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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 17/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 21 de novembre de 2013 
Hora: de 09.40 h a 10.32 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (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) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (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 (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general:   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.  
ORDRE DEL DIA 
 
1. Moció conjunta del Grup Socialista al Consell de Mallorca i del Grup Més per 
Mallorca per reprovar l’actuació de la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. 
Maria Salom Coll. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PUNT 1. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA I DEL GRUP MÉS PER MALLORCA PER REPROVAR 
L’ACTUACIÓ DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA, LA 
SRA. MARIA SALOM COLL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
1.- Que d’acord amb l’article 51 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca i 
l’article 80 de la Llei 20/06 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, el Ple 
tendrà sessions extraordinàries (...) a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del 
nombre legal de membres de la corporació.  
 
2.- Que també d’acord amb els esmentats articles, la sessió del ple ha de tenir lloc dins 
els quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada. Si la presidència no la convoca 
dins aquest termini, quedarà convocada automàticament per al desè dia hàbil següent 
al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, cosa que ha de ser notificada 
pel secretari o la secretària de la corporació a tots els membres l’endemà de 
l’acabament del termini establert. En absència del president o la presidenta o de qui 
legalment l’hagi de substituir, el ple quedarà vàlidament constituït si hi concorre el 
quòrum que fixa l’article 51 de l’esmentat reglament i 84.1 de l’esmentada Llei, i en 
aquest cas serà presidit pel membre de la corporació de més edat entre les persones 
presents.  

3.- Que els sol·licitants compleixen amb el requisits establerts a l’article 51.2 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca i de l’article 80.2 de la Llei 20/06 
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 

4.- Que els consellers sotasignants entenem que s’ha fet palesa la necessitat de poder 
debatre i decidir al si del Ple del Consell de Mallorca sobre la manera i les  accions 
liderades  per la Presidència del Consell, que han conduït a la Institució, en tan sols 
dos anys, a una situació de marginalitat dins de la vida institucional i social  
Mallorquina, a més del menyspreu del paper dels Ajuntaments i, per tant, dels seus 
ciutadans.  

Per tot això, S O L·L I C I T E N  

La convocatòria de Ple extraordinari en el marc legal establert a l’exposició de 
motius, proposant com a data la de dia 27 de Novembre de 2013 a les 10.00 hores, i 
d’acord amb el següent ordre del dia: 
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1.- Proposta del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA i del Grup 
MÉS PER MALLORCA, de reprovació de la Presidenta del Consell de Mallorca. 

 

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

Explica que el motiu d’aquesta moció i d’aquest Ple extraordinari obeeix a la culminació d’una sèrie de 
polítiques que la presidenta del Consell de Mallorca ha duit a terme d’ençà que va començar el seu 
mandat, ara fa dos anys i mig, i que han culminat en tres fets que per al seu Grup són ja definitius i que 
segurament plantegen un punt d’inflexió i de no retorn. 

Aquests fets han estat, en primer lloc, el seu acord del sistema de finançament amb el Govern de les 
Illes Balears així com es planteja en el nou pressupost de 2014. En segon lloc, la resposta donada a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca en relació al problema del TIL i, en tercer lloc, el que 
s’aprovarà en el proper Ple extraordinari, és a dir, l’adhesió del Consell de Mallorca al Consorci 
Sociosanitari que ha estat la traca final de tot un conjunt d’iniciatives que la Sra. Salom començà fa dos 
anys i mig i que el Grup Socialista pensa que van en contra d’aquesta institució i és per això que 
demanen a aquest Ple –al conjunt dels seus membres– que reprovi la política de la presidenta del 
Consell de Mallorca. 

El Grup Socialista entén que a la presidenta del Consell de Mallorca li toca defensar aquesta institució 
com a primera opció i per damunt de qualsevol altre interès. El seu consell, els seus serveis, els seus 
funcionaris, els seus representants polítics però, sobretot, el seu estatus legal i polític dins el conjunt de 
les institucions de la comunitat autònoma i de l’Estat. 

Està clar que l’Estatut d’Autonomia –torna a repetir una altra vegada, agradi o no– confereix al Consell 
de Mallorca la potestat de ser el govern de Mallorca. 

El Partit Popular va guanyar les eleccions a Mallorca amb un 47% dels vots l’any 2011, però el 53% 
dels votants no varen votar al Partit Popular. De 850.000 o 870.000 persones que vivien a Mallorca, al 
PP n’hi varen votar 155.000. 

Així doncs, la Sra. Salom, des del primer dia de ser la presidenta del Consell de Mallorca era presidenta 
de tots els mallorquins i mallorquines i de tots els votants, siguin d’un partit o d’un altre partit. 

Emperò, què ha fet la Sra. Salom? Ha pres el camí més fàcil que és fer les polítiques que per una part li 
deia el Sr. Bauzá i les que per una altra part li deia l’Estat i ha fet seguidisme d’aquesta política 
partidista en contra dels interessos d’aquesta institució i, qui sap, si també per motius personals –per 
ambicions polítiques personals– per ser possiblement un recanvi del president Bauzá quan aquest deixi 
la política. 

Fa notar que aquest darrer extrem és una qüestió que està claríssima i basta veure les línies 
d’actuacions d’ambdós, basta veure quantitats de línies editorials que han sortit i, per tant, no està dient 
cap ximpleria.  

Tot seguit afirma que la Sra. Salom defensa en aquesta institució –cosa que criticava del govern 
anterior– els seus interessos partidistes i els seus interessos personals i, per això, l’ha reproven. 

Hi ha tres grans motius més destacats (tot i que n’hi ha més). El primer és que la Sra. Salom ha minvat 
el poder institucional del Consell de Mallorca respecte del Govern de les Illes Balears. Potser pensava 
que no eren temps per assumir més transferències però una cosa és això i una altra que es deixi 
avassallar com a diputada atès que juga dos rols polítics molt importants en aquesta comunitat: 
presidenta del Consell de Mallorca i diputada. 

Per tant, ni com a presidenta del Consell de Mallorca ni com a diputada la Sra. Salom no ha defensat 
aquest Consell de Mallorca davant llei intrusistes com la de Llei de turime, la Llei del sòl o la Llei de la 
funció pública que ha fet que al Consell de Mallorca més de 1.000 treballadors no tenguin exigència del 
català. 

Recorda que s’han aprovat un grapat de mocions per unanimitat relatives al Govern de les Illes Balears 
i la Sra. Salom no ha aconseguit res en aquest sentit sinó més aviat el contrari o, per exemple, en 
relació al tema del pagament del deute. 
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Quan la Sra. Salom entrà a governar la institució va dir que aquí hi havia moltes duplicitats però quines 
d’aquestes ha eliminat perquè el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca no era una duplicitat sinó 
que és un desgavell. 

Eliminar duplicitats com, per exemple, la de serveis socials? Doncs no, a l’inrevés. Ara hi ha una nova 
consellera de Serveis Socials al Govern de les Illes Balears més una altra que tenien al Consell de 
Mallorca atès que les competències són d’aquesta institució. 

Per altra banda, no ha assumit cap altra competència. Quan el president del Govern de les Illes Balears 
li diu als consells que poden assumir la competència de Promoció Turística, la Sra. Salom diu que no la 
vol i, en conseqüència, el Consell de Mallorca té menys poder institucional que quan la Sra. Salom va 
entrar. 

També l’acusa d’haver enfonsat econòmicament el Consell de Mallorca. La Sra. Salom va dir que 
venia al Consell de Mallorca a aprimar-lo, que l’anterior equip de govern malbaratava els doblers, que 
havia rebut una pèssima herència econòmica, etc. però la realitat és que ha rebaixat un 30% el 
pressupost i això vol dir que la despesa per habitant del Consell de Mallorca és de 340 € mentre que la 
de Menorca és de 740 €. 

La president ha baixat el nivell de despesa pels mallorquins. Si s’aprimàs la Sra. Salom o els seus 
consellers, no hi tendria res a dir però ha fet aprimar tots els mallorquins a posta. De 340 € ha passat la 
Sra. Salom al nivell en què estàvem en 2006. 

L’endeutament del Govern de les Illes Balears quasi s’ha doblat en dos anys i mig. L’anterior govern 
va deixar el deute del Govern de les Illes Balears en 185 M€, que reconeix que era un desastre, però ara 
han duplicat el desastre. 

També reconeix que tenien un deute important amb els bancs però ara deuen més de 200 M€ als bancs 
arribant al límit legal i adverteix que mai no s’havia arribat al límit legal d’endeutament d’aquesta 
institució, ni tan sols en temps de la Sra. Munar. 

Les inversions per Mallorca, tenint en compte les influències i les relacions de la Sra. Salom a Madrid 
una vegada que ha estat diputada i coneix tota la plana major del Partit Popular, estan a la coa 
d’Espanya i no només a la coa d’aquesta comunitat, que també. 

En quant a la llei de finançament que ha estat pactant, després de dos anys en què el Grup Socialista hi 
ha ofert la seva col·laboració que no volgueren, i resulta que han acordat un sistema de finançament 
que durarà cinc anys i que és un hipoteca per al Consell de Mallorca que no és que el paralitzi 
momentàniament sinó que el deixa en una situació de paràlisi crònica. 

Li retreu igualment el fet que ha governat d’esquena als municipis i li recorda que va dir que el Consell 
de Mallorca era l’ajuntament dels ajuntaments però la primera cosa que ha fet ha estat llevar-los el Pla 
d’Obres i Serveis, que és un pla d’inversions públiques per a una gran quantitat de petits constructors 
de Mallorca. 

La darrera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va ser patètica. El seu Grup li demanà la 
convocatòria una reunió d’aquesta Assemblea i la Sra. Salom va estar més d’un mes a convocar-la i 
durant aquest temps no ha tengut temps de dialogar per veure quines possibilitats hi havia de consens. 

Tant com diu que li agrada el consens, per què no va fer feina envers el consens de l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca? Per què a meitat de l’Assemblea no va deixar que els batles es reunissin 
durant mitja hora per veure si arribaven a un acord quan hi havia, per les dues parts, una voluntat en 
aquest sentit?  

Doncs no ho féu perquè havia de complir una ordre del Sr. Bauzá que era que de l’Assemblea de Batles 
i Batlesses de Mallorca havia de sortir una votació en la qual tothom es retratàs. 

Una altra cosa –que no sap si la coneix el conseller executiu de Cooperació Local– és que aquest 
semestre li toca convocar una altra reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca d’acord 
amb el que s’estableix en el seu reglament però imagina que ni se’n deuen recordar ja que estam a 
finals de novembre i encara no l’han convocada. 

Per finalitzar, es refereix a la reforma local a la qual la Sra. Salom ha donat suport (la reforma local del 
Sr. Rajoy) que impacta a tots els ajuntaments d’una manera bestial i els condueix a una situació 
d’autonomia i d’independència similar a la que tenien abans de la democràcia. 
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En són un exemple els serveis socials –que és la matèria que més coneix però igual passa en relació a 
altres matèries– que queden com un temps eren els padrons de beneficència. Els serveis socials només 
podran donar unes quantes ajudes als pobres dels municipis. 

Per totes aquestes qüestions, el Grup Socialista pensa que el comportament de la Sra. presidenta és 
reprovable i així ho fan. 

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

Comenta que des de MÉS per Mallorca varen decidir, conjuntament amb el PSOE, demanar aquest Ple 
extraordinari per presentar avui aquesta moció de reprovació de la presidenta perquè entenen que, fins a 
dia d’avui, la presidenta no ha estat capaç de defensar aquesta institució com cal. 

Matisa que la presidenta no ha estat capaç de posar peu fiter davant les agressions del govern del Sr. 
Bauzá que té, com a objectiu, minvar al màxim el Consell de Mallorca fins que desaparegui la 
necessitat de tenir el Consell de Mallorca i entenen que la Sra. Salom no ha fet més que seguir els 
dictats del Sr. Bauzá. 

La Sra. presidenta sovint ha dit, en alguns dels seus discursos, que havia de llevar el greix superflu del 
Consell de Mallorca però, sense que li sàpiga greu, li ha de dir que entre ella i el Sr. Bauzá l’estan 
deixant completament esquelètic. Han llevat el greix però també han llevat el múscul i, si es lleva el 
greix i es lleva el múscul, només queda pell i ossos i els ossos sense els músculs no s’aguanten per res i 
aquesta és la situació actual del Consell de Mallorca. 

Observa, per altra banda, que la Sra. Salom no ha tengut mesura i, davant aquesta falta de mesura, el 
que ha passat és que ha convertit el Consell de Mallorca en una entitat anorèctica que necessita 
tractament immediat. 

Fins a dia d’avui, la Sra. Salom no ha estat la presidenta dels mallorquins i mallorquines sinó que ha 
estat la presidenta del Sr. Bauzá, submisa i obedient, extrem que li explicarà a continuació. 

En aquest sentit demana quantes mocions s’han aprovat en aquest Ple exigint al govern del Sr. Bauzá 
que pagui el deute que té amb aquesta institució? Moltes, tantes que n’ha perdut el compte, i li 
agradaria que expliqui que ha fet atès que l’efecte que ha tengut tot això ha estat precisament el contrari 
perquè el deute s’ha anat incrementant. Potser si hagués fet tot el contrari del que ha fet, doncs les 
coses haurien anat millor.  

Duu dos anys elaborant els pressuposts d’aquesta casa. Ara ja van pel tercer i ho han fet amb majoria 
absoluta però s’estan mostrant incapaços, governant amb majoria absoluta, de presentar uns pressuposts 
dins termini i en la forma escaient. Es troben que, no sap si per deixadesa o per incompetència, no 
saben fins el darrer moment quines seran les quatre miques que el govern del Sr. Bauzá els farà arribar. 

Això provoca que els pressuposts no s’aprovin dins l’any en curs i, amb la corresponent publicació al 
BOIB i la resolució d’al·legacions, els pressuposts no seran operatius fins el mes de març o d’abril i, 
tenint en compte com és la maquinària del Consell de Mallorca –que per si mateixa és lenta–, els 
pressuposts d’aquesta casa, fets pel govern del Partit Popular, no són operatius fins el mes de maig o de 
juny i això és perdre mig any. 

Recalca que això és perdre mig any de feina pels mallorquins i mallorquines, mig any en què aquest 
Consell de Mallorca no és operatiu. Tot i que el govern de la institució té majoria absoluta no aprova 
els pressuposts dins termini i en la forma escaient i només aquest fet ja és motiu, més que suficient, per 
aquesta reprovació. 

Pel que fa a la llei de finançament del Consell de Mallorca –tal i com deia el Sr. Garau– és un nyap 
però fa dos anys que diuen que s’està elaborant aquesta llei de finançament del Consell de Mallorca. 
Recalca que hi duen fent feina dos anys. 

Tot seguit observa que el Sr. Bauzá, quan es tracta de torejar una sentència judicial, en hores fa un 
decret llei i planteja si la Sra. Salom no s’ha demanat per què aquesta llei de finançament dels consells 
insulars no l’ha feta el Sr. Bauzá? 

La submissió i l’obediència de la Sra. Salom no acaba aquí. En temes culturals segueix exactament les 
directrius del Sr. Bauzá i les directrius del Sr. Bauzá són una agressió permanent a la nostra llegua i a la 
nostra cultura. 



 6

En aquest sentit explica que les convocatòries públiques de subvencions per a entitats culturals són la 
indústria cultural de Mallorca i la Sra. Salom les va tallar d’arrel des del primer moment. 

Demana, a continuació, si sap quants de llocs de feina s’han destruït en la indústria cultural de 
Mallorca. Assegura que molts però això sembla que no li preocupa a la Sra. presidenta.  

En temes de llengua ha aplicat estrictament i de la manera que ha cregut més convenient, a les ordres 
del Sr. Bauzá, el decret modificant l’RLLT en quant als coneixements de català dins l’àmbit de 
l’administració pública. 

Refusa que li pugui dir que la llei marcava que ho fes així com ho ha fet perquè, si li diu això, li estarà 
dient que molts d’ajuntaments governats pel Partit Popular estan incomplint la llei i ell no creu que els 
ajuntaments incompleixin la llei. 

Així doncs, la Sra. presidenta hagués pogut perfectament –i no ho ha volgut fer– posar que tots els 
funcionaris d’aquesta casa tenguessin coneixements de català. Això, a la llarga, comportarà unes 
conseqüències brutals per a la nostra llengua que poden anomenar com vulguin (català o mallorquí) ja 
que li és igual el nom atès que la llengua només és una i no canviarà perquè uns li diguin mallorquí, 
altres li diguin català i uns altres s’obstinin que és balear. 

Per altra banda, hi ha el tema de la Fundació Toni Catany que ja veuran què passa. Duen dos anys 
enredant, dos anys passant amb cançons i ara es troben amb unes circumstàncies molt concretes, que no 
repetirà perquè ja en parlaren en el Ple passat, però amb la incògnita de què passarà amb la Fundació 
Toni Catany. 

Fins i tot, en aquest aspecte –la cultura–, la Sra. Salom ha contribuït a crear fractura social, com fa el 
Sr. Bauzá. 

En temes d’ordenació del territori també té una submissió absoluta al Sr. Bauzá. El Govern de les Illes 
Balears ha anat fent lleis per afavorir l’especulació o per crear inseguretat jurídica però, sobretot, per 
afavorir els que realment comanden en aquestes illes que són els hotelers, tot envaint competències 
pròpies del Consell de Mallorca i la Sra. Salom no hi ha dit res. 

Ara comencen a venir els bullits. De moment es troben amb el cas de Muleta II i ja veuran què passarà 
quan els ajuntaments hagin d’aplicar la futura llei del sòl. 

La Sra. presidenta també ha tengut una obsessió malaltissa que ha estat no apujar la taxa de fems. Això, 
de partida, és un bon propòsit i una gran intenció però si analitzen tot el procés per arribar a aconseguir 
avui que les famílies de Mallorca no paguin 13 € més pel fems, si analitzen l’intent que el Consell de 
Mallorca cobri la taxa, si analitzen tot el procés de dur fems d’Itàlia –que després resultà ser un 
mafiós–, l’experiment a prova de Catalunya que no va anar bé perquè no era rendible, etc. Tot això ha 
estat un vertader despropòsit. 

La gota que ha fet vessar el tassó –cosa que diu amb tota sinceritat i ben a la cara– va ser l’actuació de 
la Sra. Salom a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca celebrada el passat 8 de novembre. 

Allà la presidenta va tallar el debat i va evitar que s’hi pogués arribar a un consens en relació a un tema 
tant important i que crea tanta fractura social com és el Decret del trilingüisme i la seva aplicació. 

Per tot això, MÉS per Mallorca demana avui, a tots els consellers que formen aquest Ple, que reprovin 
la presidenta del Consell de Mallorca. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta el seu torn d’intervenció. 

Assenyala que sol·licitar un ple extraordinari avui per reprovar la presidenta és molt mal d’entendre i, 
sobretot, després d’haver sentit les intervencions de l’oposició i veure que el Sr. Garau és capaç de 
preveure com acabarà el ple següent i quin serà el seu resultat però no sigui capaç de preveure com 
acabarà aquest. 

El Grup Popular creu que no s’ha de reprovar la presidenta sinó que li haurien de donar un premi a 
l’excel·lència pel seu bon govern i aquí es on discrepen d’opinió però tot seguit ho justificarà. 

Si analitzen la situació actual del Consell de Mallorca, si analitzen el seu discurs, si després d’aquests 
més de 2 anys escolten les seves paraules o l’oposició s’escolta a si mateixa, se’n donaran compte que 
el que fan no té ni cap ni peus ni el que diuen tampoc. 
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El Consell de Mallorca mai no havia estat tan bé com ara, per dues línies i per dos motius. Un és pel 
govern. El govern del Consell de Mallorca té un programa paral·lel al programa que té el Govern de les 
Illes Balears i fan feina junts. L’oposició no ha après a distingir, durant més de 2 anys, la diferència que 
hi ha entre “estar a les ordres” o “fer feina junts”, la qual cosa li agradaria que tenguessin clara perquè 
defineixen “estar a les ordres” com “fer feina junts” i convendria que ho cercassin al diccionari, ho 
estudiassin i llavors ho entendran. 

Sap que l’oposició no està acostumada a fer feina junts. Sap que mai el Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca i entre els grups que han governat una institució i l’altra no han anat a aconseguir 
aquest objectiu comú que ara té el Partit Popular i que l’han dit mil vegades: la millor qualitat de vida 
de tots els mallorquins, des del Consell de Mallorca. 

A continuació li diu al Sr. Font i al Sr. Garau que quan els consellers del Govern balear i els consellers 
del Consell de Mallorca s’asseuen per fer una llei que afectarà tots els ciutadans de Mallorca i tots els 
ciutadans de les Illes Balears, dialoguen, s’escolten, rectifiquen, arriben a acords, etc. 

Entén que les vegades que l’oposició ha governat el Consell de Mallorca no hi ha hagut aquest diàleg, 
no s’han escoltat, no han arribat a acords però, en canvi, el Partit Popular és així i això els agrada. 

Un altre motiu és que la presidenta del Consell de Mallorca, ho és des de fa més de 2 anys, perquè l’hi 
varen posar els mallorquins i l’oposició no n’ha entès el perquè. 

El poble mallorquí estava cansat de tenir governs formats per 2, 4, 6 i 8 partits diferents i, per primera 
vegada en la història, Mallorca va parlar i va triar posar-ne un de fort amb una presidenta que els 
dirigeixi i els ajudi a aconseguir els objectius que volen i que no se cansarà de repetir: volen més 
qualitat de vida pel poble de Mallorca. 

L’oposició, després de dos anys i mig, encara li dóna voltes al tema de l’enfonsament econòmic de 
Mallorca. No s’han adonat encara que si haguessin continuat –cosa que els ha dit més de 10 vegades– 
amb les polítiques econòmiques que tenien abans, en aquests moments no hi hauria Consell de 
Mallorca, estaria intervengut i ja ni existiria. Els bancs se n’haurien duit els bancs i les cadires. 

Demana a l’oposició si no veuen que s’havia de canviar la manera d’anar, si no veuen que s’havia de 
fer aquesta manera que ha triat la presidenta i que no podien seguir així, els mallorquins. 

Es mostra convençut que totes les vegades que han vengut al Ple i han xerrat d’aquest tema i els l’han 
explicat, sembla que no escolten –si fos l’escola, s’haurien perdut la classe, a la universitat no haurien 
aprovat o haurien fet un “fullet” o haurien copiat– perquè això no els entra dins el cap de cap de les 
maneres per més que els ho diuen un pic i un altre. 

No ho volen entendre i segueixen entossudits dient aquell discurs que feien i en aquella manera 
d’actuar que tenien que no només el Partit Popular els deia que sí o que no sinó que tot el poble de 
Mallorca els va dir que això no ho volia però continuen insistint-hi la qual cosa, com deia al principi, és 
una manera absurda de perdre el temps. 

Per altra banda, acusen la presidenta de governar a les espatlles de Mallorca quan mai els batles de 
Mallorca no havien vengut tantes vegades a Ciutat per ser escoltats, demanar i solucionar temes. 
Repeteix que mai els batles no havien vengut tant a Ciutat i afegeix que pot entendre que els seus batles 
no els ho diguin perquè en tenen molts pocs però els promet que els batles (i els partits que tenen batles 
ho saben) mai no havien estat tan ben tractats com ara per part del Consell de Mallorca. 

Malgrat això, l’oposició encara és capaç de continuar fent referència a una Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca i treure-la sempre en el sentit negatiu. Per això, demana si és que no han entès 
que el Partit Popular és un partit (també sap que no poden entendre perquè és quelcom que no han 
tengut mai) i assenyala que al Partit Popular varen fer un programa de govern junts i varen presentar a 
la gent de tot Mallorca el que volien per a tots, el que volien als municipis, al Consell de Mallorca, a la 
Comunitat Autònoma i a l’Estat espanyol. 

Remarca que el Partit Popular és fidel a allò que va prometre i està acostumat a no enganyar la gent. 
Entén que això li sàpiga greu a l’oposició atès que les veritats ofenen. També sap que l’oposició no ha 
pogut aplicar mai en la seva vida política un programa electoral perquè sempre que han governat han 
hagut de posar damunt la taula 7 o 8 programes abans de poder-ne executar un. 
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Entén que s’enfadin per això però el que li sap més greu és que no ho entenen a base de parlar-ne, 
parlar-ne i parlar-ne. Tenen el cap ben tancat i creu que no varen saber jugar acceptant les regles del joc 
democràtic. Creu que no han sabut acceptar mai la derrota democràtica. 

Per concloure, comenta que la seva padrina ja deia – i els ho diu perquè ho aprenguin–: “Sant Lluc, 
Sant Lluc, quin no vol perdre, que no jug”. 

El Sr. GARAU manifesta que, una vegada més, la presidenta els obsequia amb una dels seus estils 
polítics de gestionar aquesta casa que consisteix en no donar la cara, nedar i guardar la roba, però creu 
que avui li tocava a la Sra. Salom contestar en lloc de fer-ho el Sr. Vidal ja que, tot i que li agrada molt 
xerrar amb ell, el Sr. Vidal té un estil de parlar de la política com si fos una rondalla, en la qual sembla 
que tot està bé i que l’oposició ho feia fatal. 

Observa, a continuació, que hi ha una cosa que el Partit Popular confon una vegada i una altra i això sí 
que fa vergonya. El Partit Popular se pensa que el poble mallorquí és el PP o que el poble mallorquí és 
el del PP i aprofitar per recordar que els va votar un 47% de la gent i obtingueren majoria absoluta 
però, quan seuen aquí, han de governar per a tots els mallorquins i han de governar per a tots els batles. 

En aquest sentit insisteix en recordar que en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca hi havia una 
voluntat de consens que la Sra. presidenta no va permetre. Allà hi va haver vàries propostes del grup de 
21 batles que varen demanar un recés de mitja hora per arribar a un consens i la Sra. presidenta va dir 
que no. I per què va dir que no? Perquè el Sr. Bauzá no volia sortir amb un consens d’allà. 

Remarca que això és el que va passar i és el motiu d’aquesta reprovació, atès que estan cansats 
d’aquesta doble cara. Una cara aquí, una cara al Parlament. I això s’ha acabat, li diu a la presidenta. 

A més a més, la presidenta encara insisteix en dir que el Consell de Mallorca hauria fet fallida, cosa 
que refusa rotundament i insta que li ofereixin xifres ja que, si fa dos anys i mig el Consell de Mallorca 
hauria fet fallida, ara estaria a la UCI perquè tots els indicadors econòmics són molt pitjors que quan 
governava el Partit Socialista com, per exemple, el deute del Govern balear, el deute als bancs, la 
despesa per habitant, etc. 

Les conseqüències d’aquesta paràlisi no és una qüestió de la classe política, no és un problema de què a 
l’oposició no li agradi com ho fa el govern. La conseqüència és que el PP té una gran quantitat de gent 
–més de 1.000 persones– en llista d’espera a les residències i no hi fan res i ni tan sols no arreglen una 
sola habitació per aquesta gent i no ho fan perquè no tenen doblers per invertir perquè no se planten 
davant el Sr. Bauzá i davant el Sr. Rajoy i els demanen el que just per a aquesta casa. 

El que no és just per a aquesta casa és que Menorca tengui 740 € per habitant aquest any 2012 i 
Mallorca en tengui 340 i que l’equip de govern pacti una llei de finançament que consolida aquesta 
injustícia i consolida la misèria: 35,6 M€. 

A continuació fa notar que posarà un exemple concret atès que els consellers del PP són tots nous aquí i 
no han tengut ni la més mínima curiositat d’estudiar què és el Consell de Mallorca. 

En aquest sentit explica que el Consell de Mallorca va rebre la transferència de La Bonanova. Les 
despeses que genera avui La Bonanova no són les despeses que generava quan el Consell de Mallorca 
se’n va fer càrrec i aleshores es va dir que hi hauria una comissió per revisar els preus. Les bestretes –
de les quals tant es queixen però després les practiquen– eren per ajustar aquests preus reals. 

Remarca que l’equip de govern està acceptant una llei de finançament pèssima per a aquest Consell de 
Mallorca. 

Els experts varen dir que el finançament del Consell de Mallorca era, com a mínim per obrir i tancar el 
Consell cada any, de 70 M€ més i només els acceptaran 30 M€, si és que arriben, per als propers cinc 
anys. 

En canvi, diuen que gestionen bé però si això fos ca seva o el seu negoci –li diu al Sr. Vidal–, està 
segur que no acceptaria un pacte com aquest però, clar, ni és el seu negoci ni saben on seran d’aquí a 
dos anys i mig. 

Recalca que l’equip de govern de la passada legislatura va deixar els comptes sanejats i quatre exercicis 
amb superàvit signats per la interventora. L’únic problema que hi havia aleshores al Consell de 
Mallorca era el deute del Govern balear, deute que no amagaven i que ascendia a 180 M€ però avui ja 
són més de 300 M€. 
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El Partit Popular va venir aquí a salvar el món. El Sr. Rajoy a Madrid i el Sr. Bauzá i la Sra. Salom a la 
Comunitat Autònoma varen venir a salvar el món i a més dir que els membres del PSOE eren beneits, 
eren maldestres i no sabien gestionar, emperò el Partit Popular ho ha fet molt pitjor. 

A Espanya ara hi ha 1 milió més de persones a l’atur. Quantes places per a persones amb discapacitats 
ha creat la Sra. Cirer? Quantes places de persones majors s’han concertat noves? Quants d’al·lots 
pobres hi ha a Mallorca avui? Quantes inversions estatutàries s’han fet? Quantes inversions en 
carreteres s’han fet? 

Tot això, que són fets objectius i no paraules –com diu el Sr. Vidal– i és molt menys del que tenien 
amb una situació política molt més fàcil. Tenen majoria absoluta aquí, majoria absoluta a la Comunitat 
Autònoma i majoria absoluta a Madrid. Com pot ser que una majoria d’aquest tipus arribi a tenir la 
despesa més baixa de tot Espanya per Mallorca i l’equip de govern del Consell de Mallorca calli? 

Si la Sra. Armengol –o el Sr. Antich– hagués estat presidenta d’aquesta comunitat, la Sra. Salom hauria 
sortit cada dia al carrer i cada dia estaria en els diaris. Per què no hi està? Doncs perquè, segons la 
lectura que fa el PSOE, la Sra. Salom és la segona que està preparada per ser la presidenta del Govern 
de les Illes Balears si li donen la incompatibilitat al Sr. Bauzá. 

Aquesta ha estat la seva política i ho demostra la defensa de les polítiques del partit com en el cas del 
TIL, la Llei de funció pública, la Llei del sòl, la Llei turística o la importació de fems. Tot són coses 
que han anat en contra d’aquest Consell de Mallorca. 

Avui aquest consell –no sap si la Sra. Salom ho sap– està més desprestigiat que fa tres anys. Molt més 
desprestigiat que fa tres anys; molt més desafectada la gent que ja no sap ni què fa el Consell de 
Mallorca ni què és. 

En conclusió, li insisteix a la Sra. Salom en la legitimitat d’aquesta moció, en la pertinència i al Sr. 
Vidal li assenyala que les raons que els vessen. 

El Sr. FONT inicia el seu torn de rèplica dient-li al Sr. Vidal que ell no ha estat mai un alumne brillant 
però ha intuït que el Sr. Vidal li volia donar classes de comptar de dos en dos, i ja en sap de comptar de 
dos en dos: dos, quatre, sis, vuit... El Sr. Vidal ha arribat fins a vuit i ells no arribaren fins a vuit. 

Insisteix que també sap comptar de dos en dos i li pot donar classe al Sr. Vidal –si no sap comptar fins 
més amunt– per comptar els incompliments del programa electoral que estan fent. 

Li hauria de caure la cara de vergonya per parlar-li de programa electoral. L’única cosa que han 
complert del programa electoral ha estat tancar Ràdio i Televisió de Mallorca –i ara se’n paguen les 
conseqüències– perquè no han complert res més ni l’equip de govern del Consell de Mallorca, ni el Sr. 
Bauzá, ni el Sr. Rajoy a Madrid. 

De fet, fan tot el contrari del que diu el programa electoral però passa que tenen una capacitat estranya 
–que té molt de mèrit– per vendre el que estan fent com una cosa del programa electoral, però no és 
així i creu que el Sr. Vidal deu fer estona que no s’ha llegit el seu programa electoral i el convida a fer-
ho. 

El Sr. Vidal ha dit que els batles estan ben atesos i, en aquest sentit, li demana si és que no hi era a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca de fa uns dies perquè la seva absència és la raó per la 
qual diu que els batles estan ben atesos. 

Com que el Sr. Vidal no hi era, li explica que en l’Assemblea de Batles més d’un terç dels batles de 
Mallorca varen ser totalment menyspreats perquè s’hi va demanar un recés per mirar d’arribar a un 
consens envers un tema que tots saben que és de vital importància –l’educació– i que està creant el 
conflicte que està creant i els varen negar aquest recés. 

Els varen negar poder arribar a un consens a més d’un terç dels batles de Mallorca i si això creu el Sr. 
Vidal que és que els batles estiguin ben atesos, li recomana que vagi a escola o consulti al diccionari 
què vol dir “ben atesos” perquè, segons el seu parer, “ben atesos” no vol dir això. 

La Sra. presidenta, a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i sempre, té l’obligació de posar-hi 
pau com a presidenta de tots els mallorquins i mallorquines però a l’Assemblea de Batles l’única cosa 
que va fer va ser intentar apagar el foc amb benzina i això no està bé i és motiu, més que suficient, de 
reprovació. 
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A continuació li demana a la Sra. Salom si sap quina és la seva major activitat, segons el seu gabinet de 
premsa atès que no està al corrent de tot allò que no és públic. La seva activitat, segons informa el 
gabinet de premsa, és anar a misses, anar a visites d’obres, actes benèfics, fer recepcions d’alts càrrecs 
–eclesiàstics, militars o diplomàtics– i poca cosa més. 

No nega que aquests actes no s’hagin de fer però creu que els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta illa 
treuen molt poc beneficis de totes aquestes coses que, evidentment, ha de fer pel seu càrrec però els 
beneficis que en treuen directament els ciutadans d’aquesta illa són molts pocs. La imatge que projecta 
la Sra. Salom és: “mira-la, ja torna a ser a pintar-la”, que no és una imatge agradable.  

Refusa, tot seguit, que li parlin d’ètica perquè podrien parlar del Codi ètic però no ho farà avui i deixarà 
el Codi ètic i el seu compliment per a un altre dia, però fa saber a la presidenta que cap o molts pocs 
dels seus consellers han aportat la declaració de la renda tal i com estipula el Codi ètic. 

La Sra. Salom, com a presidenta d’aquest consell, ha tirat endavant una sèrie d’iniciatives, cosa que no 
li nega. “Ha aconseguit” –com deia per activa i per passiva el seu programa electoral– tancar Ràdio i 
Televisió de Mallorca i ara comencen a tenir-ne les conseqüències. 

La presidenta també “ha aconseguit” que es duguin fems de fora a cremar a Mallorca, amb totes les 
seves conseqüències (13 € a les famílies) i ja veuran què passarà quan els ciutadans hagin de pagar la 
depuració dels llots perquè segur que pagaran i seran més de 13 €. 

“Ha aconseguit” també eliminar que al Consell de Mallorca el català sigui requisit per als treballadors 
de la casa i “ha aconseguit” o està aconseguint contractar les obres del segon cinturó, és a dir, una altra 
autopista totalment innecessària en aquesta illa i més tenint en compte els temps que vivim de crisi 
econòmica. 

Per tots aquests motius, i sobretot per l’actuació de la Sra. presidenta a l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca de dia 8 de novembre, demanen als consellers membres d’aquest Ple la seva 
reprovació. 

La Sra. PRESIDENTA comença la seva intervenció. 

En primer lloc diu al Sr. Garau que es queixa perquè ha intervengut el Sr. Vidal i aprofita per recordar-
li que les intervencions en els debats de les mocions es fan per grups polítics i les tanca un membre de 
l’equip de govern. Li reitera els arguments i assenyala que és el que han fet i que el PP no se n’amaga 
de res. 

Per altra banda, li fa saber que considera que l’oposició no tenia cap motiu ni un per presentar en aquest 
Ple una reprovació a la presidenta. Accepta que la critiquin si no els agrada qualque cosa però creu que 
no tenen motius per reprovar-la i amb aquest Ple d’avui estan devaluant el que s’ha considerat tota la 
vida la reprovació a un president. 

Adverteix que creu que s’han equivocat perquè no hi ha motius, segons el seu parer, per reprovar la 
seva actitud com a presidenta del Consell de Mallorca. 

En la moció aporten quatre motius: acord de la Llei de finançament dels consells insulars, l’actitud a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, el Consorci Sociosanitari i que vol ser el recanvi del Sr. 
Bauzá. 

D’aquests quatre punts només n’hi ha un que ja s’ha produït: l’Assemblea de Batles. Els altres tres 
punts no s’han produït ni es produiran però l’oposició, basant-se en fets futurs que poden passar o no, 
demanen la seva reprovació. Reitera que no tenen cap motiu ni un per fer-ho més que l’argument de 
l’oposició, que és escaïnar, però ella creu que hi havia altres fórmules sense haver de presentar al Ple 
una reprovació. 

Tot seguit nega que sigui recanvi de ningú. Ella és presidenta del Consell de Mallorca i acabarà aquesta 
legislatura com a presidenta del Consell de Mallorca, cosa que ha dit per activa i per passiva, perquè el 
seu compromís és amb els mallorquins i per això es va presentar a les eleccions, és a dir, per intentar 
arreglar i solucionar problemes d’aquesta casa i donar un bon servei a tots els mallorquins. 

En quant a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca diu que vol fer un comentari al respecte 
d’aquest tema i comenta que creu que al Sr. Garau l’ha traït el subconscient o la intencionalitat. 
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Observa que el Sr. Garau ha dit literalment “noltros li convocam una Assemblea de Batles” i se suposa 
que eren els batles els que sol·licitaven la convocatòria d’una Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca; demana al Sr. Garau si és que ell és batle.  

Adverteix que se’ls han conegut les intencions. L’única cosa que volia el Grup Socialista, com a partit 
polític, era crear una divisió dins l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca cosa que mai en la vida 
no s’havia produït: que cap batle fes política en contra d’un altre batle. 

Així doncs, considera que s’ha tergiversat el significat i la finalitat de l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca. Els únics que han intentat dividir els batles de Mallorca en relació a un tema són els 
membres del Grup Socialista que varen convocar una Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 
només per punyir i per dividir els batles. 

Reitera que, tot i les discrepàncies entre batles del PP, del PSOE, del PSM o d’Esquerra Unida, mai no 
havien convocat una Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca per dividir els batles de Mallorca i 
això és que ha fet el Grup Socialista. 

Constata que no li demanarien la reprovació avui en aquest Ple si el resultat de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca hagués estat un altre. Si el resultat n’hagués estat un altre i no hi hagués hagut 
recés, no haguessin demanat la seva reprovació avui en aquest Ple. 

El que creu que passa és que tenen mal perdre i se pensaven convocar una Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca per reprovar i tornar enrere el TIL i els va sortir malament i per això demanen 
avui la seva reprovació. Remarca que s’han notat les seves intencions amb això i que s’hi han 
equivocat. 

Una altra qüestió que han dit és que no fan res pels ajuntaments i la seva resposta és que, si bé no han 
fet un Pla d’Obres i Serveis, sí que han destinat cada any uns 5 M€ perquè els ajuntaments els gastassin 
en allò que considerassin oportú. Els ajuntaments els havien dit que no tenien doblers per pagar totes 
les factures i que s’estimaven més que els enviassin doblers per finançar i pagar despesa corrent que no 
per fer obres i el Consell de Mallorca ha fet el que han volgut els ajuntaments. 

Igualment els ajuntaments els varen fer saber que consideraven que s’havia de tornar enrere el 
compromís d’haver de pagar un 1% dels seus ingressos ordinaris per Serpreisal i l’equip de govern ho 
ha tornat enrere i el seu cost l’assumeixen des del Consell de Mallorca. 

També li han dit que, si comparen els doblers per habitant de Mallorca i de Menorca, Mallorca té 
menys doblers però resulta que aquests conceptes no es poden comparar perquè Menorca, per exemple, 
té les competències en Agricultura i Mallorca no. Menorca té les competències en Transport i Mallorca 
no. Són coses distintes que no es poden comparar perquè no són casos homogenis. 

No obstant això, durant la legislatura passada, quan governa l’oposició, podrien haver assumit aquestes 
competències però no ho feren i ara els ho retreuen. Si haguessin assumit les competències ara no 
n’haurien de parlar com sempre estan fent. 

La legislatura passada tenien majoria al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears i no varen 
assumir les competències d’Agricultura, ni Transport ni Turisme. Per què no ho feren? Deien que ho 
farien i no ho feren però el PP ha dit, des del principi de la legislatura, que ho farien i, per tant, no 
enganyen ningú atès que han dit que aquesta legislatura no assumirien noves competències. 

En termes generals, li diuen i li presenten aquesta reprovació perquè ella només creu el Sr. Bauzá i per 
temes de doblers, tot i que és cert que ara tenen més problemes de doblers. 

Avui per avui, es troben amb un PSOE –a nivell d’aquí i a nivell de Madrid– que està dividit, es troben 
amb un grup MÉS per Mallorca que està cercant el seu futur amb aliances amb noves formacions, és a 
dir, que s’està intentant reubicar perquè està en certa manera desubicat i, finalment, es troben amb un 
Partit Popular a les Illes Balears sòlid, fort i que té clar com i de quina manera ha de governar i com ho 
han de fer per treure a Balears i a Espanya d’aquesta crisi en la qual els va deixar l’anterior govern. 

Destaca que estan fent feina en aquest sentit mentre que l’oposició intenta dividir-los tant amb la llei de 
finançament com amb l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca però el PP està centrant els seus 
esforços en el fet que varen agafar un país –Espanya–, un Govern balear i un Consell de Mallorca amb 
un munt de gent patint perquè no cobrava les factures, que estaven pendents dels pagaments de les 
administracions i amb un caramull de gent en l’atur i, per quan arribin les properes eleccions, pot 
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garantir que haurien reconduït tota aquesta situació, que és el que vertaderament preocupa al conjunt de 
mallorquins. 

Reitera que l’oposició té un mal perdre i el que voldrien és que tot el dia el Sr. Bauzá i ella es 
barallassin a través dels diaris i que li’n digués quatre de fresques pels mitjans de comunicació però el 
Partit Popular no actua així. 

La Sra. Roig i ella mateixa es reuneixen 50.000 vegades i es rompen la cara davant el Govern de les 
Illes Balears però ho fan dins els despatxos (o van elles al Govern o vénen del Govern al seu despatx al 
Consell) i aquí discuteixen els temes, a porta tancada, i s’hi diuen tot el que s’han de dir però no ho fan 
a través dels diaris perquè consideren que el poble de Mallorca no se mereix els espectacles de 
l’anterior legislatura allà on el Consell de Mallorca pegava al Govern de les Illes Balears i allà on el 
Govern de les Illes Balears pegava al Consell de Mallorca. 

Això no s’ho mereix el poble de Mallorca. El poble de Mallorca té massa preocupacions  com perquè 
els polítics del mateix partit i del mateix govern es barallin. No vol entrar en aquest joc perquè li 
sembla que no és el correcte. 

Fa constar que també li ha dit que quan el Partit Popular va arribar al govern del Consell de Mallorca 
va trobar tots els comptes clars i no accepta que li diguin això perquè quan varen arribar no hi havia ni 
tan sols pressupost per tenir els comptes clars. 

Recorda que aleshores no sabien ni quins ingressos tenia el Consell de Mallorca ni quines despeses 
tenia el Consell de Mallorca perquè el pressupost estava prorrogat, és a dir, que no ho varen poder 
deixar més malament i més embullat amb milers de factures sense pagar i un deute enorme del govern 
del Sr. Antich a la Sra. Armengol. Això és el que es varen trobar quan varen arribar i estan intentant 
posar-hi ordre. 

L’oposició es queixa, fins i tot, que no s’hagi aprovat el pressupost dins enguany i que l’hauran 
d’aprovar l’any que ve però és perquè no varen deixar una llei de finançament ja que, si hi hagués una 
llei de finançament dels consells, cada any el Consell de Mallorca hagués pogut aprovar el seu 
pressupost dins termini i en la forma escaient. 

Es queixen de la llei de finançament però resulta que el que s’havia aprovat és que el Govern de les 
Illes Balears cada any faria uns lliuraments a compte de la futura llei de finançament dels consells 
insulars. Uns lliuraments a compte que volen dir que al Consell de Mallorca li han donat més de 100 
M€ que ara hauria de tornar. 

Remarca que el que els va deixar l’anterior equip de govern era una misèria de lliuraments a compte 
indignes per a aquesta institució tot i que hagués estat més fàcil aprovar una llei de finançament en un 
moment de bonança econòmica que no fer-la ara quan les coses van malament, en un moment que hi ha 
crisi. 

Fa cinc anys era molt més fàcil aprovar una llei de finançament perquè hi havia molts més doblers que 
ara. Ara és complicat i molt difícil perquè les administracions no tenen els recursos suficients per 
aprovar una llei opulenta i amb grans quantitats de doblers per als consells insulars. 

Això sí, el concepte de “Consell de Mallorca” que té l’oposició i que té el PP és distint. L’oposició vol 
un Consell de Mallorca amb grans opulències, amb un repartiment de poders com tenien la passada 
legislatura que sigui un contrapoder del Govern balear, que faci coses que no li corresponen...  

Governaven el Consell de Mallorca i crearen una fundació pel Turisme tot i que no tenien les 
competències de Turisme. Si haguessin volgut dur Turisme des del Consell de Mallorca, haurien hagut 
d’assumir les competències de Turisme i no fer-ho per la porta de darrere.  

Igualment tenien una consellera de Promoció Econòmica, que donava subvencions per tot, però no 
tenien les competències de Promoció Econòmica. Si ho volien fer, doncs haguessin assumit, a l’empara 
de l’Estatut d’Autonomia, les competències de Promoció Econòmica i després haguessin creat la 
Conselleria. 

També els retreu que feien polítiques de Joventut però tampoc no tenien les competències en matèria de 
Joventut. Amb tot això es demostra que defensen un model distint de Consell de Mallorca. 
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Tot seguit constata que ha estat el Partit Popular el que ha eliminat totes aquestes duplicitats perquè 
consideraven que aquestes competències no les havia d’exercir el Consell de Mallorca i, si ho ha de fer, 
ha ser mitjançant la transferència de les competències i no per la porta de darrere com feien abans. 

El Partit Popular vol un nou model de Consell de Mallorca i no coincidiran amb el model de l’oposició 
durant la passada legislatura. Per tant, els convida a oblidar-se d’aquell model ja que l’actual govern va 
cap a un altre model tot defensant, òbviament, aquest consell insular. 

Remarca que el Partit Popular defensa el Consell de Mallorca però un consell molt més real, un consell 
que toca de peus a terra i fa el que ha de fer i no allò que no ha de fer. Defensen un consell molt més 
eficient, eficaç i transparent allà on tots els que governen actuen de bona fe, que pensen amb les 
persones i que pensen amb els més dèbils . 

Efectivament ella va dir durant tota la campanya electoral que el Consell de Mallorca tenia un excés de 
greix i que calia aprimar-lo i l’estan aprimant però l’oposició es queixa dient que el deixaran en “pell i 
ossos”, extrem que refusa perquè assegura que el deixaran molt més sa que no estava quan varen 
arribar al govern de la institució i, en haver acabat, passaran comptes. 

Què passaria si el PP aprovava una llei de finançament així com toca? En haver acabat en parlaran. 
Seria un èxit tenir una llei de finançament i no haver d’anar cada any a demanar al Govern de les Illes 
Balears, partida per partida, el que hagi d’aportar al pressupost del Consell de Mallorca com si fossin 
infants menors d’edat. 

Convendria tenir una llei de finançament que contemplàs que se li enviàs al Consell de Mallorca una 
quantitat, encara que sigui poca, però que l’hagin de justificar, és a dir, que se li doni al Consell de 
Mallorca la majoria d’edat per poder decidir com i de quina manera repartir els doblers i no haver de 
justificar cada any, fil per randa, cèntim per cèntim, euro per euro, tots els doblers que li envia el 
Govern de les Illes Balears. 

En conclusió, observa que, segons el seu criteri, els grups de l’oposició s’han equivocat avui plantejant 
el Ple d’aquesta manera i afegeix que sol·licitaven la celebració d’aquest Ple per dia 27 i, atès que avui 
s’havia de celebrar un Ple extraordinari pel tema del Consorci Sociosanitari, doncs han considerat que 
era millor avançar el Ple extraordinari per debatre aquesta moció de reprovació i així ho han fet. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7028  a  A  Nº 7040. 

El secretari general     La presidenta 

 
 


