar de pagar a partir 
de dia 30 de juny de 2011. El problema és que hi havia molt de deute acumulat, deute que s’ha 
mantengut i s’ha incrementat un poc. 

Sobre la manca d’inversions, diu que encara hi ha moltes inversions que s’incorporaran als pressuposts 
i, per tant, hi haurà moltes inversions que es podran dur endavant. 

Per altra banda, nega haver dit que dur un pressupost baix és positiu o és negatiu i assegura que 
comparteix amb el Sr. Alemany que els pressuposts han de preveure les despeses necessàries per donar 
atenció als ciutadans i per complir amb els serveis que estan obligats a donar. 

Ressalta que tot l’equip de govern ha fet una feina molt important per tal d’eliminar duplicitats i, en 
conseqüència, si el Consell de Mallorca no té unes determinades competències, encara que així ho 
disposi l’Estatut d’Autonomia, no les exerciran com tampoc no exerciran cap competència que no 
vengui dotada amb un finançament adequat. Insisteix que, si no hi ha finançament, no s’exerciran més 
competències. 

Aquesta és la raó per la qual s’han eliminat alguns departaments, cosa que ja han explicat per activa i 
per passiva i, a més, creuen que aquest no és el moment oportú per reclamar més competències ja que 
no vendrien amb el finançament adient. 

Constata que aquests pressuposts s’ajusten fidelment al finançament real que té actualment el Consell 
de Mallorca, és a dir, que no s’inventen ingressos, no inflen les partides d’ingressos ni diuen que 
vendran doblers que no saben si vendran. Compten amb uns doblers determinats i amb aquests doblers 
han fet els pressuposts. 

Reitera, tot seguit, que s’ha hagut de fer un reajustament no només eliminant duplicitats (per la qual 
cosa es rebaixa el pressupost) sinó altres reajustaments com, per exemple, és el cas de la partida de 
representació (despeses de protocol) que per a l’any 2013 està dotada en total –per a tots els consellers– 
amb 104.000€ quan l’any 2010 estava dotada amb 655.000€. Just aquesta partida s’ha rebaixat un 84% 
i, per a estudis i treballs tècnics en 2013 hi ha 1,4M€ quan en 2010 hi havia 4.057.000€, és a dir, un 
64,5% més. 

Aquesta és la feina que està fent l’equip de govern: eliminar totes aquelles despeses que consideren 
supèrflues i prioritzar serveis. 

Els pressuposts són certament austers però ara bé, gràcies a l’esforç de contenció de la despesa que han 
fet tots els consellers, han aconseguit complir amb l’objectiu que s’havien marcat des d’un principi i 
que era cobrir els serveis essencials que ha de prestar aquest Consell de Mallorca i que són, bàsicament, 
els serveis socials, el servei de carreteres i el suport als ajuntaments. 

La PRESIDENTA anuncia la votació, a continuació, de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Socialista i per MÉS per Mallorca. 

Votació esmenes a la totalitat 

Esmena PSOE:  

Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

Esmena MÉS per Mallorca: 
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Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 

DEBAT DE LES ESMENES PARCIALS 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
DE MALLLORCA 2013 DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR 
 
El Grup de consellers del Partit Popular d’acord amb el que preveu l’art. 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
formula les següents esmenes parcials al Projecte dels Pressupost General del Consell 
de Mallorca. 
 
ESMENES AL PRESSUPOST 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 
 

APLICACIONS 
 
 

DEPARTAMENT: Cultura, Patrimoni i Esports 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

20.33490.22609 Activitats culturals Cultura  100.000€ 

20.33490.462XX Convocatòria Circuit Teatral 100.000€  

 
o TOTALS 100.000€ 100.000€ 

  
      

MOTIVACIÓ 
 

El Circuit de Teatre consisteix en que els Ajuntaments faran la sol·licitud de l’obra de 
teatre a partir d’una borsa de companyies teatrals  que seran contractades directament 
pel Consell de Mallorca. 
Atès que d’acord amb les instruccions de la intervenció General, es tracta d’una 
convocatòria de subvencions en espècies als Ajuntaments, al capítol adient és el 4 en 
compte del capítol 2.  
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Tipus de l’esmena:     
 
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 
APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: d’urbanisme i Territori 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

55.45300.61900 Reposició Infraestructures carreteres  90.000€ 

55.45300.62400 Nous elements de Transports  90.000€  

 
o TOTALS 90.000€ 90.000€ 

   
     

MOTIVACIÓ .  
 
Esmenar l’error de la partida 55.45300.62400  on no hi havia un import assignat. 
 
 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 
 

APLICACIONS 
 
 

DEPARTAMENT: Benestar social 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

30.23141.48000 Renda Mínima d’Inclusió  500.000€ 

30.23152.48901 Nominativa Creu Roja 500.000€  

 
o TOTALS 500.000€ 500.000€ 

  
      
MOTIVACIÓ .  
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Es presenta aqueta esmena al Pressupost General del Consell de Mallorca 2013, amb 
l’objectiu de dotar partida pressupostària destinada a prevenir l’exclusió social 
sobrevinguda per la pèrdua de la vivenda habitual. 

 

 

ESMENES DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA A 
L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2013. 
 
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 l’import anterior de la bestreta.  
 
 

SEGONA: 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 45002 CAIB: FONS INSULARIT  MILLORA SERVEIS 26.448.883 
 

1.702.435 28.150.318 
 

MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment de l’IPC 
del 2011, 2012 i 2013 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 33.332.659 3.356.447 36.689.106 

55 45001 CAIB: COST EFECTIU SERVEI CARRETERES 12.630.758 812.537 13.443.285 
   

MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment de l’IPC 
del 2011, 2012 i 2013, 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. D'altra banda, entre els drets reconeguts 2012 per 
aquest concepte i el pressupost 2013 per aquest concepte, hi ha una diferència de 
1.138.918 no explicada. 
 
 

QUARTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

40 45001 CAIB: COST EFECTIU SERVEIS SOCIALS 29.960.932 1.927.363 31.888.298 
 

MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment de l’IPC 
del 2011, 2012 i 2013, a aplicar al cost efectiu de les transferències en matèria de 
serveis socials; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
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QUINTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

40 45002 CAIB: COMP. DIFEREN TRANS ERVEIS SOCIAL 7.334.229 471.805 7.806.034 
 

MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment de l’IPC 
del 2011, 2012 i 2013, a aplicar al cost efectiu de les transferències de en matèria de 
serveis socials; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
 

SEXTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 45001 CAIB: COST EFECTIU ARTESANIA 398.097 16.083 414.179 

50 45001 CAIB: COST EFECTIU CAÇA 537.965 21.734 559.699 

55 45002 
CAIB: COST EFECTIU ACTIVITATS 
CATALOGADES 113.111 4.570 117.618 

   

MOTIVACIÓ: El pressupost d’ingressos no ha tengut en compte l’increment de l’IPC 
del  2012 i 2013, tal com contempla la llei de transferències de competències al 
aplicar el cost efectiu corresponent; per tant s’ha d’incrementar en aquest import. 
 
 
SÈPTIMA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

55 75052 CAIB CONVENI CARRETERES 13.750.000 11.250.000 25.000.000 
 

MOTIVACIÓ: recuperació de l'anualitat completa del conveni de carreteres amb la 
CAIB. 
 
A la vista de les quatre esmenes d’addició presentades, el pressupost d’ingressos a 
capítol 4 es veurà incrementat en 32.062.974 € i, per tal 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. 
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1. VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PRIMERA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 33430 48920 
 

APORTACIÓ FUNDACIÓ ILLES BALEARS PER LA 
MÚSICA P/SEU MANTENIMENT 200.000 200.000 400.000 

 
 

MOTIVACIÓ: Per tal de garantir el funcionament de l’ Orquestra Simfònica. 
 

SEGONA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 33430 4xxx    CONVENI ASSOCI TEATRES AUDITORI PUBLICS  200.000 200.000 
  

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 33790 22603 
 

REUNIONS, CONFER. I CURSETS SERVEI DE 
JOVENTUT  200.000 200.000 

 

MOTIVACIÓ: És necessari seguir amb el programa d’Iniciatives als IES. 
 
 

QUARTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

20 34101 48947 
FEDERACIÓ BALEAR ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 43.964 12.036 56.000 

 

MOTIVACIÓ: Per tal de donar suport a la gran tasca que fa aquesta Federació. 
 
 

2. PRESIDÈNCIA 
 
PRIMERA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 43110 48900 
 

ALTRES TRANSFERENCIES PROMOCIÓ ECONÒMICA 
SECTOR AUDIOVISUAL 80.000 350.000 430.000 

 

MOTIVACIÓ: La situació actual del sector audiovisual a Mallorca és molt delicada, 
per això es necessari donar-li un impuls. 
 
 

SEGONA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL
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00 49225 1xxx PRO: GESTIÓ DE QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS  400.000 400.000 
 

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  s’han vist suprimides. 
 

TERCERA:  
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 43110 47901 
CALLE CRUZADA SL P/PRODUCCIÓ CLOUD 
ATLAS 0 

 
150.000 150.000 

 

MOTIVACIÓ: Els compromisos del Consell de Mallorca amb l’empresa productora 
de la pel·lícula Cloud Atlas que no es varen fer efectius el passat exercici 2012, 
malgrat la modificació de crèdit que el Ple del Consell va fer per abonar-los, fan 
necessari que aquest crèdit es consigni de nou al pressupost del Consell per tal de fer 
front als compromisos de pagament. 

  
 

QUARTA:  
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
00 43110 48901 
 

ALTRES TRANSFERENCIES PROMOCIÓ 
ECONÒMICA   100.000 100.000 

 

MOTIVACIÓ:  El Consell de Mallorca ha d’ajudar als petits productors de l’illa i 
promoure el producte mallorquí. 
 

3. HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PRIMERA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 920XX  63200 OBRES DE REPOSICIÓ SVEIS. GRALS.  0,00 850.000 850.000 
 

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

 

4. MEDI AMBIENT I NATURA  
 

PRIMERA: 
 

PROGRAMA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

17231 CAMINA PER MALLORCA  42.000 350.000 392.000 
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MOTIVACIÓ: Mitjançant aquest programa es podrà contribuir enormement en 
l'activació econòmica d'un sector d'activitat turística molt demandat, i que avui en dia 
no té el desenvolupament adequat per satisfer plenament la potencial demanda 
existent, el senderisme. Si es fa mitjançant la recuperació de gran quantitat de camins 
públics amb un taller d'ocupació es creen llocs de treball fixos, i amb la difusió de la 
xarxa i les seves possibilitats es contribuiria a la tan demandada desestacionalització 
turística i al creixement de l'activitat turística de qualitat a la Serra de Tramuntana i a 
altres llocs emblemàtics del paisatge mallorquí. 
 

 
5.CARRETERES, URBANISME I TERRITORI 
 

PRIMERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

55 45300 60900 
 
INV.NOVA INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES CONSELL DE MALLORCA 
 

15.716.957 
 

7.850.000 23.566.957 

 

MOTIVACIÓ: La xarxa viària de Mallorca ha de donar resposta a les necessitats de 
connectivitat dels distints municipis de l’illa, per la qual cosa s’han d’anar realitzant 
noves inversions i continuar amb els projectes ja iniciats, pel que entenem que és 
necessària la construcció de la Variant d’Algaida. 

 

SEGONA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

55 45300 61900 
 
REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES CONSELL DE MALLORCA 
 

14.164.948 
 
 

3.400.000 17.564.948 

 

MOTIVACIÓ: Per mantenir un estat correcte de la xarxa viària de Mallorca. 
 
 

7.COOPERACIÓ LOCAL 
 

 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

65 94300 76200 
 
APORTACIÓ AJUNTAMENTS PLA D'OBRES 
I SERVEIS 
 

979.030 
 

4.000.000 4.979.030 

 

MOTIVACIÓ: El Pla d'obres i Serveis és una eina fonamental pels ajuntaments per 
poder fer front a les seves necessitats de dotació de serveis de competència municipal 
fonamentals per al normal desenvolupament de la vida dels ciutadans dels nostres 
pobles. A més a més, és una injecció econòmica prou important per reactivar les 
economies locals, possibilitant a les empreses locals accedir a noves activitats 
econòmiques i poder contractar nous treballadors en atur, o mantenir els que tenen 
sense necessitat d'haver-los d’acomiadar,  tal com està la situació econòmica i la 
inversió privada aquest any. 
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8. BENESTAR SOCIAL 
 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

40 23140 41000 
 

APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS 
 

112.256.39
8,8 

 

9.340.938 121.597.336 

40 23140 71000 
 

APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS 
 

1.147.433 
 

4.660.000 5.807.433 

 
 
 

MOTIVACIÓ: Incrementar l’aportació a l’institut Mallorquí d’Afers Socials en 
14.000.938 € per tal de fer els increments de pressupost a l’IMAS detallats més a 
baix. 
 
 
 

9. ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS 
 

PRIMERA: 
 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUALINCREMENT TOTAL

20 23210 22606 REUNIONS CONFERENCIES I CURSETS P IGUALTAT 0 15.000 15.000

20 23210 48920 
TRANSF COL.LECTIU DE DONES P.IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS I PROTECCIÓ DE L'INFÀNCIA 0 400.000 400.000

20 23210 46201 TRANSF AJUNTAMENTS PER IGUALTAT 0 50.000 50.000

20 23210 4XXXX ALTRES TRASF PER IGUALTAT D'OPORTUNITATS 0 75.000 75.000

20 23210 48004 
PRESTACIÓ DONES VICTIMES DE VIOLENCIA DE 
GENERE  120.000 30.000 150.000,00

          120.000 570.000 690.000
 

MOTIVACIÓ: Reactivació d’ajudes per polítiques d'igualtat .Ajudes a dones amb 
càrregues familiars per protecció de les dones i dels seus fills de la misèria, l'exclusió i 
la pobresa. La partida 20 23210 48004 que figura en el pressupost com “AJUDES 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” canviaria de nom pel proposat. 
 
SEGONA: 
 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

40 23159 48904 FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

 556.230 556.230 

   556.230 556.230 

 

MOTIVACIÓ: Continuar amb el nivell de cooperació al desenvolupament que fins 
2011 mantenia el Consell de Mallorca.  
 
TERCERA: 
 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

30 23152  22709 SERV.ASSISTENCIALS INSERCIO S. I 
IMMIGRACIÓ 

1.400.000 1.000.000 2.400.00 
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MOTIVACIÓ: Assegurar la dotació de prestacions socials a l’àrea d'atenció a la 
immigració que s’havia mantingut fins al 2011. 

 
 
 

QUARTA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 2xxxx 632000 OBRES REPOSICIÓ CENTRES MENORS 1.660.000 1.660.000 

10 2XXXX632000 OBRES REPOSICIÓ GENT GRAN  3.000.000 4.000.000 

   4.660.000,00 4.660.000,00 

 
MOTIVACIÓ: Manteniment dels Centres de l'IMAS de Gent Gran i Menors. Reconversió de places a places de 
dependents. 
 
 

QUINTA: 
 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 2xxxx 1xxxx  RETRIBUCIONS  PERSONAL LLARSMENORS 0 1.000.000 1.000.000 

10 2xxxx1xxxx  RETRIBUCIONS  PERSONAL LLARS I 
RESIDÈNCIES GENT GRAN 

0 3.000.000 3.000.000 

   4.000.000 4.000.000 

 

MOTIVACIÓ: Permetre la realització de substitucions del personal assistencial i de 
serveis bàsics de l’IMAS, com s’havia fet fins al 2011. 
 
 
 

SEXTA: 
 

 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

40 23328  22709 SERV.D'ASSISTENCIA SANITARIA I 
SOCIAL, AVAL I SEGUIMÓ 

24.968.377 1.500.000 26.468.377 

 

MOTIVACIÓ: Dotació de 100 places més de discapacitats. 
 
 

SÈPTIMA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 23135  48001 ACOLLIMENTS FAMIL.PERMAN. I 
PREADOPTIUS MENORS I FAMILIA 

1.653.015 400.000 2.053.015 

 

MOTIVACIÓ: Millorar la situació de les famílies acollidores i els infants acollits. 
 

OCTAVA: 
 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 92900 500000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTS 

0 1.314.708 1.314.708 
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ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS MÉS PER 
MALLORCA AL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, LA RESTA D’ORGANISMES AUTÒNOMS, BASES 
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’ANY 2013.  

 
 
INGRESSOS 
 
1.- A la partida 462 d’Ajuntaments, a l’apartat d’Ingressos, en concepte de 

“SEPREISAL. Ajuntaments de més de 20.000 habitants” augmentar-la  a 
2.000.046 euros. 

 
2.- Crear una nova partida amb el concepte “Interessos de deutes pendents  

provenint d’exercicis anteriors generats pel Govern de les Illes i Ajuntaments 
amb el Consell de Mallorca” per valor de 1.000.000 d’euros. 

 
DEPARTAMENT DE URBANISME i TERRITORI 
 
3.- A la partida de capítol 4 55 1514 45200 “Ajuntaments millora planejament” 

proposam l’augment en 150.000 euros provenint de la proposta d’esmena núm. 
1 del present document. 

 
4.- A la partida de capítol 4 55 15195 41000 “Aportació agència legalitat 

urbanística” augmentar en 100.000 euros provenint de la proposta d’esmena 
núm. 1 del present document. 

 
5.- Crear una nova partida de capítol 2 dotada amb 30.000 euros per a l’elaboració 

del Pla Director Sectorial de Comerç de Mallorca provenint de la proposta 
d’esmena núm. 1 del present document. 

 
6.- Crear una nova partida de capítol 4 dotada amb 300.000 euros en concepte de 

“Conveni amb Ajuntament de Campos per a l’esbucament de les construccions 
a Ses Covetes” provenint de la proposta d’esmena núm. 1 del present 
document. 

 
7.- Crear una nova partida de capítol 2 dotada amb 50.000 euros en concepte de 

“Estudi accessos a Palma” provenint de la proposta d’esmena núm. 1 del 
present document. 

 
COOPERACIÓ LOCAL 
 
8.- Augmentar la partida de Capítol 7 65 94300 76200 “Aportació ajuntaments Pla 

d’Obres i Serveis” amb 1.386.000 euros provenint de la proposta d’esmena 
núm. 1 del present document provenint de la proposta d’esmena núm. 1 del 
present document. 



 50

 
9.- Crear una nova partida de capítol  2  dotada amb 30.000 euros en concepte de 

“Estudi de les repercussions de l’aplicació de la reforma de la llei de règim 
local”  provenint de la proposta d’esmena núm. 1 del present document. 

 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
10.- Suprimir completament la partida de capítol 4 20 33490 42390 “Aportació 

UNED” que suposen 350.000 euros. 
 
11.- Reduir 250.000 euros de la partida de capítol 4 20 23200 48900 “Altres 

transferències promoció social i associacionisme”. 
 
12.- Reduir 75.000 euros de la partida de capítol 2 20 34101 22114 “Material 

esportiu promoció esportiva” 
 
13.- Suprimir completament la partida de capítol 2 20 43900 23300  “Altres 

indemnitzacions ponència tècnica artesania “ que suposen 6.000 euros.  
 
14.- Crear una nova partida de capítol 4 de promoció cultural anomenada 

“Convocatòria activats culturals per a entitats” dotada amb 197.000 euros. 
 
15.-  Crear una nova partida de capítol 4 del servei de patrimoni històric anomenada 

“Convocatòria ajuntaments per a restauració de patrimoni” dotada amb 
100.000 euros. 

 
16.- Augmentar la partida de cultura capítol 2 20 33490 22609 “activitats culturals 

cultura” en 200.000 euros. 
 
17.- Augmentar la partida de cultura capítol 4 de promoció cultural 20 33430 

48920      “Aportació Fundació Illes Balears per la música” en  200.000  euros. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
18.- Suprimir les 5 partides de capítol 2 de coordinació de projectes que suposen 

una quantitat total de 66.000 euros. 
 
19.- Augmentar la partida del consorci Serra de Tramuntana 400 17910 46701 en 

66.000 euros. 
 
BENESTAR SOCIAL  
 
20.- Augmentar la partida del capítol 4 40 23140 41000 de concepte “Aportació 

d’Institut Mallorquí d’afers socials” en 750.000 euros provenint de la proposta 
d’esmena núm. 2 del present document. 

 
BENESTAR SOCIAL (IMAS) 
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21.- Augmentar la partida del capítol 2 30 23152 22709 “Servei assistencial 
d’inserció  social i immigració” en 400.000 euros  

 
22.- Augmentar la partida del capítol 2 30 23152 22750 “Servei de cuina inserció 

social i immigració” en 100.000 euros 
 
23.- Augmentar la partida del capítol 4 30 23143 46203 “transferències corrents 

ajuntaments, risc i urgent necessitat” en 250.000 euros. 
 
MEDI AMBIENT 

 
24.- Crear una nova partida de capítol 2 denominada “Activitats de sensibilització 

sobre reciclatge i reutilització” dotada amb 150.000 euros provenint de la 
proposta d’esmena núm. 2 del present document. 

 
25.- Crear una nova partida de capítol 4 denominada “Convocatòria pública de 

subvencions per ajuntaments per a realitzar activitats sobre mobilitat i energies 
renovables” dotada amb 100.000 euros provenint de la proposta d’esmena 
núm. 2 del present document. 

 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Atès que s’ha rebutjat l’esmena a la totalitat del seu Grup i que l’equip de govern demostra la seva 
voluntat de continuar la seva gestió en la mateixa direcció que ha seguit fins a dia d’avui, proposa dues 
esmenes per generar majors ingressos al pressupost i les explica tot seguit. 

La primera se refereix al Serpreisal (Servei de Prevenció, Extinció i Salvament). Indica que ja s’espera 
que li retreguin que el seu Grup no vol estar al costat dels ajuntaments, per la qual cosa diu per 
endavant que no és cert, sinó que proposen que els ajuntaments de més de 20.000 habitants que tenen 
les competències en l’esmentada matèria –i únicament per una qüestió d’atribució de competències– 
continuïn pagant el Serpreisal. Considera que és just que es faci així. 

Assenyala que si prenen com a referència dades de 2011 i fan reducció una d’un 10% del pressupost, 
l’1% d’aquest total seria 2.046.000€, que és la partida que el seu Grup proposa que se generi al capítol 
d’ingressos del pressupost.  

També proposen una altra partida, que podria ser més elevada però només hi posen 1M€, per començar 
d’alguna manera, per tal de generar majors ingressos a partir del deute que tenen amb aquesta institució 
tant el govern com els ajuntaments, sobretot l’ajuntament de Calvià, referit al Serpreisal i que prové 
d’exercicis anteriors. 

Sap que és una novetat, cobrar interessos, però fa avinent que a dia d’avui, a qualsevol administració, 
se reclamen els interessos si no s’ha abonat el deute en el termini oportú i en la forma adequada. 
Considera que és just que es faci així. 

Quant als ajuntaments que són morosos, i que ho són intencionadament, pensa que és just que 
comencin a veure que hauran de pagar i que també pagaran els interessos. En el cas del Govern balear, 
que fa la vida impossible i que està a punt de bloquejar el Consell de Mallorca, opina que també és just 
que pagui el seu deute incloent-hi els interessos. 

Reitera que s’ha de posar una partida de majors ingressos, d’interessos, per un import d’1M€. 

Pel que fa al Departament d’Urbanisme i Territori, diu que la millor partida existent és la de 
subvencions per adaptació del planejament al Pla territorial de Mallorca i considera que és insuficient, 
raó per la qual proposa un augment de 150.000€. 
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Recorda que recentment han presentat al Ple una moció en el sentit que era positiu i necessari que se 
creàs aquest fons de què parlen els Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca (ADU), quan aquesta tengui superàvit. Per aquesta raó, proposa que s’aportin 
100.000€ més a l’ADU, per crear l’esmentat fons, a repartir en projectes mediambientals entre els 
ajuntaments que hi estan adherits.  

Observa que és també molt necessari crear el Pla director sectorial de Comerç, perquè és competència 
del Consell de Mallorca i és aquesta la institució que ho ha de fer, tot i que això no significa que no 
pugui tenir ajudes d’altres administracions. En conseqüència, opina que el Govern balear també s’hi ha 
d’implicar, però és el Consell de Mallorca qui ho ha d’executar. Per aquesta raó, demana una partida de 
30.000€ i que se negociï amb el Govern balear perquè també hi aporti doblers. 

Assenyala que ara el Govern balear té un manament del Parlament de les Illes Balears per tirar 
endavant, juntament amb el Consell de Mallorca, el Pla director sectorial de Comerç, que recentment se 
va aprovar al Parlament.  

Per tal de ser equitatius, i un cop vists els precedents (l’esbucament de les cases de Llucalcari i el pont 
d’es Riuet), proposa que se creï una partida de 300.000€ per ajudar l’Ajuntament de Campos a 
l’esbucament de les obres de ses Covetes.  

Proposa també que se destinin 50.000€ a una nova partida –insuficient, però necessària per començar– 
per tal d’analitzar en profunditat i fer un estudi sobre tots els accessos de Palma. Mostra preocupació 
pel fet que se faci una primera fase del Segon Cinturó, però que no solucioni el problema dels accessos 
a Palma.  

Quant al Departament de Cooperació Local, proposen un augment de la partida del Pla d’Obres i 
Serveis (POS), d’1.385.000€.  

Indica que li sembla bé que existeixi la partida de 4M€ per a despesa corrent, perquè representa una 
ajuda important per als ajuntaments, però fa notar que els ajuntaments també necessiten fer petites 
inversions, subvencionades en un percentatge màxim, que l’any passat ja no varen poder fer.  

Observa també que d’aquesta forma s’afavoreix la pròpia economia local, basada habitualment en 
empreses petites i del mateix poble.  

Considera imprescindible fer un esforç per poder dotar novament el POS.  

A més, atesa la incertesa sobre el futur, creu que és important dotar una partida per estudiar les 
repercussions de l’aplicació de la nova reforma de la Llei de règim local sobre els ajuntaments i sobre 
el mateix Consell de Mallorca.  

Fa avinent que d’acord a allò que s’indica en les darreres notícies que s’han publicat, en les 
disposicions addicionals que han aparegut en el document que se va aprovar al Consell de Ministres es 
pot donar el cas que el Consell de Mallorca hagi d’assumir moltes de les competències dels 
ajuntaments, fins i tot assumir la gestió completa d’algun ajuntament.  

Per aquestes raons es fa necessari fer un estudi real sobre les conseqüències que pot tenir la nova llei en 
aquest sentit. 

Pel que fa al Departament de Cultura i Patrimoni, observa que UNED significa Universidad Nacional 
de Educación a Distancia i destaca el terme “nacional” per fer notar que el Consell de Mallorca no té 
cap competència ni una sobre aquesta qüestió. 

Diu que està convençut que aquesta entitat educativa du a terme una feina molt important, i que és 
molta la gent que segueix els seus cursos, raó per la qual el seu comentari no suposa cap discussió 
sobre la seva existència, perquè la considera imprescindible, sinó que es limita a fer notar que en una 
situació tan ofegada com la que té el Consell de Mallorca, és obvi que seria molt millor tenir els 
300.000€ per afegir a qualsevol altra partida econòmica d’aquesta institució, en comptes de destinar-la 
a la UNED. 

Sap que els actuals responsables del Consell de Mallorca han duit a terme moltes reunions amb els 
responsables del Govern de les Illes Balears sobre aquestes qüestions, per la qual cosa hagués estat 
positiu que haguessin trobat també una solució per a la UNED.  
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Recorda que aquesta és una antiga reivindicació del seu Grup, perquè sembla ridícul que el Consell de 
Mallorca hagi d’aportar aquesta quantitat i reitera la petició en el sentit que se suprimeixi aquesta 
partida de 300.000€ destinada a la UNED. 

Reitera també la petició de reducció de la partida “Altres transferències de promoció social i 
associacionisme”, de 250.000€ i també una reducció de 75.000€ d’una despesa que consideren 
supèrflua, per a material esportiu de promoció esportiva (tot i això, demana que no se deixi la partida 
sense cap assignació, perquè hi ha d’haver alguna quantitat disponible). Considera que el Consell de 
Mallorca no té obligació de gastar més de 100.000€ en material esportiu, atès que les activitats es 
poden dur a terme en la forma acostumada sense necessitat de fer aquesta despesa.  

El seu Grup proposa també suprimir una partida de 6.000€, que sembla nova i que els ha sorprès –per 
la qual cosa en demana una explicació–, destinada a dietes per a la Ponència Tècnica d’Artesania. Fa 
notar que no hi ha cap altra ponència tècnica que tengui assignades dietes i per aquesta raó demana que 
se suprimeixi i que aquesta quantitat se pugui destinar a altres finalitats. 

Proposa que les quantitats que ha suggerit disminuir o eliminar de diverses partides se gastin de la 
següent manera: a una convocatòria d’activitats culturals per entitats, que altres anys hi ha estat i s’ha 
hagut de suprimir. Fa notar que amb 197.000€ no es poden fer moltes coses, però sí que permet 
mantenir l’activitat de les entitats.  

També proposa la creació d’una nova partida, en el capítol 4, del Servei de Patrimoni Històric, per a la 
restauració del patrimoni públic dels ajuntaments. Reconeix que el Consell de Mallorca fa un gran 
esforç pel que fa a la restauració del patrimoni, però per a patrimoni privat, i fa avinent que els 
ajuntaments tenen molt de patrimoni i moltes dificultats per poder-lo restaurar.  

A més, proposa augmentar en 200.000€ la partida “Activitats culturals”, del capítol 2 de Cultura, 
perquè se destini al programa “Cultura en Xarxa”, que el seu Grup considera que és molt bo i que pot 
donar moltes opcions, tant als ajuntaments com al Consell de Mallorca, atès que aquest també les pot 
programar per dur-se a terme a diverses barriades de Palma, per exemple, sense que això suposi fer 
competència a cap teatre, evidentment. 

També proposa incrementar en 200.000€ més la partida d’aportació a l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears, que segons el parer del seu Grup va quedar excessivament reduïda. Adverteix que l’aportació 
que rep del conjunt d’institucions és insuficient, de forma que pot repercutir en la seva qualitat i 
difícilment podrà subsistir.  

En referència al Departament de Presidència, i més concretament al programa “Coordinació de 
Projectes”, diu que no s’entén què hi fa, al pressupost, raó per la qual proposa suprimir cinc partides del 
capítol 2 d’aquest programa, per un import total de 65.000€, per afegir-los al Consorci Serra de 
Tramuntana, amb la intenció que no hi consti únicament el gerent i pugui tenir recursos per fer alguna 
activitat a la serra de Tramuntana.  

Quant a Benestar Social, proposa incrementar l’aportació a l’IMAS, amb 750.000€, i que aquesta 
partida se reparteixi, en el seu pressupost, de la forma que explica tot seguit. 

En primer lloc, 400.000€ per als serveis assistencials d’Inserció Social i Immigració, tot i que ja sap 
que el Consell de Mallorca no en té les competències. Assenyala que la realitat no atén raons de 
competències i que les necessitats hi són i hi seran; és necessari mantenir aquesta partida, mentrestant 
no se pugui tenir la seguretat que el Govern de les Illes Balears farà la seva feina.   

En segon lloc, esmenta el programa d’acollida del servei d’Inserció Social i Immigració, per al qual 
proposa un augment de 100.000€. 

Pel que fa a la partida de transferències corrents als ajuntaments amb risc i urgent necessitat, per fer 
front a les ajudes d’emergència –atès que els ajuntaments faran el que podran, però no serà suficient– 
proposa destinar-hi 250.000€ més.  

Quant a Medi Ambient, proposa crear una nova partida de 150.000€, de capítol 2, per activitats de 
sensibilització de la població sobre reciclatge i reutilització, per tal que el Consell de Mallorca comenci 
a fer activitats pròpies en aquest sentit. Observa que aquesta actuació afavorirà la reducció dels residus 
per incinerar.  
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Proposa també crear una nova partida de capítol 4, denominada “Convocatòria pública de subvencions 
per a ajuntaments” per realitzar activitats sobre mobilitat i energies renovables, dotada amb 100.000€, 
per tal que els ajuntaments puguin començar a fer campanyes de sensibilització a favor de les energies 
renovables, atès que poca cosa més podrien fer. Tot i que el Consell de Mallorca no en tengui moltes 
competències, considera important que aquesta institució doni suport als ajuntaments en aquest aspecte. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Comenta que per preparar les esmenes varen valorar la possibilitat de fer esmenes normals de proposta 
d’augmentar o disminuir partides determinades, però lamenten haver de fer un debat d’esmenes dels 
pressupost amb una aparença de normalitat quan en menys de dos anys la situació s’ha capgirat 
d’aquesta manera.  

Adverteix que el Consell de Mallorca, de cada vegada més, desperta menys interès i que, de tant 
amagrir-se desapareix, alhora que es fan invisibles les seves competències. Potser interessa, i és 
convenient, que l’IMAS i el seu personal es tornin invisibles, que els ajuntaments vagin perdent suport 
públic, o que ningú no recordi de qui és la responsabilitat de la gestió dels residus, o qui ha de mantenir 
les obres de les carreteres, o qui ha tenir cura del nostre territori. 

No sap si respon a una estratègia de invisibilitat o si, com diu contínuament el propi equip de govern, 
no volen fer política, i són gerents que compleixen ordres d’un Consell d’Administració que no se sap 
on és i, evidentment, no és el que s’ha escollit democràticament.  

Recorda que quan el Sr. Montoro, ministre del Govern espanyol, va presentar els pressuposts de l’Estat, 
va dir que eren els pressuposts de l’austeritat i del compromís amb el dèficit.  

Assenyala que la Sra. Salom, presidenta del Consell de Mallorca, va dir que els pressuposts d’aquesta 
institució eren els que calia fer, tot i que hauria d’haver dit que calia prendre un compromís amb el 
dèficit, però el dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per damunt del seu compromís 
amb la gent de Mallorca. 

Observa que el Consell de Mallorca tenia un endeutament moderat, dins els límits legals, i també un 
superàvit –que és el contrari del dèficit–, però d’ençà que el governa el PP tot el pes del dèficit i de 
l’endeutament de la nostra comunitat autònoma li ha caigut al damunt.  

Torna a dir que li ha caigut al damunt el pes d’una institució el pressupost de la qual és més de deu 
vegades superior al pressupost del Consell de Mallorca. És el món al revés, on la institució petita 
finança la institució gran, fins el punt de tornar-se ingovernable.  

Adverteix que l’esforç que fa aquesta institució no és de cap manera proporcional.  

Comenta que a l’hora de fer esmenes parcials, hi ha partides que consideren supèrflues o prioritats que 
canviarien. Considera que és un pressupost tan minvat que no cobreix ni mínimament les mancances i 
el dèficit amb el que neix. Es tracta d’un dèficit financer, perquè no és suficient per a les necessitats 
d’aquest pressupost de 2013, i un dèficit social, atès que tot i que assegurin que mantenen els serveis 
socials, molts dels programes socials disminueixen.  

Dins l’apartat d’esmenes d’ingrés, continuen reclamant el finançament que ja tenien pactat; són unes 
propostes del PSOE que el PP sempre vota a favor.  

Recorda que el PP va votar a favor d’esmenar el pressupost del Govern de les Illes Balears que va 
presentar el seu president, el Sr. Bauzá i també que la Sra. Roig, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública, va fer una defensa apassionada per denunciar el tractament injust a la institució per part 
del Govern de les Illes Balears. Retreu que va dir que se necessiten uns mínims, per poder funcionar, 
però després ningú del PP va defensar aquestes esmenes i el tractament continua essent igual 
d’insuficient i d’injust.  

Per aquesta raó el PSOE demana que aprovin aquestes esmenes. Si accepten que han posat sobre la 
taula les mancances de finançament, demana que les posin sobre el pressupost. Sap que li diran que no 
poden gastar allò que no tenen, però demana que no comencin a gastar fins que no tenguin el 
finançament. 

Observa que el pressupost és un document d’intencions polítiques i demana que facin alguna cosa més 
que dir que defensen la institució i a final d’any podran valorar si les expectatives s’han complit o no.  
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Recorda que l’any passat varen dir que reclamarien la revisió de l’IPC per a 2011 i 2012, però no 
només no s’ha recuperat aquest IPC, sinó que tampoc no fan la revisió per a 2013. Fa notar que o bé 
ens enganyen o aquest equip de govern no representa res per al Sr. Bauzá, i que si les coses haguessin 
funcionat normalment, per a la revisió de l’IPC d’enguany tendrien 8M€. 

Diu que reclamen, a més, el compliment del conveni de Carreteres i aprofita per recordar que el seu 
import era de 25M€, no 13M€ i també que amb aquesta quantitat s’havia fet una planificació de 
manteniment de reforç del paviment i de millores de la xarxa viària, que són necessàries per a la 
connectivitat i per a la seguretat viària. Fa avinent que són doblers que es queda el Govern de les Illes 
Balears per fer no se sap què i reclamar la bestreta.  

Recorda que el Parlament de les Illes Balears va reconèixer que la insuficiència del finançament del 
Consell de Mallorca era de 37,5M€ i per aquest import se va fixar la bestreta. Ara li han aplicat les 
rebaixes fins als 25M€, 12,5M€ menys.  

Diu que el seu Grup considera, i ho pot argumentar amb dades i amb informes, que el finançament 
apropiat per al Consell de Mallorca és superior als 37,5M€ però arriben com a mínim a allò que tenien 
assegurat el 2009. Finalment, són 32M€ per suplir les mancances i els dèficits amb els que neix aquest 
pressupost. Proposen afegir-hi 11,5M€ per al Servei de Carreteres, destinats a reposició i a obra nova, 
per tal de mantenir la programació ja feta amb el conveni de Carreteres antic del Govern de les Illes 
Balears i que l’obra pública creï activitat i llocs de feina.  

Entre les obres noves, proposa començar la variant d’Algaida, incrementar en 850.000€ l’assignació 
per al manteniment dels edificis del Consell de Mallorca, atès que és alarmant que quasi no se’n faci el 
manteniment oportú. Adverteix que el dèficit de manteniment també és un dèficit financer, perquè 
després surten més cares les obres de reforma integral, i això quan no suposa el tancament de l’edifici 
sencer.  

Proposa passar de 0 a 4M€ l’assignació per a la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis, per a un POS 
de petites obres. Recorda que l’equip de govern del Consell de Mallorca va afirmar que estaria al costat 
dels ajuntaments, i els ajuntaments necessiten aquests projectes de manteniment que fomenta i dona 
feina a les empreses locals.  

Proposa també augmentar 0,5M€ el programa “Camina per Mallorca”, per al manteniment de la ruta de 
la Pedra en Sec.  

Recorda que, a més de donar feina, forma part de la declaració de la serra de Tramuntana patrimoni de 
la humanitat i afavoreix l’ocupació turística durant tot l’any dels municipis de la serra de Tramuntana.  

Adverteix que estalviar en el manteniment no compensa la pèrdua d’arruïnar projectes als quals s’ha 
dedicat tant d’esforç. 

Proposa tornar a posar 400.000€ al programa de modernització i de gestió de la qualitat.  

Pensa que l’equip de govern del Consell de Mallorca, després de quasi dos anys de govern i arran dels 
comentaris que fan els seus membres, és conscient que necessita un programa que agiliti i que faci 
homogènia i moderna la gestió d’aquesta institució.  

Més que mai, els tràmits, les factures i les ajudes s’han de pagar en un termini raonable, atès que una 
administració àgil i eficaç és una demanda social inajornable. 

Per al servei de Promoció Econòmica compensa el fet d’incorporar-ho, atès que mantenen els 
programes i, tot i haver renunciat a aquesta competència, hi gasten doblers, sobretot per a publicitat.  

Demana que se destinin 100.000€ per a la promoció del producte local, per al petit comerç i 350.000€ 
per als projectes de les petites productores, per tal que no desapareguin més empreses i per ajudar-les 
en un moment tan delicat. 

Assenyala que no sembla una quantitat excessiva, si se considera el perjudici que ha generat al sector 
audiovisual, a part de la situació econòmica, la desaparició de la Ràdio i Televisió de Mallorca 
(RTVM).  

Demana 150.000€ per pagar les obligacions contretes amb la productora Cloud Atlas, perquè el govern 
va tramitar la modificació de crèdit i tenia intenció de pagar aquesta quantitat, que la productora està 
esperant. Recorda que encara està pendent de pagament.  
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Pel que fa al Departament de Vicepresidència de Cultura i Patrimoni, demana una partida de 200.000€ 
per donar suport i contribuir al manteniment de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, una 
orquestra de la qual se sent orgullosa la gent la Mallorca. 

També demana 200.000€ per mantenir el conveni amb l’Associació de Teatres i Auditoris Públics.  

Finalment, demana 12.000€ per a la Federació Balear d’Esports de Persones amb Discapacitat. Fa 
avinent que cada any li han anat rebaixant l’aportació, mentre que d’aquesta forma se mantindria com a 
mínim l’aportació de 2011. 

També demana 14M€ per incrementar el pressupost de l’IMAS.  

Atès que han recuperat el Departament d’Igualtat, demana que se doti mínimament.  

Comenta que les esmenes que presenten són per ajudes a dones soles amb fills, atès que són aquests 
col·lectius els que estan patint les conseqüències de la crisi. Amb aquestes partides es finançarien bons 
d’aliments, ajudes individuals per a dones soles amb càrregues familiars i lloguers socials dels pisos 
buits de l’IBAVI. 

Tot seguit fa una petició que no costa doblers: canviar el nom de la partida “Ajuda contra la violència 
de gènere” i substituir-lo per “Ajudes per a dones víctimes de la violència de gènere”. Opina que ja n’hi 
ha prou amb la manca d’informació que existeix sobre aquesta ajuda, prevista a la llei, que han de 
demanar als seus ajuntaments i fa notar que la primera d’aquestes dues denominacions augmenta 
encara més la confusió.  

Demana incrementar en 4M€ el pressupost de despeses de personal de l’IMAS. Diu que l’any passat ja 
varen advertir que no seria suficient per cobrir les substitucions necessàries i que disminuiria el nivell 
assistencial. Tenen constància que s’ha ajustat tot el possible i que en determinades èpoques s’ha deixat 
una sola persona a les plantes. Tot i això, han necessitat gastar més de 3,5M€ en substitucions de 
personal, en personal laboral temporal.  

Opina que és necessari, com a mínim, incrementar aquest import. Retreu que allò que preocupa les 
persones del seu Grup és que han hagut de fer aquest càlcul a ull, perquè l’informe de despeses de 
personal que acompanya el pressupost –que hauria de donar informació i garantir la suficiència 
d’aquest– és pràcticament una còpia del de 2012. Torna a dir que no garanteix que sigui suficient per 
cobrir les necessitats, com expressa la interventora general en el seu informe.  

Considera que aquest ja és un argument suficient, per sí mateix, per impugnar aquest pressupost, per 
raó de la seva insuficiència.  

Proposa un augment de 4,5M€ per al manteniment de les residències i els centres de menors, i també 
per a la conversió de les places que estan desocupades en places de persones dependents. Atenent la 
situació actual de la Llei de la dependència, no és just que hi hagi persones en llista d’espera i llits 
buits.  

Retreu que hagin pressupostat 0 inversions, tot i saber que és necessari un cert manteniment per evitar 
el deteriorament dels edificis; enguany, sense voler fer res, ja s’han hagut de gastar 1M€ per posar 
pegats, per bé que amb un poc més podrien mantenir els serveis en unes condicions dignes.  

També retreu que, respecte a l’any passat, hi ha serveis importants de l’àmbit dels serveis socials que 
disminueixen: disminueix el pressupost destinat a Menors i Família, i el dels centres de menors. Per 
aquest motiu el seu Grup proposa una esmena per incrementar, en 400.000€, les ajudes per als 
acolliments de menors.  

Fa notar que disminueixen els programes destinats a les persones immigrants, en un moment en què 
fins i tot els neguen l’assistència sanitària. En conseqüència, el seu Grup proposa una esmena 
d’augment d’1M€ amb la finalitat que se puguin mantenir els esmentats serveis. 

El seu Grup refusa també que se redueixi el pressupost per a l’avaluació i el seguiment d’integració 
sociolaboral de les persones amb discapacitat, per la qual cosa presenta una esmena per aconseguir una 
aportació d’1,5M€, per poder crear 100 places destinades a persones discapacitades. Retreu que el PP 
no ha creat ni una sola plaça d’aquestes característiques d’ençà que governa. 

Indica que els pressuposts de les Llars del Menor i els de la Gent Gran són els més baixos, en un 
context en el qual l’IPC i l’IVA suposen més despesa, raó per la qual proposa també la creació d’un 
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fons de contingència per a l’IMAS, de quasi 1’5M€, per fer front a les despeses que se produiran i que 
no estan pressupostades, més altres que sorgiran atesa la situació d’emergència social com l’actual. 

Assenyala que aquestes esmenes corresponen a programes i a partides econòmiques que ja existien 
quan el PP va entrar a governar el Consell de Mallorca i destaca que són aquestes les iniciatives a les 
quals es destinaven els fons públics durant l’anterior legislatura.  

Observa que les decisions polítiques d’actuar o no actuar en un determinat sentit tenen un important 
impacte sobre moltes persones. Assenyala que les retallades de la CAIB recauen sobre totes les 
persones que depenen del Consell de Mallorca.  

Fa notar que no parla de duplicitats, ni de “llepolies”, com ha dit la Presidenta al seu discurs inicial. 
Potser la CAIB disminueixi el seu dèficit financer, però adverteix que si el Consell de Mallorca no 
exerceix les seves competències posant les persones en el centre de les decisions, ningú no ho farà.   

El Sr. VIDAL (PP) anuncia que el seu Grup presenta tres esmenes de substitució. 

La primera està referida al Departament d’Urbanisme i Territori i consistiria en canviar 90.000€ de la 
partida pressupostària de “Reposició d’infraestructures i carreteres” i passar-los a “Nous elements de 
transport” i està motivada perquè dins el nou reglament de transports no hi havia cap partida 
consignada. 

La segona esmena de substitució es refereix al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i consisteix 
en canviar 100.000€ o donar-los de baixa de la partida “Activitats culturals” de Cultura i donar-los 
d’alta en la de “Convocatòria de circuit teatral”. Aquesta modificació ve determinada per l’informe 
d’Intervenció que apunta que aquesta consignació, en lloc d’estar en capítol 4, hauria d’estar en capítol 
2. 

La tercera esmena fa referència al Departament de Benestar Social i consisteix en donar de baixa 
500.000€ de la Renda Mínima d’Inserció i donar-los d’alta com a subvenció nominativa a la Creu Roja. 
El motiu d’aquesta substitució és poder fer front a la problemàtica derivada dels desnonaments –que 
tant preocupa tots els partits polítics– ja que el projecte “Espai” de la Creu Roja representa un sistema 
molt més ràpid d’actuació que el que presenta el mateix Consell de Mallorca o totes les altres opcions 
que s’han estudiat via ajuntaments o subvencions directes. 

Per finalitzar, comenta que li agradaria comptar amb el suport del PSOE i de MÉS per Mallorca ja que 
es tracta d’esmenes a les quals, en altres ocasions, les dues formacions polítiques han fet referència i 
ara poden quedar reflectides en els pressuposts. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció per tal de 
contestar a les propostes d’esmena formulades. 

En primer lloc es dirigeix al Sr. Font i li diu que les esmenes que ha presentat no només incrementen 
els ingressos –com ha fet el PSOE– sinó que suprimeixen partides i en creen de noves. 

En relació als ingressos que incrementen, detalla que consistirien en consignar 2M€ d’ingressos per 
Serpreisal (d’ajuntaments de més de 20.000 habitants) i, per altra banda, reclamar interessos a la 
comunitat autònoma per un import d’1M€. 

Sobre el primer increment d’ingressos, li indica que va ser una voluntat política de l’equip de govern 
(encara que l’acusin de no tenir voluntat política i ser simples gestors) d’eliminar el cost del servei de 
Serpreisal i es mantenen en aquesta postura. 

Afegeix que els municipis de més de 20.000 habitants tenen noms i llinatges (Calvià, Llucmajor, 
Manacor, Inca i Marratxí) i que en aquests 5 ajuntaments la formació MÉS per Mallorca té 
representació i, per tant, hauria de presentar davant el ple de cada ajuntament una moció per dir que 
volen que el seu ajuntament i els ciutadans del seu municipi paguin el cost de Serpreisal.  

Imagina que els seus companys d’aquests ajuntaments li diran que no al Sr. Font i aprofita per retreure-
li que vengui al Ple del Consell de Mallorca i ataqui els ajuntaments de més de 20.000 habitants, els 
qual té entre cella i cella. 

En relació a la reclamació d’interessos a la comunitat autònoma, diu que potser ja ho han fet i aquí ho 
deixa. 
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En quant a les partides que proposa incrementar, comenta sobre en la de “Millora planejament” ja hi ha 
250.000€, quantitat que considera que és suficient i sobre la partida “Aportació a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” diu que considera que l’aportació 
prevista per l’ADU és suficient. 

Sobre els 30.000€ per començar l’elaboració del Pla Director Sectorial d’Equipaments comercials 
puntualitza que aquesta quantitat no basta ni per començar i afegeix que el tema d’aquest Pla Director, 
com ja s’ha comentat, és competència de la comunitat autònoma que té les competències en matèria de 
Comerç i sobre l’esbucament de les cases de ses Covetes explica que s’està fent feina envers aquest 
tema parlant tant amb l’Ajuntament de Campos com amb la comunitat autònoma per mirar de trobar-hi 
una solució. 

Una esmena que li crida molt l’atenció és la que consisteix en destinar 50.000€ a “Estudis accessos a 
Palma” i, en aquest sentit, diu que els estudis dels accessos a Palma ja estan fets –potser el que pretenen 
és modificar els estudis fets– perquè estaven inclosos en el conveni amb el Ministeri de Foment. 

Assenyala, igualment, que si poguessin i comptassin amb els ingressos suficients, estarien d’acord en 
destinar més aportació econòmica al Pla d’Obres i Serveis. 

Per altra banda, fa notar que sona estrambòtic destinar 30.000€ per estudiar les repercussions de la 
reforma de la llei perquè actualment hi ha molta gent que l’està estudiant (alguns estan en aquesta sala) 
sense destinar-hi ni un sol euro. 

Pel que fa al tema de la UNED, diu que ara ja ha vist que és perquè és una universitat nacional però, en 
aquesta universitat nacional, estan estudiant universitaris de Mallorca. En concret hi ha uns 12.000 
mallorquins que hi estudien i precisament les ajudes són per a aquest col·lectiu d’estudiant mallorquins 
que estudien a través de la UNED i, per tant, mantendran la partida de la UNED. 

Li sorprèn també que a “Promoció social i associacionisme”, és a dir, a la gent gran li vulgui llevar 
250.000€. El Sr. Font ha passat un poc de puntetes per aquesta qüestió però ella vol que quedi clar que 
li volen llevar 250.000€ a la gent gran i creu que el Sr. Font hauria d’anunciar-ho fort perquè el 
col·lectiu de gent gran és un sector al qual l’any passat també li varen llevar pressupost i els varen 
criticar dient que no feien costat a la gent gran. 

En canvi, tot el que l’equip de govern ha demostrat durant tot aquest temps és que amb menys 
pressupost s’han realitzat moltes més activitats i hi ha hagut, concretament, activitats esportives (per 
exemple la diada de petanca, senderisme i nord-walking), activitats culturals (per exemple excursions a 
la Fundació Coll Bardolet o tallers de neules, etc.). 

Reitera que s’han fet més activitats amb menys pressupost i que ara crida l’atenció que el Sr. Font 
vulguin eliminar 250.000€ destinats a gent gran. És cert que l’equip de govern ha reajustat les partides 
de gent gran però, malgrat això, li mantenen les ajudes. 

En matèria de “Promoció esportiva”, explica que l’esport base és competència del Consell de Mallorca 
i, per tant, mantenen les partides necessàries per cobrir l’adquisició del material esportiu que sigui 
necessari i l’equip de govern no està d’acord en eliminar aquesta partida. 

En quant a “Altres indemnitzacions ponència tècnica d’Artesania” que té pressupostats 6.000€, diu que 
les competències d’Artesania abans eren del Govern de les Illes Balears i hi ha un decret del Govern 
que regula aquestes indemnitzacions. 

Les indemnitzacions de la Ponència Tècnica no les cobraran els polítics que hi vagin sinó, per exemple, 
un mestre artesà que hi assisteixi i que li dediqui unes determinades hores. Aquestes persones han de 
cobrar unes dietes per assistir a la Ponència Tècnica i, en cap cas, no seran els polítics els que cobraran 
aquestes dietes sinó els professionals del camp de l’artesania. 

Així doncs, el Sr. Font llevaria les aportacions a la UNED, a la gent gran, per material esportiu i els 
6.000€ d’indemnitzacions i tots aquests doblers els destinaria a altres partides de Cultura, de la seva 
cultura. 

Com ja li ha explicat, hi ha moltes partides de Cultura, que evidentment, incrementarien si hi hagués 
més pressupost però, no obstant això, l’equip de govern defensa que el pressupost de Cultura està bé. 
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Tot i això, vol matisar l’aportació a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears –atès que el PSOE també 
hi fa una esmena– a la qual li han retallat 200.000€ en relació a l’aportació de l’any anterior. 

Tal i com es va explicar en Comissió Informativa, a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears no 
només li fan una aportació econòmica sinó que també li fan una aportació en espècie molt important. 
Abans l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears feia tots els seus assaigs a un local que havia de pagar 
i enguany el Consell de Mallorca li ha posat a disposició el Teatre Principal de manera que hi pugui fer 
els assaigs així com actuacions. 

Cal tenir en compte que ajudar d’aquesta manera l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears influeix en 
la programació del Teatre Principal que, de vegades, es veu condicionada per possibles actuacions de 
l’Orquestra Simfònica. 

Recalca que, per tant, no han deixat de costat l’Orquestra Simfònica sinó tot el contrari ja que li fan una 
aportació econòmica i alhora una aportació en espècie. 

En relació a les partides de Coordinació de projectes, la més important és de “Publicitat i propaganda” 
per un import de 66.000€. Aquestes partides vénen desglossades pel mateix contracte que hi ha de 
publicitat i, com que depenen del director insular de Projectes i el Consorci Serra de Tramuntana també 
en depèn, si hagués qualque despesa del Consorci que s’hagués de fer via Direcció Insular de Projectes, 
doncs no hi hauria cap inconvenient. 

Pel que fa als temes sobre Benestar Social, li diu al Sr. Font que les qüestions sobre Immigració varen 
ser considerades una duplicitat de competències amb el Govern de les Illes Balears. 

Sobre el servei d’Inserció Social, explica que consideren que amb la dotació actual aquest servei no 
tendrà cap tipus de mancança i, sobre les aportacions a ajuntaments, reitera que s’ha incrementat un 
75% el Pla de Prestacions Bàsiques. 

Per tant, creuen que el serveis socials podran donar complida resposta a les demandes que rebin 
enguany. 

En quant a les esmenes relatives a Medi Ambient i, en concret, sobre la de sensibilització sobre 
reciclatge i reutilització diu que el Partit Popular també creu en el reciclatge i la reutilització i informa 
que aquestes feines s’estan desenvolupant sobretot a les escoles i en col·laboració amb els SIGs 
Ecoembes i Ecovidrio. Per tant, aquestes activitats ja es duen endavant i no cal destinar-hi més doblers. 

Referent a l’aportació a ajuntaments sobre sostenibilitat i energies renovables, informa el Sr. Font que 
aquesta matèria no és competència d’aquest Consell de Mallorca i, per finalitzar la resposta al Sr. Font, 
li anuncia que el Grup Popular rebutjarà totes les esmenes de MÉS per Mallorca. 

Tot seguit s’adreça a la Sra. Sánchez per tal de contestar les esmenes plantejades pel Grup Socialista. 

En primer lloc informa que totes aquelles esmenes que suposin un increment de partida, tal i com ha 
anunciat abans, algunes les acceptarien i altres no i apunta que el debat se centraria en la font de 
finançament d’aquestes esmenes. 

El PSOE proposa 12,5M€ més de bestreta, 11,2M€ més de conveni de carreteres i més cost dels serveis 
transferits, és a dir, un total de 32M€ a repartir i la Sra. Sánchez diu que els incloguin en els 
pressuposts, ja que és un document polític, llavors reclamin els doblers però, mentrestant, els doblers 
figuraran als papers. 

Reconeix que, certament, si ho fessin així quedaria un pressupost molt complet però seria un pressupost 
que no es podria executar. 

No es podria executar perquè, entre d’altres motius, la bestreta està disposada així com està en els 
pressuposts de la comunitat autònoma, és a dir, que la bestreta prevista és de 25M€ tot i que podria 
demanar-ne 12,5 milions més o impugnar els pressuposts de la comunitat autònoma però, evidentment, 
no compta amb res que sustenti el poder reclamar 12,5M€ més i, per tant, no aconseguiria res. 

Sobre el conveni de carreteres comenta que podria demanar 11,2M€ més però tampoc no estan prevists 
en els pressuposts de la comunitat autònoma i, per la mateixa regla, els podria incloure en el pressupost 
del Consell de Mallorca però no els podria gastar. 
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Un tema que li preocupa és el del cost dels serveis transferits i li preocupa perquè la Sra. Sánchez té 
raó, és a dir, que totes les lleis de transferències de competències preveien que els costs dels serveis 
transferits s’havien d’incrementar d’acord amb l’IPC però una disposició dels pressuposts de la 
comunitat autònoma congela aquest increment d’IPC. 

Assegura que ha lluitat aquest tema per activa i per passiva i li han assegurat que amb la Llei de 
finançament se solucionarà. 

Fa notar que, com a consellera, té dues opcions. Una és incloure en els pressuposts del Consell de 
Mallorca el que proposa la Sra. Sánchez: 12 M€ més de costs dels serveis transferits però que no 
podran executar. 

Davant aquesta disjuntiva, creu que la millora cosa que poden fer és optar per la segona opció que 
passa per no consignar aquests doblers. 

La Sra. Sánchez l’ha acusada de no fer política i just fer gestió però és que realment són gestors perquè, 
avui en dia, fer política és gestionar. 

Afegeix que, a més a més, ella no ha tengut tanta sort com el Sr. Alemany en el seu moment quan el 
Consell de Mallorca tenia un problema de finançament, se n’anava a veure probablement el Sr. Antich i 
pactaven unes quanties tot i que potser això era en un moment econòmic en què la comunitat autònoma 
ja no es podia permetre aquestes quanties però les hi donaven amb uns “papers” sota el concepte de 
bestretes a compte, que eren operacions no pressupostàries, i fins i tot en 2011 aquell “paper” va 
desaparèixer i ara en pateixen les conseqüències. 

Ella, en canvi, ha anat a reclamar un finançament per al Consell de Mallorca i no li han dit “jas un 
paper i ja veurem com ho arreglam d’aquí a un parell anys”. El que li han dit és que el finançament és 
aquest perquè els doblers de la comunitat autònoma són els que són i que no hi ha ni “paperets” ni 
bestretes. No obstant això, enguany es manté la bestreta però està pendent d’haver-se de regularitzar. 

El sistema amb el qual funcionava el Consell de Mallorca era amb unes bestretes pactades, sense cap 
document que les avalàs ni cap estudi econòmic que els donàs suport, a través d’unes reunions que ni 
tan sols sap si varen existir ja que de la darrera no hi ha cap constància, i amb aquests doblers 
quadraven els pressuposts. 

Ara, en canvi, ha d’informar que ella no ha tengut tanta sort i el Govern de les Illes Balears no li han 
donat els papers d’aquesta manera i li ha dit que el finançament és el que és i que no s’hi podia fer res 
més. 

En relació al tema del conveni de carreteres, confirma que és cert que enguany s’ha rebaixat en 11,2M€ 
però el problema greu del conveni de carreteres no és que enguany s’hagi rebaixat sinó que s’hi hagut 
de fer una addenda per tal que els permetin justificar les despeses fetes l’any 2011 perquè el 2011 no hi 
va haver conveni de carreteres.  

De fet, el conveni de carreteres previst per 2011 va desaparèixer i, a partir d’aquí, ara els acusen que 
hagin baixat els ingressos quan ja hi va haver un any que aquests ingressos no hi varen ser i, malgrat 
que ho sabien des d’un principi, els pressupostaven i els gastaven. 

Assegura que, per tant, sempre trobaran el Partit Popular en quant a reclamar el finançament que li 
correspon a aquest Consell de Mallorca però no el trobaran a l’hora de pressupostar uns ingressos quan 
saben que aquests ingressos no vendran. 

Reitera que reclamaran el finançament que li pertoca a aquest Consell de Mallorca però només 
pressupostaran els ingressos quan sàpiguen realment que aquests ingressos vendran. Mentrestant, 
s’hauran d’ajustar als ingressos que hi ha i gastar en funció d’aquests ingressos però, en cap cas, no 
inventaran ingressos en el pressupost. 

Per altra banda li diu a la Sra. Sánchez que, amb la majoria de les despeses que faria el PSOE, el PP 
estaria d’acord tot i que amb algunes d’elles no com, per exemple, no incrementarien la consignació del 
servei de Joventut fins que el Consell de Mallorca no en tengui les competències. 

Tampoc no tornarien a posar en marxa el Programa de Gestió de Qualitat de Servei Públic que la Sra. 
Sánchez diu que va estar en marxa durant els anys 2010 i 2011 però el Partit Popular, quan arribà a 
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aquesta institució, es va trobar que la feina feta per aquest departament, que tenia un cost de 400.000 
euros anuals, no ajudava a agilitar l’administració. 

En aquest sentit, explica que l’equip de govern ha optar per posar en marxa el tema de l’administració 
electrònica, que ha estat regulada mitjançant una ordenança, per tal de millorar el funcionament del 
Consell de Mallorca. 

En quant a destinar més doblers per “Reposició de servei generals”, li reconeix a la Sra. Sánchez que té 
raó perquè sí que cal fer-ho ja que, per exemple, s’ha d’arreglar la caldera d’aquesta casa, reparació que 
està pressupostada inicialment i, a partir d’aquí, és necessària més inversió per reposicions i, sobretot, 
conservació d’edificis, 

Sobre els tallers d’ocupació, informa que ja n’hi ha 2 en marxa a Son Amer de pedra i natura més un 
altre projecte però el que específica concretament el PSOE, “Camina per Mallorca”, tendria problemes 
perquè, com saben, els tallers d’ocupació s’ha de realitzar en centres acreditats i, ara per ara, la finca de 
Son Amer és l’únic centre acreditat que té el Consell de Mallorca i, per tant, seria molt difícil poder 
acreditar un tros de camí per fer-hi un taller. 

Tot i això, sí que estan d’acord en fer noves rutes i contribuir a la desestacionalització turística però 
sempre que parlin de camins han de tenir en compte que transcorren per dins propietats privades i, en 
tot cas, prèviament caldria arribar a acords per poder fer-hi tallers. 

Pel que fa a l’aportació a l’IMAS comenta que, evidentment, si tenguessin més doblers enviarien més 
partides a l’IMAS però en aquests moments consideren que els pressuposts de l’IMAS, dins el context 
actual, són suficients per seguir amb els serveis que té en marxa i, fins i tot, posar en marxa alguns 
serveis nous. 

També, si tenguessin més doblers, donarien més ajuda internacional a través de Fons Mallorquí de 
Solidaritat i, en relació al tema d’Immigració, recorda que ja ha dit que no és competència del Consell 
de Mallorca. 

Sobre les obres de millora, diu que s’incorporaran 2,7M€ per fer millores en els centres però, 
òbviament, si hi hagués més doblers també dedicarien més recursos al manteniment dels edificis. 

En relació al que ha comentat la Sra. Sánchez del capítol 1, li contesta que l’observació de l’informe 
d’Intervenció General és una observació que fa anys que la posen a l’informe, és a dir, que no és res 
nou i, a més a més, la Sra. Sánchez ha de conèixer més bé que ningú aquesta observació que diu que, 
amb caràcter previ, no es pot saber si a final d’any es podran comptabilitzar les nòmines. 

Fa notar que li sap greu que li retregui aquesta qüestió quan precisament aquesta observació l’ha vista 
la Sra. Sánchez durant molts d’anys. 

Per acabar es refereix a la resta de despesa i diu que li donarien suport perquè tot el que suposi 
incrementar els serveis dins l’àrea social ho consideren bo però, com ja ha dit abans, parteixen del fet 
que no faran uns pressuposts mentre no sàpiguen cert que els ingressos hi són. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Roig que li queden poques ganes de tornar a defensar les seves propostes, atès que ella ja 
li ha anunciat per endavant que el PP no votarà a favor cap de les esmenes que presenta el seu Grup.  

Tot i aquesta situació, vol comentar tot seguit una sèrie de qüestions.  

En primer lloc, diu que el seu Grup no ha amagat en cap moment la seva opinió en el sentit que se 
minvin les subvencions a les entitats de Gent Gran i assegura que ho fan senzillament per una qüestió 
d’administrar els recursos que hi ha.  

Recorda que durant la seva primera intervenció en el debat d’avui ha dit que el seu Grup entén que les 
mateixes activitats que duen a terme actualment les associacions de Gent Gran se poden fer exactament 
igual però amb menys recursos. Fa avinent a la Sra. Roig que el que ocorre, en aquest cas, és que les 
associacions de Gent Gran són un col·lectiu important de persones votants i convé tenir-les contentes.  

Puntualitza que no ho ha dit la Sra. Roig, però li diu ell perquè aquesta és la motivació que té el PP 
respecte a les esmentades associacions. Torna a dir a la Sra. Roig que li agradi o no li agradi, és així. 
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Aprofita per dir que la presidenta regala fotos i retrats a les esmentades associacions, per la qual cosa és 
així de clar.  

Adverteix a la Sra. Roig que si ella no li hagués fet determinats retrets ara ell tampoc no li retrauria 
determinades coses.  

Quant a la qüestió de la UNED reitera que el Consell de Mallorca no té cap competència sobre 
educació universitària.  

Tot seguit li fa notar una contradicció important: si abans li ha posat com argument, per rebutjar-li una 
esmena referida a Medi Ambient, el fet que el Consell de Mallorca no tenia aquestes competències, no 
s’entén com es pot justificar el manteniment de l’ajuda a la UNED, si la institució no té tampoc cap 
competència en matèria universitària.  

Per aquestes raons, diu a la Sra. Roig que convé que aclareixi les seves idees i li fa notar que si 
l’argument és bo per al primer cas també ho ha de ser per al segon.  

Insisteix a destacar la gran feina, imprescindible, que fa la UNED però observa que és una universitat 
nacional, per la qual cosa qui l’hauria de pagar és la nació, és l’Estat espanyol.  

Reconeix que és cert que aquesta és una qüestió que ve d’enrere i que s’ha d’admetre que ningú no ha 
estat capaç “d’agafar el bou per les banyes” i resoldre la situació. Tot i això, fa notar que ja és hora que 
s’arregli.  

Considera que el fet que el PP no els voti a favor cap de les propostes del seu Grup els fa pensar que el 
PP és molt negatiu i anuncia que el Grup MÉS sí que votarà a favor d’alguna de les del PP, i potser 
s’abstendrà en les altres, perquè són bones.  

Diu que no entén el motiu pel qual el PP no pot votar a favor d’iniciatives que són bones i positives per 
a l’illa de Mallorca, sinó que decideix votar en contra.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació.  

Pel que fa a l’informe de la Intervenció que indica que aquesta menció sobre el capítol 1 ja hi constava 
en els anys anteriors indica que en els anteriors els responsable financer de la institució i fins i tot el de 
l’IMAS indicava que era suficient, i hi havia algú que se comprometia i donava fe que el capítol 1 era 
suficient, i ho va ser sempre.  

Retreu que enguany no sigui suficient, i assegura que no consta que ho sigui a cap informe econòmic i 
financer ni a cap informe del capítol 1.  

Adverteix la Sra. Roig que haurà de reclamar el finançament per fer les despeses que li proposa el Grup 
PSOE, com també el compliment de les lleis, de la mateixa forma en què les han aplicat al personal 
funcionari. Li demana si és que no tothom és igual, i unes persones sí que han de complir les lleis 
mentre que d’altres no les han de complir.  

Assenyala que ja no creuen les afirmacions de la Sra. Roig quan afirma que reclamaran més 
finançament, atès que s’han aprovat per unanimitat moltes mocions en aquest sentit i no s’ha 
aconseguit cap resultat.  

Sobre l’afirmació de la Sra. Roig en el sentit que no pot posar sobre el pressupost allò que no té li 
respon, textualment: “si posassin això en el pressupost, com a mínim podrien controlar que el 
compromís de reclamar el finançament s’està complint”.  

Diu a la Sra. Roig que ella pressuposta tot allò que no té, cada dia: un conveni de carreteres que confia 
que s’incrementi durant els propers anys, perquè sap que és insuficient el finançament per pagar la 
despesa que té en matèria de carreteres, raó per la qual pressuposta l’ingrés i la despesa ja anirà a càrrec 
del pressupost de l’anualitat posterior, i aquest conveni de carreteres que ajorna als anys posteriors la 
part de l’anualitat d’enguany que no li paguen encara no està signat.  

Fa notar que se pressuposta una bestreta de 25M€, que ha de figurar al pressupost de la CAIB i li 
adverteix que si es fixa en aquest pressupost, en la secció 32 que és on ha de constar la bestreta, 
observarà que no hi ha bestreta.  
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Retreu que pressuposti contínuament coses que no té segures, i el que és més greu encara, si no pot 
gastar allò que no té, ha de tancar el Consell de Mallorca ara mateix.  

Observa que la CAIB, només del pressupost de 2012, a data d’avui encara no ha pagat 161M€ al 
Consell de Mallorca, que és en realitat allò que li havia de pagar per raó de les competències 
transferides i de tots els convenis de serveis socials, dels quals no n’ha pagat tampoc ni un.  

Adverteix que si la Sra. Roig no gastàs allò que no té no podria fer ni un sol expedient. De fet, no ha 
pagat ni la meitat de la despesa que ha fet enguany, per la qual cosa no l’estranya gens que la Sra. Cirer 
(consellera executiva de Benestar Social) quan elabora el pressupost, faci un pressupost fictici, i copiï i 
aferri les partides que no retalla, i retalla fins a fer l’IMAS ingovernable.  

Indica que dels 109M€ que el Consell de Mallorca havia de pagar l’any 2012 a l’IMAS encara en 
resten per pagar 43M€. Del pressupost de l’IMAS, de 127M€, entre el Consell de Mallorca i el Govern 
de les Illes Balears li deuen 52M€. Diu que, davant aquesta situació, no és estrany que el personal 
tècnic de l’equip de la Sra. Cirer indiquin, als seus informes, que no poden fer inversions perquè no 
tenen liquiditat. Tampoc és estrany que només hagi pagat 33M€ dels 64M€ que ha gastat enguany, o 
que n’hagi pagat 8M€ dels 19M€ de subvencions que ha atorgat.  

Mentrestant, s’ha apujat el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i tothom n’està molt content, per bé que 
encara no s’ha pagat ni un sol euro del PPB de 2012.  

Es mostra sorpresa pel fet que, enmig d’aquesta situació de manca de doblers a Tresoreria, amb les 
dificultats que genera, el Consell de Mallorca, per a 2012, tengui ingressos per interessos per un import 
de 1.200.000€s. Tot i que argumentin que són puntes de Tresoreria, el cert és que tal i com estan 
actualment els interessos, són moltes puntes de Tresoreria.  

Fa avinent que no saben quines quantitats té als bancs l’actual equip de govern, perquè el seu Grup ha 
demanat per escrit informació sobre el que tenen a caixa i no han rebut cap resposta.  

Diu que potser tenen tants doblers al banc perquè saben que no han de cobrar de la CAIB, perquè saben 
cert que són “el último mono” o, simplement, perquè ja no existeixen i no en fan comptes.  

Indica que s’han aprovat per unanimitat quasi totes les mocions que presenta el seu Grup per reclamar 
el deute del Govern de les Illes Balears, un millor finançament, un calendari de pagaments, escenificant 
una defensa conjunta d’aquesta institució, però aquestes mocions queden en un no res, per la qual cosa 
li queda el dubte de si són una befa.  

Fa notar que el Govern de les Illes Balears demana un préstec de 800M€ per pagar deute, demana un 
rescat i no en paga ni un euro al Consell de Mallorca, per la qual cosa o bé enganyen el govern de la 
institució o bé aquesta no “pinta” res per al Govern de les Illes Balears. 

Per aquesta raó ha dit al principi que li sabia greu fer un debat d’esmenes amb una sensació de 
normalitat, atès que la situació real no ho és normal i potser allò que estam presenciant és la liquidació 
del Consell de Mallorca, amb l’excusa de la crisi i del dèficit. 

Per acabar, adverteix que es tracta d’una liquidació que va plena d’ideologia, perquè els membres del 
govern pensen que la despesa pública s’ha de fer d’una manera centralitzada, en contra del 
municipalisme i d’una gestió dels serveis al més propera possible a la ciutadania. Si és així, l’asfixia 
econòmica li sembla el pitjor dels camins per tot el patiment i el deteriorament que estan generant, i 
allò que no té gens clar és si l’equip de govern del Consell de Mallorca és víctima o còmplice.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Font.  

Li diu que no votaran a favor de les esmenes que ha presenta el Grup MÉS perquè no estan d’acord 
amb les partides que elimina ni tampoc en la forma de creació d’una sèrie d’ingressos que explica el Sr. 
Font.  

Indica que el Sr. Font elimina una sèrie de partides, com ara les que corresponen a la UNED o a la Gent 
Gran, i que el PP no està d’acord a eliminar-les. Aquest és el motiu pel qual no li donaran suport a les 
esmenes. Potser n’augmentarien algunes, si tenguessin doblers, però reitera que no accepten les 
partides que el Grup MÉS elimina del pressupost. 
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Diu que si poguessin disposar de 300.000€ o 400.000€ per destinar a Cultura els hi destinarien, però 
reitera que no admeten eliminar determinades despeses que actualment tenen consignades en el 
pressupost.  

Retreu al Sr. Font el tractament que ha donat a la discussió sobre la partida del pressupost destinada al 
col·lectiu de Gent Gran. Fa notar que són persones que han fet molta feina per Mallorca, raó per la qual 
ara n’han de tenir cura, perquè s’ho mereixen. Si s’ha de treballar per aconseguir que tenguin un local 
on reunir-se, i pagar el seu manteniment, organitzar activitats, etc. s’ha de fer, perquè és un col·lectiu 
que mereix el respecte de tothom.  

Torna a dir al Sr. Font que ha resultat molt poc correcta la seva afirmació en el sentit que el PP només 
en té cura perquè després aquestes persones votin el PP.  

Assegura que l’únic que aconsegueix amb les seves afirmacions és desprestigiar el col·lectiu de Gent 
Gran, i també el PP, i fa notar que no és correcte actuar d’aquesta forma. 

En segon lloc, s’adreça a la Sr. Sánchez. 

Mostra la seva sorpresa per tot el que ha dit, no sap ben bé si aquesta s’ha cregut el que ha dit o si ho ha 
intentat fer per confondre la gent. Reconeix que ha quedat ben despistada, escoltant la seva intervenció 
i li fa avinent que no s’hagués pensat mai trobar-la amb uns plantejaments com els que ha fet.  

Reitera que no pressupostaran cap ingrés ni un si no tenen la certesa que el tendran. Retreu que la Sra. 
Sánchez hagi utilitzat aquest principi per parlar de liquiditat.  

Fa avinent que la Sra. Sánchez sap millor que ella que una cosa és tenir un document que doni suport a 
tenir un ingrés i l’altre és que aquest ingrés es faci efectiu a caixa.  

Reitera que mentre no tengui documents fefaents que assegurin un determinat ingrés no l’inclourà al 
pressupost. Reitera el retret per confondre la gent amb l’afirmació que el PP no vol pressupostar res i 
que els ingressos no es fan realitat. 

Pot entendre que la gent que no coneix les tècniques pressupostàries pugui confondre un crèdit 
pressupostari amb una liquiditat, però no admet que la Sra. Sánchez, en el Ple, utilitzi aquest argument 
per confondre la gent. Torna a dir que no és acceptable.  

També refusa tots els arguments en torn al conveni de carreteres i els retrets de no poder gastar els 
doblers per no haver fet l’ingrés de l’anterior conveni. Li demana serietat, a l’hora de donar 
explicacions. Li fa notar que estan parlant de crèdits pressupostaris. 

Recorda que ella mai no ha negat, i fins i tot ho ha dit exactament, quin és el deute que té la CAIB amb 
el Consell de Mallorca. Fa avinent que ha estat el govern del PP, qui l’ha anunciada i ha esmentat la 
quantitat de 285M€ que encara queden sobre la taula; no s’han amagat gens, i la reclamen 
constantment. Tampoc han amagat mai que aquesta quantitat és quasi l’equivalent del pressupost del 
Consell de Mallorca.  

Per aquesta raó refusa el caire que la Sra. Sánchez ha donat al seu debat, perquè no és el nivell que 
pertoca demostrar en el Ple. 

Quant al capítol 1, diu a la Sra. Sánchez que existeixen les garanties, l’informe del capítol 1 i l’informe 
econòmic financer, i assegura que són documents que s’han fet de forma idèntica al que és habitual fer 
en el Consell de Mallorca, raó per la qual refusa el to de la intervenció de la Sra. Sánchez, que ha donat 
a entendre que ara ja no se fan igual i es posen coses que abans no es posaven.  

Reitera el retret de manca de seriositat.  

Sobre els doblers que hi ha a la caixa, li assegura que n’hi ha, i que tampoc no ho ha amagat mai, atès 
que ja surten a les dades de liquidació de l’any 2011 i sortiran les dades de 2012. Se sorprèn que el 
PSOE s’estranyi pel fet que hagin de sol·licitar 150M€ d’obres d’inversió de convenis, quan allò que 
sorprendria seria haver de licitar 150M€ i no tenir ni un sol euro a caixa. 

Explica que quan el Sr. Rovira (conseller executiu d’Obres Públiques i Territori) faci les adjudicacions 
de les variants o dels accessos del Molinar l’empresa que vengui, amb projectes de 20M€, la primera 
certificació d’obra, als dos o tres mesos, voldrà cobrar i si no cobra l’obra quedarà en l’aire.  
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Recorda que el pitjor és que s’han rebut uns doblers per fer aquestes obres, doblers que s’han ingressat 
al Consell de Mallorca per aquesta finalitat, i que aquests doblers no hi són; és aquest, el mal pitjor. 
Retreu a la Sra. Sánchez que a hores d’ara mostri estranyesa davant aquesta realitat.  

Reitera tots els arguments anteriors sobre el deute de la CAIB i sobre l’import del pressupost del 
Consell de Mallorca. 

A continuació reitera el retret sobre el to del debat de la Sra. Sánchez, atès que no s’esperava ni el to ni 
el nivell d’argumentació, que considera del tot inadequats. 

Anuncia que seran acceptades les tres esmenes que presenta el PP, sobretot la que presenta l’IMAS, per 
raó del risc d’exclusió residencial d’aquest moment. Considera que és prioritari que l’IMAS pugui dur 
endavant aquest projecte conjuntament amb la Creu Roja. Aprofita per donar l’enhorabona a la Sra. 
Cirer (consellera executiva de Benestar Social), atès que té constància que fa molta feina sobre aquesta 
qüestió.  

Tot seguit diu que rebutjaran la resta d’esmenes i que ho fan bàsicament per un problema de 
finançament.  

Finalment, destaca que el govern del Consell de Mallorca presenta avui un pressupost equilibrat, 
adaptat a la realitat econòmica i social que vivim, un pressupost responsable que evita despeses 
innecessàries i les duplicitats de competències amb altres administracions. També fa notar que, tal i 
com es va fer també durant el passat exercici, s’ha elaborat un pressupost solidari amb la gent més 
necessitada.  

La Sra. PRESIDENTA anuncia que ara hi ha un torn d’intervenció dels distints portaveus per tal 
d’explicar el posicionament de cada grup en relació a les esmenes per llavors procedir a la votació 
separada de les esmenes presentades per cada grup polític. 

La Sra. SÁNCHEZ comenta, en referència a les esmenes presentades per MÉS per Mallorca, que 
primerament vol proposar una transacció perquè, inicialment, el Grup Socialista votaria en contra o 
s’abstendria en aquelles esmenes que impliquin una reducció de la despesa. 

La transacció que vol proposar es refereix a l’esmena núm. 2, que consisteix en incrementar en 1M€ els 
ingressos per al pagament d’interessos del deute de la comunitat autònoma, i proposa que s’incrementi 
fins a 1.628.000€ perquè així quedaria quadrada la part de les despeses i es llevarien totes les esmenes 
al pressupost que disminueixen despeses i només es mantendrien les que les incrementen i, en aquest 
cas, el Grup Socialista hi votaria a favor. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) fa constar la conformitat del seu Grup amb la transacció 
proposada per la Sra. Sánchez. 

La PRESIDENTA li demana a la Sra. Sánchez si només proposa aquesta transacció a l’esmena núm. 2 i 
si volen votació conjunta o separada de la resta d’esmenes de MÉS per Mallorca. 

La Sra. SÁNCHEZ especifica que la proposta consisteix en la transacció de l’esmena núm. 2 així com 
la transacció de les esmenes núm. 10, 11, 12, 13 i 18. La núm. 2 s’incrementaria amb 625.000€ i les 
esmenes núm. 10, 11, 12, 13 i 18 serien suprimides. 

La Sra. PRESIDENTA explica la proposta per tal d’aclarir-ne els termes abans de sotmetre les esmenes 
a votació. 

En concret, el Grup Socialista proposa una transacció de l’esmena núm. 2 per incrementar-la amb 
552.000€ i que les esmenes núm. 10, 11, 12, 13 i 18 siguin suprimides. 

El Sr. FONT manifesta la conformitat de MÉS per Mallorca amb la proposta formulada pel Grup 
Socialista. 

Votació esmenes MÉS per Mallorca 

Sotmeses les esmenes a votació, es rebutgen per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

Votació esmenes PSOE 
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Sotmeses les esmenes a votació, es rebutgen per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra de les esmenes 
núm. 1 i 2 del Partit Popular i s’abstendrà en la núm. 3. 

Votació esmenes PP 

Esmena 1 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vuit vots en contra (PSOE). 

Esmena 2 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), vuit vots en contra 
(PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

Esmena 3 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
onze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

La Sra. PRESIDENTA fa constar que, atès que han estat aprovades, les tres esmenes 
presentades pel Grup Popular s’incorporen al pressupost del Consell de Mallorca per 
2013, el qual sotmet a votació a continuació. 

Votació pressupost 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
onze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-004711  a  A-004776. 

 

El secretari general     La presidenta  

 

 

 


