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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 17/2012 
Caràcter: extraordinària  
Data: 26 d’octubre de 2012 
Hora: de 13.05 h a 14.40 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) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (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) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

També hi assistiren el consellers executius Sr. Jaume Juan Garcia i Sr Mauricio 
Rovira de Alós. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Miquel Ensenyat Riutort, Joan 
Ferrà Martorell, Joan Font Massot, Melchora Gómez Andrés, Bernat Roig Cabrer, 
Jeroni Salom Munar. 

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

(I) PART RESOLUTIVA 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

1. Proposta d’aprovació de l’expedient núm.20 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2012 per suplements de crèdits ( SUP05/2012). 
 
2. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 19 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2012 per crèdits extraordinaris (CE04/2012), per suplements de crèdits 
(SUP04/2012), per tranferència ( TR07/2012) i de canvi de destinació (CD04/2012). 
 
3. Proposta d’acord per a la declaració de no disponibilitat de crèdits en aplicació del que 
disposa el Reial Decret Llei 20/2012 de data 13 de juliol. 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

4. Proposta aprovació del canvi de gestió dels refugis del Pont Romà i de Can Boi del Consell 
de Mallorca. 

 

II. PART DE CONTROL 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

5. Moció del Grup polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre el 
tancament del centre d’atenció d’immigrants “Anselm Turmeda”. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita la 
paraula per tal d’excusar l’assistència dels consellers Sr. Ensenyat i Sr. Font 
ambdós per malaltia. 

 

(I) PART RESOLUTIVA 

 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT  1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 20 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS ( SUP05/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública: 
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Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu de 19 d’octubre de 
2012, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2012, a l’objecte 
de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no tenien crèdit 
suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2012, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 
 
Aprovar l’expedient núm. 20 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2012, d’acord amb el 
següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM. 20 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 
   

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUP05/2012) 
   
   

Aplicació Descripció Import 

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ AFERS SOCIALS 3.700.000,00 

20.33620.76700 CONSORCI POLLENTIA ADQUISICIÓ CAN DOMENECH 800,00 

  TOTAL SUPLEMENTS 3.700.800,00 
   
   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS  
   

1) Baixes per anul.lació 
   

Aplicació Descripció Import 

10.91200.10000 RETRIB.BÀSIQUES O.G. PRESIDÈNCIA 152.352,12 

50.34150.41000 APORTACIÓ IEHM (Hipòdrom Son Pardo) 3.528,66 

00.43110.48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES PROMOCIÓ ECONÒMICA 50.000,00 

00.43200.48902 PROJECTE MALLORCA FILM COMISSION 200.000,00 

00.91200.22601 PROTOCOL O.G. DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA 75.000,00 

00.92001.48100 PREMIS, BEQUES I ALTRES UIB 9.800,00 

00.92040.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SVEI. INFORMÀTICA 140.000,00 

10.01100.31022 INTERESSOS PRÉSTEC 2000 BBVA 0023355103 1.256,02 

10.01100.31022 INTERESSOS PRÉSTEC 2005 BBVA 05314259 200.000,00 

10.01100.31029 INTERESSOS PRÉSTEC 2008 DEXIA SABADELL 36154605 500.000,00 

10.01100.31036 INTERESSOS PRÉSTEC 2010 BSCH 1030041523 400.000,00 
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10.01100.31042 INTERESSOS PRÉSTEC ICO 2011 BBVA 400.000,00 

10.01100.31043 INTERESSOS PRÉSTEC ICO 2011 BSCH 500.000,00 

10.23140.41000 CONVENI COL.LABORACIÓ IMAS INSERC.DISCAPACITATS 229.500,00 

10.91210.22601 PROTOCOL O.G. DEPARTAMENT HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 15.000,00 

10.92001.48100 PREMIS, BEQUES I EST.DE RECERCA 9.600,00 

20.33128.22201 COMUNIC.POSTALS SVEIS.ADM.CULTURA I PATRIM. 15.000,00 

20.33220.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDIFICI KREKÒVIC 5.000,00 

20.33400.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NORMAL.LINGU 60.000,00 

20.33400.48900 APORTACIÓ ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE 220.163,20 

20.33430.47901 CONV. CIRCUIT TEATRAL 130.000,00 

20.33490.22609 ACTIVITATS CULTURALS CULTURA I PATRIMONI 25.000,00 

20.33490.22707 SERVEIS CULTURALS REPRES. CULTURA I PATRIMONI 25.000,00 

20.33620.21000 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES SVEI.PATR. HIST. 10.000,00 

20.33620.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SVEI.PAT.HISTÒRIC 25.000,00 

20.33620.24000 PUBLICACIONS SVEI.PATRIMONI HISTÒRIC 5.000,00 

20.33701.22606 REUNIONS, CONF. I CURSETS C.S.C. INCA 12.000,00 

20.33702.22606 REUNIONS, CONF. I CURSETS C.S.C. MANACOR 13.000,00 

20.33790.22606 REUNIONS, CONF. I CURSETS SERVEI JOVENTUT 40.000,00 

20.33790.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEI JOVENTUT 25.000,00 

20.34003.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDICINA ESPORTIVA 25.000,00 

20.34003.22699 ALTRES DESPESES MEDICINA ESPORTIVA 15.000,00 

20.43900.22603 ANUNCIS DIARIS OFICIALS ARTESANIA 5.000,00 

20.43900.22606 REUNIONS, CONF. I CURSETS ARTESANIA 5.000,00 

20.43900.47900 ALTRES TRANSF. A EMPRESES ARTESANIA 48.800,00 

20.43900.48100 PREMIS, BEQUES I ALTRES ARTESANIA 5.000,00 

20.43900.48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES ARTESANIA 30.000,00 

20.91203.22601 PROTOCOL O.G. CULTURA I PATRIMONI 30.000,00 

50.91206.22601 PROTOCOL O.G. MEDI AMBIENT 12.000,00 

55.91207.22601 PROTOCOL O.G. TERRITORI 14.000,00 

65.91209.22601 PROTOCOL O.G. COOPERACIÓ LOCAL 14.000,00 

20.33620.76701 CONSORCI POLLENTIA RESTAURACIÓ CAN DOMENECH 800,00 

  TOTAL DISMINUCIONS 3.700.800,00 
 

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 
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169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLeg 2/2004, de 5 de 
març. 

 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que aquest 
expedient de modificació de crèdits suposa augmentar, amb un suplement de crèdit, la 
partida de l’IMAS en 3,7M€. 

Aquesta aportació extraordinària a l’IMAS implica una sèrie de baixes del pressupost 
propi del Consell de Mallorca entre les quals estan les retribucions d’alts càrrecs de la 
corporació, és a dir, la paga extra dels consellers, directors generals, secretaris tècnics 
i personal eventual i que suposa, aproximadament, uns 155.000€. 

La resta de baixes provenen de la baixa de despesa corrent i, principalment, s’hi 
destinen uns 160.000€ que vénen de Protocol, uns 280.000€ d’Estudis i Treballs 
Tècnics i afegeix que les partides més importants, a través de les quals poden fer 
aquesta aportació a l’IMAS, són les partides pressupostades en capítol III per a 
interessos i que ronden al voltant dels 2M€. 

Igualment és cert que altres partides en matèria de cultura també es donen de baixa i 
tot amb l’objectiu d’acomplir amb allò que sempre ha dit la corporació, és a dir, 
prioritzar els serveis socials. 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb aquesta aportació extraordinària de 3,7M€, 
destinarà 1,2M€ a renda mínima d’inserció, 600.000€ al Pla de Prestacions Bàsiques 
dirigit als ajuntaments i la resta anirà a l’àrea de Discapacitats. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el 
seu Grup està content que aquests doblers es destinin a despesa social i recorda que, 
en debatre els pressuposts, ja varen deixar constància que el pressupost de l’IMAS 
seria insuficient i, per tant, no els sorprèn aquesta modificació de crèdits. 

No obstant això, el seu Grup s’hi abstendrà atès que no està d’acord amb la retallada 
que es fa en matèria de cultura ja que, a més a més, és una constant en aquesta 
institució que els retalls i la càrrega de la despesa es faci en detriment de la cultura de 
la nostra illa i, per això, s’hi abstendran. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) fa constar que el seu Grup valora molt positivament que 
s’incrementi el finançament de l’IMAS i recorda que també havien anunciat que no 
bastaria el pressupost i, fins i tot, no bastarà amb aquest increment que fan ara. 

En l’aprovació dels pressuposts, el seu Grup va proposar una esmena d’addicció 
d’11,2M€ que corresponien a les retallades que havia fet el govern perquè consideren 
que, sense aquest finançament, la realitat de l’IMAS no era gestionable. 

Puntualitza que hi ha un límit de despesa –la Sra. Cirer ho sap– per poder donar 
cobertura als serveis, gestionar la despesa i racionalitzar, és a dir, que per poder 
racionalitzar fa falta un límit raonable però, quan no tenen aquest límit, apedacen i 
intenten sobreviure cosa que és insostenible a mig termini. 

La renda mínima d’inserció quedarà amb 5,2M€ mentre que en 2011 es va tancar amb 
5,7M€. En un moment en què s’estima que 1 de cada 4 famílies està en situació de 
pobresa, no creu que aquest pressupost sigui suficient. 
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El Pla de Prestacions Bàsiques dels ajuntaments s’havia dit que no es davallaria i, en 
canvi, s’ha rebaixat un 10% i encara tampoc no està resolt el tema de la nòmina per 
les substitucions dels treballadors ni tampoc no sembla que estigui prevista una 
inversió mínima a les residències. 

Entenen que s’ha fet una molt bona priorització de la despesa social i el seu Grup ha 
dit moltes vegades que ja fa estona que els retalls no són d’allò que l’equip de govern 
anomenà “greix polític” sinó que ja arriben directament a l’os. Directament mutilen 
els serveis i així va sortir als mitjans en la roda de premsa que va oferir la presidenta 
fa uns dies. 

Fa palès que aquesta és una realitat molt difícil de gestionar atès que la situació social 
s’agreuja amb la caiguda de l’activitat econòmica i, ahir mateix, va dimitir –per 
segona vegada– el nostre interlocutor: el responsable de l’àrea de Benestar Social al 
Govern de les Illes Balears. Mentrestant, la comunitat autònoma ha demanat un rescat 
i serà Madrid, directament, i el Sr. Montoro, en concret, qui decidirà a qui paguen i a 
qui no. 

El Consell de Mallorca és una institució que no significa ni una dècima part del 
Govern de les Illes Balears –i ja no el compara amb l’Estat– però sembla que els 
esforços no són proporcionals. 

El Grup Socialista no està d’acord –i així ho han dit 100 vegades– amb aquesta 
política de disminució brutal de la despesa pública per servir a l’Europa dels 
mercaders i hi estan encara menys amb l’asfixia que pateix aquesta institució. 

Assegura que l’equip de govern tendrà el Grup Socialista al seu costat a l’hora de 
demanar un tractament digne per al Consell de Mallorca, com ara sembla que estan 
començant a fer. 

Constata, per altra banda, que és indigne per a les persones que depenen del Consell 
de Mallorca que s’hagi reduït, en un 50%, l’aportació a la renda mínima d’inserció 
que fa el Govern de les Illes Balears. La renda mínima d’inserció és una obligació 
legal i si no la paguen des del Consell de Mallorca, doncs no la paga ningú i és inaudit 
que sigui el Consell de Mallorca qui hagi de pagar als ajuntaments la part de l’Estat i 
la comunitat autònoma del Pla de Prestacions Bàsiques. 

Recalca que el Grup Socialista valora i dóna suport a l’increment de finançament de 
l’IMAS però no poden donar suport a les conseqüències que tendrà sobre el Consell 
de Mallorca el fet que no puguin més que gestionar la misèria. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) indica que no poden dir, ni 
un grup ni l’altre, que estiguin en contra d’aquesta modificació i assegura que el Grup 
Popular, quan està a favor d’una proposta, la vota a favor i no s’hi abstén. L’oposició 
de paraula diu una cosa i amb els fets en fa una altra. 

Considera que amb l’abstenció tant el PSOE com el PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca no estan donant el seu suport a fer una modificació pressupostària perquè 
3,7M€ puguin ajudar l’IMAS a afrontar aquest final d’any amb garanties i amb una 
millora de prestacions als usuaris de tres àmbits. 

Per una part hi ha els ajuntaments, amb el Pla de Prestacions Bàsiques, per una altra 
els usuaris de renda mínima d’inserció i per una tercera banda el col·lectiu de 
discapacitats i, per molt bé els sembli, amb l’abstenció demostren que no donen 
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suport a aquesta modificació de crèdit i que s’estimarien més que quedassin les 
partides tal i com estan i que l’IMAS tengués les dificultats que tendria si no 
s’aprovàs aquesta modificació per arribar a final d’any. 

Afegeix que la realitat és la que és i que la responsabilitat de l’equip de govern és 
estar devora els ajuntaments i fer que els serveis socials municipals comptin amb 
l’ajuda de qui els ha de donar suport, és a dir, del Consell de Mallorca. 

Hi ha unes situacions econòmiques que els superen, les de l’Estat, i per tant allò que 
ha fet l’equip de govern, d’una forma responsable, és consignar 600.000€ perquè 
serveixin per pal·liar la pujada anunciada –i que serà efectiva– del Pla de Prestacions 
Bàsiques a nivell nacional. 

L’obligació de l’equip de govern era aquesta i recalca que estan molt satisfets i 
orgullosos de fer possible que, amb aquesta aportació, la baixada prevista que seria de 
devers un 25% sigui de només un 9,9%. 

El Partit Popular creu en aquesta obligació –i la duen a terme– de suport als serveis 
socials municipals com a eix primer d’atenció als ciutadans de Mallorca i, per això, 
actuen en consciència i amb responsabilitat a l’hora de donar aquesta aportació als 
ajuntaments. 

En quant al càlcul de renda mínima d’inserció explica que, a més de les dificultats que 
l’oposició va posar damunt la taula i que l’equip de govern va assumir que les tendria 
i que hauria de recórrer a modificacions de crèdits, esperen que de cara al pressupost 
de 2013 puguin sumar esforços per fer possible que es pugui consignar la partida que 
realment sigui necessària per a renda mínima d’inserció segons les previsions. 

No obstant això, amb aquesta aportació addicional, tot i que no arriben a l’import que 
es va pagar l’any passat, es dóna resposta a la peticions fetes i que estan sense atendre 
i al global de peticions que tendran d’aquí a 31 de desembre ja que, juntament amb 
l’equip de valoracions, ja han fet aquesta valoració. 

Així doncs, garanteix que tancaran l’any amb l’atenció al 100% de peticionaris de 
renda mínima d’inserció a través, com saben, dels serveis municipals. 

Sobre el darrer extrem, al qual no ha fet referència l’oposició, indica que també era 
molt important donar suport econòmic al col·lectiu de discapacitats que, en diferents 
moments de l’any, ha mostrat les seves dificultats i a les quals podran fer front ara als 
centres allà on hi ha totes les places de discapacitats que depenen del Consell de 
Mallorca perquè, com saben, el Consell de Mallorca no té centres propis. 

La Sra. CAMPOMAR li recorda a la Sra. Cirer que al mateix Ple de l’any passat hi va 
haver un punt d’acord d’una moció del seu Grup amb el qual estava d’acord el Partit 
Popular però hi va votar en contra. 

Tal vegada la Sra. Cirer només es fixa en les mocions del Partit Popular i llavors fa el 
mateix que els seus companys sense fixar-se en la resta de mocions. En qualsevol cas, 
assegura que no pot estar d’acord amb ella llevat que ho hagi dit per quedar bé amb la 
gent. 

Reitera que ha anunciat que el seu Grup s’hi abstendrà (no hi votarà en contra) perquè 
no està d’acord d’allà on s’agafen les partides i que siguin una agressió més a la 
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cultura de la nostra illa. Per concloure, remarca que aquest és el motiu de la seva 
abstenció.  

La Sra. SÁNCHEZ vol explicar el sentit del vot del Grup Socialista i diu que s’hi 
abstendran no perquè no hi estiguin d’acord (hi estan d’acord i hi estan contents) sinó 
perquè pensen que és poc. 

Puntualitza que el pressupost de 2011 de l’IMAS es va executar amb 137M€ i, en 
canvi, el pressupost d’enguany ascendeix a 127M€ i amb aquesta modificació arribarà 
als 130M€ i no basten. 

La Sra. Cirer indica que les persones que necessiten una renda mínima d’inserció 
l’estan cobrant però, segons les notícies que té el Grup Socialista, hi ha 2.000 
persones que estan en llista d’espera per cobrar una renda mínima d’inserció. 

Per altra banda hi ha el tema del personal. S’han resolt els problemes dels governs de 
l’Estat i de la comunitat autònoma que no paguen el Pla de Prestacions Bàsiques però 
no s’ha resolt el problema del personal. 

Matisa que el seu no Grup no considera que estigui malament aquesta modificació de 
crèdit sinó que és un exercici de priorització fantàstic però és poc, és molt poc. 

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

 
PUNT  2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS ( CE04/2012), PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS ( SUP04/2012), PER TRANFERÈNCIA ( TR07/2012) I DE CANVI 
DE DESTINACIÓ ( CD04/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 
Ateses les sol·licituds presentades per distints consellers de la Corporació, les quals conformen els 
antecedents d’aquest expedient, quant a modificació de crèdits que afecten a aplicacions del 
Departaments respectius, així com les de canvi de destinació presentades pels consellers de Cooperació 
Local i de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Ateses les resolucions de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 9 d’octubre de 2012 i 
25 d’octubre d’aprovació de l’expedient núm. 18 de modificació dels expedients d’incorporació núm. 7 
(ROM03/2012), núm. 11 (ROM04/2012) i núm. 12 (ROM05/2012), per poder dur a terme l’esmentat 
canvi de destinació. 
 
Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, de 9 d’octubre de 
2012, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2012, a l’objecte 
de poder atendre les despeses anteriors, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2012 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que s’especifiquen 
a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 a 42 del RD 
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500/1990, de 20 d’abril i amb les bases núm. 10 i 12 de les d’execució del pressupost per a 2012, la 
consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 
 
PRIMER..-  Aprovar el canvi de destinació CD04/2012, dels projectes d’inversió corresponents a 
l’exercici 2009 i anteriors, que es detallen a continuació i per l’import que s’indica, finançats amb 
aportacions del MAP i de la CAIB:  
 

Aplicació Descripció Import Projecte 

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 7.509,73 2002/2/POSCA/1

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 83.080,71 2002/2/POSMA/1

65·16930·76292 Incorporació p/transf. ajuntaments Cooperació local 83.576,16 2005/2/51830/1

20·33510·78992 Incorporació p/Ap. Fundació Teatre Principal 111.389,17 2006/2/45710/1

20·33220·62390 Incorporació p/nova inversió maquinària Museu Krekovic 17.064,81 2006/2/45810/2

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 11.585,31 2006/2/51800/1

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 18.563,28 2006/2/51800/16

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 3.878,74 2006/2/51800/17

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 3.735,71 2006/2/51800/20

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 1.909,06 2006/2/51800/7

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 11,83 2007/2/51800/10

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 60.232,19 2007/2/51800/11

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 11,46 2007/2/51800/23

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 12.271,27 2007/2/51800/24

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 29.761,95 2007/2/51800/7

65·16930·61990 Incorporació p/obres reposició d'infraestructures 24.281,90 2007/2/51830/1

20·33620·76298 Incorporació p/Conveni Pollença Boccoris Patrimoni Històric 25.000,00 2008/2/45310/4

20·33620·60090 Incorporació p/inv. Nova terrenys béns naturals Patr.Històric 55.147,45 2008/2/45310/13

20·33200·76290 Incorporació p/Aj. infraestructures Arxius, Biblio.i Museus 38.459,60 2008/2/45400/1

20·33200·78990 Incorporació p/conveni infraest. Biblio, Arxius i Museus 27.852,02 2008/2/45400/2

20·33510·78992 Incorporació p/Ap. Fundació Teatre Principal 94.820,33 2008/2/45710/2

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 48.795,82 2008/2/51800/11

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 94.078,20 2008/2/51800/11

65·16930·62590 Incorporació p/nova inv. mobiliari Cooperació i adm. local 6.903,71 2008/2/51830/3

65·42220·76290 Incorporació p/Ajuntaments foment de l'economia Ent.Locals 22.597,59 2008/2/72120/1

65·94300·76290 Incorporació p/ap. ajuntamentsPOS Pla d'obres i Serveis 0,04 2009/2/51800/14

    882.518,04   
 
I destinar-ho a finançar els següents projectes d’inversió del POS de l’exercici 2012, prèvia aprovació 
de l’expedient de modificació de crèdits per suplement: 
 

Aplicació Descripció Import Projecte 

65·94300·76200 Aportació a ajuntaments Pla d'Obres i serveis (POS) 229.313,03  2012 2 94300 101

65·94300·76200 Aportació a ajuntaments Pla d'Obres i serveis (POS) 179.541,78  2012 2 94300 102

65·94300·76200 Aportació a ajuntaments Pla d'Obres i serveis (POS) 221.946,71  2012 2 94300 103

65·94300·76200 Aportació a ajuntaments Pla d'Obres i serveis (POS) 175.563,87  2012 2 94300 104
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65·94300·76200 Aportació a ajuntaments Pla d'Obres i serveis (POS) 76.152,65  2012 2 94300 105

    882.518,04   
 
 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 19 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2012, 
d’acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM. 19 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012  
    

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE04/2012) :  
    

Aplicació Descripció 
Impor

t  

00.43110.47901 CALLE CRUZADA SL P/PRODUCCIÓ "CLOUD ATLAS" 
150.00
0,00  

10.33128.63200 OBRES REPOSICIÓ SVEIS. ADM. CULTURA I PATRIMONI 
14.880

,97  

50.34150.41001 APORTACIÓ IEHM P/REC 
556.38
4,72  

  TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
721.26

5,69  
    
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
1) Baixes d'aplicacions  
    

Aplicació Descripció Import  
00.43200.48902 PROJECTE MALLORCA FILM COMISSION 150.000,00  

TOTAL Baixes 150.000,00  
 
 
 
 
2) Nous o majors ingressos   
    

Aplicació Descripció Import  

10.91352 PRÉSTEC ICO 2012 MARE NOSTRUM RDL4/2012 571.265,69  

TOTAL Nous o majors ingressos 571.265,69  

  
TOTAL FONTS FINANÇAMENT P/CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 721.265,69  

    
    

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP04/2012) :   

    

Aplicació Descripció Import Projecte 

50.16200.22707 TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA GESTIO RESIDUS 1.630.934,91   

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 229.313,03 2012 2 94300 101 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 179.541,78 2012 2 94300 102 
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65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 221.946,71 2012 2 94300 103 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 175.563,87 2012 2 94300 104 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 280.445,17 2012 2 94300 105 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 154.845,88 2012 2 94300 106 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 132.437,14 2012 2 94300 107 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 197.218,92 2012 2 94300 108 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 144.078,72 2012 2 94300 1 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 46.953,97 2012 2 94300 2 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 79.779,36 2012 2 94300 3 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 265.343,12 2012 2 94300 4 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 218.481,39 2012 2 94300 5 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 280.442,28 2012 2 94300 6 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 182.370,73 2012 2 94300 7 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 59.509,03 2012 2 94300 201 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 63.190,88 2012 2 94300 202 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 117.308,48 2012 2 94300 203 

65.94300.76200 A AJUNTAMENTS P/ PLA D'OBRES I SERVEIS 106.524,50 2012 2 94300 204 

  TOTAL SUPLEMENT 4.766.229,87   
    

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT   

    

1) Romanent líquid de tresoreria afectat   

    

Aplicació Descripció Import Projecte 

99·87010 Romanent de tresoria amb finançament afectat 2.860.221,83   

    

2) Nous o majors ingressos   

    

Aplicació Descripció Import Projecte 

10·91341 Préstec 2011 LA CAIXA 311787682-24 275.073,13 2012 2 94300 105 

10.91352 PRÉSTEC ICO 2012 MARE NOSTRUM RDL4/2012 1.630.934,91   

  TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 4.766.229,87   
    

 

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TR07/2012)  
    
1) Augment de crèdits per transferències  
    

Aplicació Descripció Import  

20.33430.48964 SUBVENCIÓ INSTITUT TEATRE MPAL MANACOR P/FIRA TEATRE 40.000,00  

  TOTAL AUGMENTS 40.000,00  
    
2) Disminucions de crèdits per transferències  
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Aplicació Descripció Import  

20.34101.22114 MATERIAL ESPORTIU ESCOLAR 40.000,00  

  TOTAL DISMINUCIONS 40.000,00  
 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que 
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i també 
l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 
5 de març. 
 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva 
intervenció. 

Explica que aquest expedient de modificació de crèdits consisteix bàsicament a fer 
una aportació als ajuntaments de 3.135.000€ del que eren convenis pluriennals. 

Tot seguit fa referència a la correcció d’una sèrie de partides, de la qual creu que tots 
els Grups polítics n’han rebut l’oportuna notificació. Explica que tots els doblers 
s’han agafat de partides de projectes d’inversió de l’any 2008, 2007 i 2006 i que hi ha 
hagut una petita variació, per bé que la quantia total no varia.  

Reitera que és una aportació de pluriennals del Pla d’obres i serveis (POS) que 
estaven compromesos (3.135.000€). A més a més, hi ha un suplement de crèdit del 
que és el pressupost propi de la Corporació, d’1.600.000€ que correspon a factures 
pagades per mitjà de préstec ICO, tot i que no tenia el corresponent reflex 
pressupostari, raó per la qual es fa l’augment dels crèdits.  

Diu que conté una aportació extraordinària a l’Institut Hípic d’uns 550.000€ que 
també correspon a factures ja pagades amb un préstec ICO, per bé que no tenien 
pressupost.  

D’altra banda, també hi ha una aportació que correspon a Calle Cruzada, SL per a la 
producció de la pel·lícula “Cloud Atlas”. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a 
continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà a la votació d’aquesta proposta.  

Diu que s’alegren pel fet que, en part, se solucionin els problemes que presenta el 
POS i que no es deixi de banda els ajuntaments, atès que es troben en una greu 
situació.  

Fa avinent que actualment, amb la política que fa el Consell de Mallorca, aquesta 
situació s’ha anat agreujant. 

Per acabar, reitera la decisió d’abstenir-se de votar aquest punt. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé tot seguit.  

Fa notar que aquesta proposta conté una mescla de conceptes. 
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Anuncia que el seu Grup polític no votarà en contra, perquè valora l’esforç tècnic que 
s’ha fet per pagar els compromisos pendents als ajuntaments, agafant restes de 
subvencions d’exercicis anteriors. (*) 

Recorda que ja varen recomanar a la Sra. Roig que aprofitàs les restes d’aquestes 
subvencions, raó per la qual consideren aquesta decisió com una bona notícia. 

Tot i això, recorda també que el compromís del PP era potenciar el POS i dubta que hi 
hagi hagut ni tan sols la voluntat de mantenir-lo. 

Retreu que durant el darrer Ple que es va celebrar el PP va votar en contra de la moció 
que presentava el PSOE a favor del POS, per reclamar les subvencions que provenen 
del Govern de l’Estat. 

Recorda que quan es va tancar la RTVM l’equip de govern va manifestar que 
d’aquesta forma es podria pagar el POS. Retreu que els doblers que abans eren per a 
la RTVM es dediquin ara a pagar deutes i interessos. Adverteix que ara no només s’ha 
tancat la RTVM sinó que tampoc no es disposa de POS.  

Observa que enguany no es pot fer tampoc una convocatòria, perquè ens hem endeutat 
per finançar el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ens hem 
quedat sense capacitat financera.  

Recorda que el Consell de Mallorca no tenia dèficit ni un deute excessiu. Saben i s’ha 
acordat al Ple que el problema del Consell de Mallorca és que no cobra i ara el 
Govern balear demana un rescat de més de 300M€ però té un rescat del Consell de 
Mallorca de més de 200M€ pel qual no paga ni un euro d’interès. 

Ja s’ha fet el debat i s’ha defensat la necessitat del POS per als ajuntaments en un 
moment de crisi, com també la importància que té per a l’economia municipal.  

També s’ha fet el debat sobre el desgavell que significa fer un préstec ICO de 28 M€ 
per a finançar proveïdors d’acord amb el mecanisme d’Hisenda a un tipus d’interès 
del 6% que significa hipotecar la política pressupostària del Consell de Mallorca 
durant els pròxims deu anys i quan aquest préstec no seria necessari si s’hagués cobrat 
una part del deute del Govern balear. (*) 

Fa avinent que han manifestat i han demostrat a l’equip de govern que els tenen 
devora per demanar el finançament necessari i el pagament dels deutes que té el 
Govern balear amb aquesta institució, però assegura que allò que no faran és votar a 
favor, per mig apedaçar la desfeta que provoca l’actitud del Govern balear envers el 
Consell de Mallorca, al qual ignora i el fa no res d’ençà que va començar aquesta 
legislatura.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Campomar que, efectivament, la seva funció és solucionar els problemes 
que sorgeixin al llarg de tot l’exercici comptable.  

Li recorda que un dels problemes va ser provocat i, evidentment, no podien agafar el 
préstec per fer aquestes inversions, raó per la qual han cercat restes d’inversions de 
projectes no executats per donar prioritat sobretot a aquest problema, que era la seva 
responsabilitat resoldre. 

(*) Corregit d’acord amb l’aprovació de l’acta del Ple dia 13-12-2012. 
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Quant al retret de la Sra. Sánchez en el sentit que no potencien el POS, li recorda que 
va ser aquest equip de govern el que, en una de les primeres mesures que va prendre, 
va eliminar el cost del Serpreisal, un cost que tots els ajuntaments havien d’incloure 
en els seus pressuposts i que suposava un ingrés directe al Consell de Mallorca. 
Aquesta institució, per ajudar als ajuntaments, els va alleugerir d’aquesta despesa, que 
rondava els 4M€.  

Reconeix que és cert que no hi haurà un nou POS, però tampoc no es pot oblidar que 
una part important d’aquest POS (4M€) s’ha destinat als ajuntaments, per a despesa 
corrent.  

Fa notar que s’ha prioritzat i en comptes de fer nova inversió, atès que coneixen la 
seva situació actual, els han indicat que pagaran despesa corrent a càrrec del que era el 
POS.  

Per aquestes raons refusa l’afirmació de la Sra. Sánchez en aquest sentit.  

Observa que els hauria agradat poder donar més doblers als ajuntaments, però la 
situació és la que és.  

També és cert que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té un deute molt 
important amb el Consell de Mallorca, però fa notar que no es va iniciar el mes de 
juliol de 2011. Torna a dir que no prové d’aquesta data, el deute, sinó que ja existia. 

Diu que els agraeix, i ho diu sincerament, que els facin costat a l’hora de reclamar el 
finançament i el pagament del deute, però també diu que tant de bo no els haguessin 
d’ajudar perquè el mes de juliol de 2011 aquest deute no hagués existit, però hi era i 
ara l’han d’assumir.  

Respecte al fet que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’hagi acollit a un pla 
de liquiditat autonòmic que no tendrà en compte els ajuntaments, l’administració, la 
gestió que fa a hores d’ara la comunitat autònoma, assegura que ella, actualment, 
reclama a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que una part d’aquests doblers 
siguin per finançar i sobretot per liquidar el deute que té aquesta comunitat autònoma 
amb el Consell de Mallorca.  

Demana que s’ho creguin, que ho reclamen, dia rera dia. Tant de bo la comunitat 
autònoma es trobàs en una situació millor i pogués pagar tot el que deu, però torna a 
dir que el deute no s’ha produït en un any de gestió, sinó que és una situació que ve 
provocada per una sèrie d’anys de gestió anterior i ara l’han assumir les persones que 
governen durant aquesta legislatura i han d’intentar resoldre el problema i prendre les 
mesures que considerin més adequades.  

Assegura que per a la institució era una prioritat ajudar i atendre els serveis socials i 
s’ha demostrat amb el primer expedient. Quant al segon expedient, també era una 
prioritat solucionar el problema del POS d’exercicis anteriors i s’ha demostrat que 
s’ha fet així. 

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Fa notar a la Sra. Roig que cada vegada que li parlen dels ajuntaments i del POS ella 
retreu la qüestió del Serpreisal. 

Recorda que quan es va discutir al Ple aquesta qüestió el seu Grup polític ja els va fer 
avinent que allò que feien era perdonar un deute a dos ajuntaments que tenien 
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precisament l’obligació de donar aquest servei, i són els que s’han vist més 
beneficiats. En canvi, és el Consell de Mallorca qui s’ha de fer càrrec del servei dels 
bombers en el cas dels ajuntaments petits.  

Retreu que el Serpreisal és una espècie de “tireta” que el PP treu cada vegada que ha 
de defensar la seva ajuda als ajuntaments. Fa notar que ja està massa usada i que, 
almenys als representants del seu Grup polític, no els convenç de cap manera. Reitera 
que no creuen que hagi ajudat tant els ajuntaments com l’equip de govern vol suposar.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació.  

Expressa el mateix parer que la Sra. Campomar sobre el Serpreisal, atès que s’ha 
beneficiat els ajuntaments grans, que tenen l’obligació de donar aquest servei.  

També retreu que, cada vegada que parlen del POS, el PP esmenti el Serpreisal. 

Assenyala que en podrien parlar molt, sobre el Serpreisal i sobre si s’han d’unificar 
els cossos de bombers, etc. però ara no pertoca parlar-ne. 

Observa que els ajuntaments esperaven l’aportació per a despesa corrent que els 
havien promès i una aportació per al POS, i no la tenen; és d’això, del que estan 
parlant. 

Retreu que diguin “la situació és la que és” i els recorda que no són gerents, sinó 
polítics, i estan aquí per transformar aquesta realitat, no per fer de tecnòcrates. Diu 
que actualment, per fortuna, tenim encara polítics governant la institució i per aquesta 
raó s’esperen actuacions polítiques que millorin el finançament del Consell Insular de 
Mallorca.  

Sobre els retrets referits a l’herència rebuda, fa notar que sembla que fa quatre anys va 
ser el moment zero i que tot el deute del Consell de Mallorca és culpa del govern 
anterior. Recorda que quan l’actual equip de govern va entrar a la institució hi havia 
capacitat de finançament i un endeutament més que raonable, que havia pujat 4M€ en 
4 anys i no hi havia dèficit. Per aquesta raó, l’herència no era tan dolenta com el PP 
afirma. En conseqüència, diu a la Sra. Roig que ja es pot tancar aquest capítol d’una 
vegada. 

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació. 

Lamenta que en un Ple com el d’avui, en el qual es presenta una modificació de crèdit 
de més de 7M€, una part de la qual pertany a l’àrea de serveis socials (més de 3M€) i 
una altra per als ajuntaments (més de 3M€), l’oposició expressi el seu desacord i no 
faci costat a la proposta, en comptes de donar l’enhorabona a l’equip de govern.  

Recorda que en el Ple s’han sentit moltes vegades queixes perquè mancaven doblers 
als ajuntaments i per a l’IMAS, per la qual cosa destaca que avui es presenta aquesta 
modificació de crèdit que ha suposat un esforç important.  

També fa notar que aquestes gestions provenen d’una situació que no és gens fàcil 
d’emprendre. Observa que no és l’actual equip de govern qui ha generat un deute de 
220M€ del Govern balear amb el Consell de Mallorca. Ho reitera i afirma que quan 
varen arribar el varen trobar, com també varen trobar 20 persones (bombers) que no 
podien cobrar la seva nòmina i també uns camions de bombers que es trobaven dins 
un magatzem, a Santa Maria del Camí, que no es podien treure perquè no els pagaven.  
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Per aquest motiu, recorda que han anat fent moltes coses i millorant la gestió i fent 
política des d’aquesta institució per intentar ajudar els ajuntaments i també per ajudar 
la gent més necessitada de Mallorca, que és un compromís d’aquest equip de govern.  

Fa avinent que els recursos són els que són, que s’ha de prioritzar i que l’equip de 
govern dóna prioritat a les actuacions que s’han explicat.  

El Sr. Mas (secretari general) adverteix que sobre la proposta dictaminada per la 
comissió informativa s'ha proposat introduir una esmena consistent en una 
modificació del seu apartat primer del tenor literal següent: 

Allà on diu: 

Aplicació Descripció Import Projecte 

20·33200·76290 Incorporació p/Aj. 
Infraestructures Arxius, 
Biblio. i Museus 

52.901,85 2008/2/45400/1 

20·33200·78990 Incorporació p/conveni 
Biblio., Arxius i Museus 

39.379,52 2008/2/45400/2 

20·33330·78990 Incorporació p/Ap. 
Fundació Museu Llorenç 
Villalonga 

28.171,23 2008/2/45830/1 

65·16930·76290 Incorporació p/ap. Aj. Pla 
Ordenació Territorial 

1.006,47 2008/2/51830/6 

S’ha de substituir en la forma següent: 

 Aplicació Descripció Import Projecte 

20·33620·60090 Incorporació p/inv. Nova 
terrenys béns naturals 
Patr. Històric  

55.147,45 2008/2/45310/13 

20·33200·76290 Incorporació p/Aj. 
Infraestructures Arxius, 
Biblio. i Museus 

38.459,60 2008/2/45400/1 

20·33200·78990 Incorporació p/conveni 
Biblio., Arxius i Museus 

27.852,02 2008/2/45400/2 

Quedant suprimits els apartats següents: 

Aplicació Descripció Import Projecte 

20·33330·78990 Incorporació p/Ap. 
Fundació Museu Llorenç 
Villalonga 

28.171,23 2008/2/45830/1 
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65·16930·76290 Incorporació p/ap. Aj. Pla 
Ordenació Territorial 

1.006,47 2008/2/51830/6 

 

Tot seguit adverteix que aquesta esmena s’ha de votar abans. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) diu que es tracta 
d’una rectificació. 

La PRESIDENTA indica que s’ha de votar la rectificació com si fos una esmena. 

El Sr. MAS assenyala que va passar per Comissió Informativa i que allò que es vota 
és la proposta de l’esmentada comissió; per aquesta raó, si s’hi ha d’introduir una 
modificació, s’ha de votar aquesta modificació. 

Tot seguit es vota la incorporació d’aquesta modificació al punt 2 de l’ordre del dia. 

Sotmesa la modificació a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

A continuació es vota el punt 2, amb la incorporació d’aquesta modificació. 

Sotmesa la modificació a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DECLARACIÓ DE NO 
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS EN APLICACIÓ DEL QUE DISPOSA EL 
REIAL DECRET LLEI 20/2012 DE DATA 13 DE JULIOL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 de data 13 de juliol de mesures per garantitzar l’estabilitat 
pressupostaria i de foment de la competitivitat en relació a la supressió de la paga extraordinària de Nadal. 
 
Atès l’informe del cap de servei d’administració econòmica que xifra la quantitat resultant de l’aplicació de la 
supressió de la paga extraordinària de Nadal en 2.167.415,03 €. 
 
Atès que el mateix article 2 del Reial Decret llei 20/2012 estableix que les quantitats derivades de la supressió de la 
paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents de Nadal  
s’han de destinar en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectiva. 
 
Per tal de dur a terme l’afectació d’aquests crèdits, es vincularan al projecte 2012.2.92060.1 prèvia declaració de 
no disponibilitat. 
 
D’acord amb l’artícle 33 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual  l’acte de declaració de no 
disponibilitat correspon al Ple de la Corporació, la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública eleva al Ple la 
següent proposta d’acord: 
  

ACORD 
 
1- Declarar no disponibles els següents crèdits en aplicació del que disposa el Reial Decret Llei 20/2012 de 
data 13 de juliol i que corresponen als imports de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents de Nadal del personal funcionari, laboral i personal eventual, així com 
vincular-los al projecte 2012.2.92060.1 per tal de ser destinats en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva: 
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

10 . 13000 . 12101 Complement específic Central comandament bombers de mallorca     997.415,03 €  

10 . 23200 . 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fixo Persones majors       15.000,00 €  

10 . 23200 . 13002 Altres remuneracions Persones majors       30.000,00 €  

10 . 33490 . 12101 Complement específic Cultura       80.000,00 €  

10 . 45300 . 12100 Complement de destinació Carreteres del consell de mallorca     165.000,00 €  

10 . 45300 . 12101 Complement específic Carreteres del consell de mallorca     350.000,00 €  

10 . 92000 . 12101 Complement específic Secretaria general       70.000,00 €  

10 . 92040 . 12101 Complement específic Serveis d'informàtica       70.000,00 €  

10 . 92060 . 12101 Complement específic Recursos humans       90.000,00 €  

10 . 93100 . 12101 Complement específic Servei intervenció general     130.000,00 €  

10 . 92000 . 12100 Complement de destinació Secretaria general       30.000,00 €  

10 . 92040 . 12100 Complement de destinació Serveis d'informàtica       30.000,00 €  

10 . 92060 . 12100 Complement de destinació Recursos humans       50.000,00 €  

10 . 93100 . 12100 Complement de destinació Servei intervenció general       60.000,00 €  

   

TOTAL    2.167.415,03 €  

 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu 
Grup s’hi abstendrà perquè no estan d’acord amb les mesures de reducció de dèficit 
que fa el govern del Partit Popular –del Sr. Rajoy– a Madrid ja que creuen que 
aquestes mesures de contenció van en contra dels ciutadans, dels autònoms, de les 
petites i mitjanes empreses amb l’increment de l’IVA i amb un rescat dels bancs que 
consideren injust per als ciutadans i que a més s’imposen mesures contra el 
funcionariat, els ciutadans i les petites i mitjanes empreses. 

Per acabar, diu que per aquests motius el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta 
no disponibilitat de crèdits. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia, en primer lloc, el vot en contra del Grup 
Socialista a aquesta proposta. 

Tot seguit comenta que avui han conegut les dades de l’enquesta de població activa 
que diu que hi ha un total de 5.800.000 aturats quan dia 28 d’octubre de 2011 el 
nombre d’aturats era de 4.900.000, és a dir, que en un any hi ha 900.000 aturats més. 
El 33% dels aturats europeus són espanyols. 

A més a més, la prima de risc estava en 300 punts bàsics dia 28 de setembre de 2011 
quan es varen convocar les eleccions generals i en aquells moments la prima de risc es 
deia “Zapatero”. Dia 25 de juliol d’enguany, la prima de risc va arribar als 640 punts 
bàsics i només una expectativa d’un rescat a l’economia espanyola ha fet que es 
moderi i avui està en 416 punts bàsics. Ara la prima de risc es diu “Rajoy”. 

El nivell de pobresa a Espanya entre les persones compreses entre els 16 i els 64 anys 
és d’un 21% quan fa 1 any era d’un 19%. Assegura que podria continuar donant 
indicadors de la greu crisi econòmica i social que pateix Espanya, crisi que cada 
vegada és més cruenta i insolidària i que no té expectatives de millorar sinó tot el 
contrari ja que les expectatives són que empitjori per mor de les polítiques que fa el 
Partit Popular. 
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El que necessitam per superar el cicle de recessió en què estam és generar confiança i 
estimular l’economia tot generant inversió com podria ser a través del Pla d’Obres i 
Serveis que no es farà enguany. Confiança perquè la gent pugui gastar i perquè així, 
de mica en mica, es crearia ocupació que és l’única solució per crear riquesa i per 
sortir de la crisi. 

Les iniciatives com la que duen avui aquí de retallar el sou als empleats públics 
únicament serveixen per minvar i enfonsar, molt més, la confiança de la societat. Les 
polítiques de retallades del PP estan carregant la crisi damunt els treballadors públics, 
les classes mitjanes i els menys afavorits.  

Amb aquells retalls únicament s’estan pagant els deutes generats per una classe 
insensible i sense escrúpols de banquers que ens han duit a la profunda crisi que patim 
i al rescat bancari al qual ens aboca el govern del Partit Popular. 

Retallar indiscriminadament el sou dels servidors públics, a part de ser una mesura 
injusta i insolidària, ha contribuït a agreujar la crisi econòmica ja que el punt àlgid de 
la prima de risc va ser després d’acordar-se aquestes mesures de retallades i de pujada 
de l’IVA. 

El fet que els retalls i l’austeritat no estiguin donant cap tipus de fruit és patent i es 
veu per tot. Hi ha altres solucions que no són aquestes per tal de sortir de la recessió i 
de la crisi. 

Per tot això, el Grup Socialista li demana al Partit Popular que modifiqui totes 
aquestes polítiques. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) planteja que li 
agradaria saber on eren els membres del Grup Socialista en el mes de juny de 2010 i 
els recorda que el primer polític que a Espanya va atacar el sou dels funcionaris tot 
fent-los una rebaixa del 5% va ser un polític socialista. 

Igualment els recorda que el primer que va congelar les pensions va ser un polític 
socialista. El primer que, per “decretazo”, va dir que les corporacions locals no es 
podien endeutar era un polític socialista. 

El problema aleshores era que les mesures que s’adoptaven no eren suficients i qui les 
prenia sabia que no eren suficients –però va aguantar – perquè coneixia quin era 
l’estat d’endeutament de l’Estat espanyol i sabia que les mesures que s’havien de 
prendre havien de ser mesures de calat però no les prenia. 

Tot té un límit i en aquella situació es pogué aguantar un temps però arriba un 
moment que la situació esdevé insostenible i cal prendre mesures de reforma a tots els 
nivells i les conseqüències de les reformes no es veuen en 2 o 3 dies. 

Reconeix que efectivament el nivell de taxa d’atur és molt elevat però al ritme que 
s’estaven destruint els llocs de feina era brutal i no s’hi adoptava cap tipus de mesura i 
ara és molt difícil remuntar la situació. Assenyala que prendre mesures d’aquests tipus 
és molt difícil però arriba un moment que no queda més remei que haver-les 
d’adoptar. 

Al Partit Popular, evidentment, no li agrada haver de prendre aquestes mesures i, 
evidentment, són mesures desagradables però el dèficit de l’Estat espanyol és brutal 
en aquests moments. 
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Refusa, per altra banda, que retreguin si el govern escolta o no la Unió Europea 
perquè, per exemple, altres dirigents socialistes que fa poc que han ocupat els seus 
càrrecs també estan adoptant mesures quan el PSOE confiava que no ho farien. 

Per concloure, reitera que és desagradable prendre aquestes mesures però també que 
són necessàries. 

La Sra. CAMPOMAR fa notar que al seu Grup ni li varen agradar les mesures del Sr. 
Rodríguez Zapatero com tampoc no li agraden les mesures del Sr. Rajoy. 

A continuació puntualitza que no estan d’acord d’allà on treuen els ingressos ja que 
carreguen els imposts damunt els ciutadans (classe pobra i mitjana) però, en canvi, no 
volen posar imposts als grans patrimonis, no volen incrementar l’IVA dels objectes de 
luxe, ni a les SICAV que només paguen un 1% i s’estimen més rescatar un banc i 
deixar que els executius continuïn cobrant sous multimilionaris malgrat que la seva 
gestió hagi estat un desastre i ens hagi conduït a la situació actual. Aquesta és la 
diferència. 

La Sra. GARRIDO nega que no quedi més remei que haver prendre aquestes mesures 
i observa que aquesta és la solució del PP a la crisi però no és solució de tothom. No 
és cert que no quedi més remei que haver de fer el que fan. Hi ha més coses a fer, hi 
ha més solucions per posar damunt la taula, cosa que ha fet el Partit Socialista. Hi ha 
més formes de sortir de la crisi. 

Tot seguit planteja si la manera de sortir de la crisi és abaratint l’acomiadament amb 
la reforma laboral que ha generat 1 milió d’aturats més; si la manera de sortir de la 
crisi és una amnistia fiscal tot restant incentius a la gent que paga els seus imposts; si 
la forma de sortir de la crisi és retallar en Sanitat, Educació i Serveis Socials; si la 
forma de sortir de la crisi és apujar l’IVA i carregar més imposts sobre les classes 
mitjanes. 

Certament el Sr. Rodríguez Zapatero també va apujar l’IVA però la diferència és que 
el Sr. Rajoy havia dit que no l’apujaria. El Sr. Rajoy no havia de donar doblers als 
bancs i, en canvi, ha muntat Bankia amb tot el que duu a darrere. 

La Sra. PRESIDENTA suggereix a la Sra. Garrido que centrin el debat en qüestions 
relacionades amb Mallorca. 

La Sra. GARRIDO diu que el que debaten aquí ara és una mesura de l’Estat i tota la 
resta de mesures que ha esmentat com el Decret pel qual es va apujar l’IVA i es va 
llevar la paga extra de Nadal al funcionariat. Tot això és un mateix decret i aquí ara 
s’estan aplicant les mesures de l’Estat. 

Totes aquestes mesures les pren el mateix president del govern que es va presentar a 
la campanya electoral dient unes coses i que ara fa totalment el contrari. És el 
president que ens duu abocats a un rescat de l’economia espanyola i que ha destrossat 
aquest país en un any. 

La Sra. ROIG confirma que es tracta d’un president del govern espanyol a qui li 
havien dit que el dèficit era X i que quan va entrar va resultar que era X+Y; és el 
mateix president de govern que, en entrar, es va assabentar que els comptes que hi 
havia no eren els reals. 
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Per contra, l’anterior president del govern en cap dels seus programes electorals no 
anuncià tampoc pujades d’imposts. Mai el Partit Socialista no va dir que apujaria 
l’IVA en cap programa electoral i, per tant, ara no accepta que li diguin que ho 
anunciaven perquè no va ser així. 

I, a més a més, quan el Partit Socialista va retallar el sou del funcionariat, també va 
apujar l’IVA i això també va repercutir damunt tots els ciutadans: els de classes altes, 
els de classes mitjanes i els de classes baixes. 

Li demana a la Sra. Garrido quines solucions té el PSOE per lluitar contra la crisi i per 
què no les varen prendre en el seu moment. La Sra. Garrido assegura que el seu partit 
té moltes solucions però, quines són? A continuació insta la Sra. Garrido a què el seu 
partit faci una proposta real i concreta. 

El que passa és que, per molt que el PSOE ara anunciï que té solucions i per molt que 
ara faci polítiques d’oposició, la realitat és que el PSOE té, de cada vegada, menys 
suport social. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), vuit vots en 
contra (PSOE) i dues abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT  4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CANVI DE GESTIÓ DELS 
REFUGIS DEL PONT ROMÀ I DE CAN BOI DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

Atès  l’escrit de la directora Insular de Medi Ambient de data 23 de febrer de 2012 en el qual 
interessa la contractació de la concessió de la gestió dels refugis de Can Boi (Deià) i Pont Romà 
(Pollença), justificatiu de la seva necessitat i idoneïtat, atès que el vigent Decret d'Organització del 
Consell de Mallorca de dia 15 de juliol de 2011, estableix a l'article setè, que el Departament de Medi 
Ambient, té entre d'altres atribucions, planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de 
muntanya; des de la posada en marxa els diferents refugis del Consell de Mallorca (Tossals Verds: 
1995, Muleta: 2001, Can Boi: 2006, Son Amer: 2007, Pont Romà: 2007), s'han prestat els serveis 
mitjançant la gestió directa, la qual cosa a la vista de l'experiència acumulada ha permès detectar una 
sèrie d'ineficiències que dificulten la seva gestió i l'obtenció d'un resultat satisfactori tant per l'usuari, 
com per a la pròpia administració i fins i tot pels tercers afectats per la gestió del refugi i, en especial, 
els proveïdors; no obstant els refugis que es proposa per la gestió indirecta són els de Pont Romà situat 
al municipi de Pollença i el de Can Boi al municipi de Deià, ambdós, a diferència de la resta de refugis, 
estan situats als nuclis urbans i compten amb una dotació d'infrastructures (aigua, electricitat, gas, 
residus, etc.) més adequada que a la resta de refugis. 
 
 Aquest servei és declarat públic i competència del Departament de Medi Ambient pel Decret 
d’Organització del Consell de Mallorca en el seu article 7.h (BOIB núm. 111, de 21-07-2011) 
modificat pels Decrets de 10.10.11, 15.03.12 i 11.04.12 ( BOIB 159 de 22 d’octubre de 2011, BOIB 48 
de 3 d’abril de 2012 i BOIB 59 de 26 d’abril de 2012 ). 
 

Fins ara, aquest servei es gestiona de forma directa, és a dir, que el Consell de Mallorca  
assumeix completament el poder de decisió i utilitza els seus propis recursos materials, econòmics i 
humans per a la gestió de l’equipament. L’ens local insular assumeix doncs la gestió de l’equipament 
directament a través del Departament de Medi Ambient. 
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El personal és de plantilla, ja sigui funcionari, interí o laboral. 
 
El finançament de la gestió es carrega al pressupost de la corporació. 

 
En canvi,  en el model que es proposa, la gestió indirecta es caracteritza pel fet que si bé la 

titularitat del servei continua dins de l’Administració, la seva gestió i explotació es posa a mans 
privades. 

 
Aquesta externalització no és sinònim de privatització, la responsabilitat de la gestió del servei 

continua situada en el sector públic quan externalitzem a diferència del que passa amb la privatització. 
L’Administració doncs no pot deixar d’establir mecanismes de control sobre els contractistes. 

 
L’externalització en una empresa especialitzada suposa flexibilitat 
 

 Per això i a la vista de l’informe del secretari general de la corporació de data 4 d’octubre de 
2012, és necessari que el canvi de gestió dels refugis de Pont Romà i Can Boi sigui autoritzat pel Ple de 
la corporació de conformitat amb el que a l’efecte preveu l’article 8.1. k) de la Llei 8/2000 de 27 
d’octubre, de Consells Insulars. 
 

De conformitat amb els anteriors antecedents,  l’Hble. Sra. consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient, proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 

ACORD 
 
Autoritzar el canvi en la forma de gestió dels refugis de Pont Romà a Pollença  i Can Boi a Deià, a 
indirecta . 

 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que, en primer 
lloc, els ofereixin una mica de descripció del contingut de la proposta presentada i 
llavors, si escau, intervendrà. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) fa notar que aquesta proposta 
ja la va explicar en Comissió Informativa, que precisament està per explicar els punts 
que van a Ple, però no té cap problema per tornar-la a explicar. 

Tot seguit comenta que la proposta consisteix simplement en què, per poder seguir els 
tràmits de treure un concurs amb un plec de condicions per passar de gestió directa a 
gestió indirecta aquests dos refugis, és imprescindible que el Ple acordi que aquests 
dos refugis –els que l’equip de govern ha decidit– passin a gestió indirecta. 

Per altra banda, comenta que informació sobre el plec de condicions no en pot donar 
perquè no està aprovat i encara no és públic i, per tant, només pot informar d’allò que 
avui duen a Ple. 

Reitera que de tota la tramitació posterior no en pot donar informació i que el plec de 
condicions no està aprovat, no és públic i qualsevol informació al respecte que pogués 
donar tal vegada la faria incórrer en una irresponsabilitat. 

La Sra. PALOU demana, en aquest cas, si l’aprovació d’aquest punt implica també 
l’aprovació del plec de condicions. 

El Sr. MAS (secretari general) informa que l’aprovació del punt no implica una 
aprovació del plec de condicions. 
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La Sra. PALOU assenyala que, així doncs, encara són a temps d’esmenar una errada 
greu que han detectat mentre preparaven aquest Ple i que l’explicarà perquè és prou 
greu. 

Tot seguit explica que d’acord amb un informe de data 31 de juliol, que va arribar a 
Medi Ambient el passat 6 d’agost, s’ha de modificar el reglament regulador d’usos i 
serveis dels refugis del Consell de Mallorca i l’ordenança reguladora dels preus 
públics dels serveis i, així mateix, s’ha de determinar el valor estimat del contracte en 
l’article 88. 

La proposta del plec de prescripcions tècniques fa curiós esment a l’article 17 del Text 
refós de la llei de contractes del sector públic però no fa esment a l’article 88 amb la 
qual cosa, si no s’esmena, estaran traient a licitació una cosa que tendria un cost –per 
a l’usuari final, per al licitador final i per pagar a 2 anys– de gairebé 5 o 6 milions 
d’euros  

Sol·licita que qualcú revisi aquests plecs ja que formen part de l’expedient i insisteix 
que l’informe a què ha fet referència el tenen des del passat 6 d’agost. Fa notar que si 
ningú no s’ho hagués mirat, ara aprovarien l’expedient i probablement incorrerien, 
segons l’informe, en un vici de nul·litat absoluta tal i com determina l’article 62 de la 
Llei 30/1992 i això podria donar lloc a l’exigència de responsabilitats. 

Per altra banda, ja a nivell polític i segons la memòria justificativa de la privatització 
del servei que s’adjunta a l’expedient, fa constar que l’equip de govern es posa 
l’etiqueta de “bons gestors” però els observa que en realitat són uns vagues i que no 
tenen ganes de fer feina tal i com queda reflectit en la memòria on es reconeix que les 
infraestructures permeten ampliar el nombre d’usuaris dels refugis dins els segments 
actuals o cap a nous segments no explotats en l’actualitat. 

Constata, per tant, que l’equip de govern té ganes de destruir el Consell de Mallorca i 
que no saben ni gestionar ni tenen imaginació per dur endavant aquest tema si no és 
deixant-lo en mans de la gestió privada. 

Una altra cosa que els crida l’atenció és que es privatitzin els dos únics refugis que 
estan dins una trama urbana i que tenen les seves instal·lacions en condicions. No ho 
entenen com tampoc no entenen el cànon que se’n pretén demanar. 

A més a més hi ha una altra qüestió que voldria posar damunt la taula i que constàs en 
acta i és que els càlculs que s’han fet no responen a la realitat. Els càlculs del cost de 
l’explotació no responen a la realitat i no ho fan perquè, a dia d’avui, un dels dos 
refugis funciona amb 5 persones en comptes de 3.  

En aquests plecs que encara no són públics es demana que es tengui cura de la neteja 
però no que es demana, curiosament, que hi hagi una figura per netejar-los i li sembla 
un poc estrany que es pretengui netejar sense tenir la figura d’una persona per al 
servei de neteja. 

Observa que els números s’han fet amb 3 persones però, a dia d’avui, el refugi 
funciona amb 5 persones i, per tant, s’hi ha falsejat documentació, s’hi ha falsejat 
informació i s’hi han falsejat els números o, almanco, no entén d’on han sortit i tal 
vegada siguin un error. 
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Així mateix, també es parla de Muleta en l’estudi econòmic que justificaria el preu 
que s’ha marcat per part de l’Administració però Muleta no forma part de cap dels lots 
que treuen a licitació a no ser que, per error, l’hagin esborrada dels plecs. 

El Sr. GARAU (PSOE) indica que ja en la Comissió Informativa i ara una altra 
vegada no entenen l’estratègia que hi ha darrere aquesta iniciativa. 

En principi, la gestió privada concertada o conveniada per l’Administració Pública no 
és dolenta ni bona en si mateix i depèn de moltes circumstàncies i condicions i és una 
pràctica que es fa en molts d’àmbits però allò que no entenen –i en voldria una 
explicació– són els motius d’aquesta gestió privada d’aquests dos refugis. 

El seu Grup entén que els refugis formen part d’un projecte molt antic d’aquesta casa 
que és la ruta de pedra en sec. Els refugis es fan per tal que una quantitat enorme de 
visitants i de persones residents a l’illa puguin gaudir d’allotjament a l’hora de 
recórrer la serra de Tramuntana i, per tant, la ruta de pedra en sec també és una peça 
fonamental de tot el projecte de gestió de la serra de Tramuntana. 

La idea que hi ha hagut sempre –fins ara sembla ser– era que aquests allotjaments 
havien de ser públics perquè precisament tota la gestió de la ruta de pedra en sec i la 
gestió de la serra de Tramuntana són fonamentalment públiques i d’intervenció amb 
tècnics i professionals de la casa. 

Això ofereix moltes garanties de tot tipus tant als usuaris com als mateixos 
treballadors i a la línia comercial d’imatge pública de conservació de la natura i de la 
serra de Tramuntana, etc. 

Per tant, no entenen ara els motius pels quals els dos refugis que han tengut durant els 
darrers 4 o 5 anys més afluència, més ingressos i més èxit sota una gestió pública 
directa, els vulguin passar a una gestió pública indirecta només per 2 anys 
prorrogables 2 anys més sense conèixer quines garanties donarà aquesta gestió 
respecte de la gestió feta fins ara ja que en l’exposició de motius de la proposta l’únic 
element al qual es fa referència és “que l’externalització a una empresa especialitzada 
suposa flexibilitat”. 

Aquesta és gairebé una afirmació una mica esotèrica que agrairia que l’explicassin un 
poc més. 

En realitat no saben quins problemes han detectat als refugis per tal que no es puguin 
seguir gestionant bé i correctament com s’ha fet, amb èxit, durant els darrers 4 anys 
(èxit d’afluència, èxit d’imatge públic i èxit econòmic).  

Per això, demana per què no s’ha de fer de la mateixa manera que s’ha fet fins ara i 
treuen la gestió a concurs públic per donar-la a una gestora que no saben quina serà ni 
com ho farà.  

Fa constar que, a més a més, ha llegit una cosa que considera prou preocupant i és que 
es possibilitarà a les empreses gestores que, si volen, puguin crear la seva pròpia 
pàgina web i la seva pròpia forma de comercialització, la qual cosa li sembla una 
ruptura molt important amb la gestió directa dels altres tres refugis. 

Ara bé, si aquest és un primer moviment per acabar privatitzant tota la gestió dels 5 
refugis i dels que han de venir (el de la Trapa, el de la Coma d’en Vidal, etc.) 
aleshores aquest moviment sí que els preocupa molt més. 
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Els treballadors d’aquests 2 refugis sembla ser, com va dir la Sra. Soler, que els 
recol·loquen no sap a on. Imagina que hi devia haver buits de recursos humans on ara 
col·locaran aquests treballadors i comenta que tampoc no significa ser una gran 
tècnica de gestió pública per augmentar els recursos humans allà on, fins ara, han estat 
fent feina sense ells. 

Al seu Grup li preocupa, sobretot, la privatització d’una peça tant important dins la 
ruta de pedra en sec i dins la serra de Tramuntana com són els refugis i els preocupa 
no només per la capacitat de control que es tendrà sobre el projecte de Tramuntana 
sinó també pels efectes que tendrà sobre els treballadors que ara fan feina en aquests 
refugis. 

Constata que ara està planteja tota una sèrie de dubtes i espera que la consellera els 
pugui clarificar quina és l’estratègica que hi ha al darrere, quin és el pla i quin és el 
calendari o si és, una altra vegada, una d’aquelles empentes a les quals la Sra. Soler 
els té acostumats i que després ha de canviar i capgirar per tal de no caure en el buit 
en què moltes vegades cau amb la seva gestió política. 

La Sra. SOLER fa notar que està vertaderament sorpresa de veure com són de mals 
polítics el Sr. Garau i la Sra. Palou. 

Tot seguit li fa saber al Sr. Garau, que formava part de l’anterior equip de govern del 
Consell, que el dia del traspàs de competències amb l’anterior consellera de Medi 
Ambient, Sra. Tugores, aquesta li va donar un pendrive amb informació sobre la 
gestió indirecta dels refugis d’Aragó, gestió que estava a punt tramitar-se en aquest 
Consell de Mallorca. 

També li explica que, quan el Sr. Garau formava part de l’equip de govern, 
s’estudiava passar tots els refugis –els 5– a gestió indirecta però, en canvi, ara el Sr. 
Garau només li’n planteja dubtes. 

Per això, creu que el Sr. Garau cobrava el seu sou però no s’assabentava del que feia. 
Li reitera que té el pendrive que li donà la Sra. Tugores qui, amb doblers públics, se’n 
va anar d’excursió als refugis d’Aragó i dels Pirineus per conèixer la seva gestió atès 
que, dins tot Espanya, a Mallorca és l’únic lloc on es fa una gestió pública dels 
refugis. 

Pel que fa al comentari sobre l’èxit econòmic, li demana al Sr. Garau si sap quin 
dèficit arrossegaven els refugis durant l’anterior legislatura. La resposta és: 900.000 
euros de dèficit cada any.  

Entén que el Sr. Garau degué fer una feinada a l’IMAS, c/ General Riera, 67, però 
d’allò que es feia al c/ General Riera, 111 no s’assabentava de res i, en canvi, és el rei 
a l’hora de venir aquí a donar lliçons. 

Reitera que l’anterior equip de govern tenia previst passar a gestió privada els 5 
refugis i ara, l’actual equip de govern, només n’hi passa 2 i remarca que no privatitzen 
res perquè no és el mateix privatitzar que canviar la gestió de directa a indirecta ja que 
la propietat continua sent del Consell de Mallorca. 

En el plec de condicions que aprovarà el Consell Executiu –plec que avui no forma 
part d’aquest debat– queda clar que els preus públics i, fins i tot, els menús han d’anar 
d’acord amb la resta de refugis. 
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En quant a la gran preocupació que li plantegen dels refugis, demana si saben quants 
d’anys ha tengut el govern anterior tancat el refugi del Pont Romà. El Partit Popular 
almanco ja hi ha començat les obres i només duu 1 any de govern. També li demana a 
la Sra. Palou si sap què va fer el seu Grup amb el personal del refugi del Pont Romà 
durant l’any i mig que el varen tenir tancat. 

Observa que tant el Sr. Garau com la Sra. Palou es posen molt nerviosos i li adverteix 
al Sr. Garau que, si té la consciència tranquil·la en quant la gestió que ha fet, aleshores 
no ha de passar pena per les preguntes que li puguin formular, però aquest no és el seu 
cas. 

Tot seguit explica que el Consell de Mallorca, des de fa 1 any que gestiona els refugis 
i ha començat a fer quelcom que no es feia: una fitxa de despesa prèvia. No es pot 
comprar absolutament res als refugis si no hi ha una fitxa de despesa prèvia. 

També s’han unificat els criteris dels 5 refugis en relació al tema dels menús. Els 
refugis no són un bar enmig d’una plaça i no han de servir alcohol. 

S’havia tancat el refugi del Pont Romà i en entrar el Partit Popular s’hi va trobar les 
càmeres del Pont Romà plenes de menjar i la cuina plena de beure. Això són doblers 
tirats als fems. 

Ara s’està intentant fer una gestió indirecta d’aquests refugis i avui se n’acorda la 
primera passa per, d’aquí a 15 dies, poder aprovar un plec de condicions al Consell 
Executiu que consisteix en passar de gestió directa a gestió indirecta aquests refugis. 

A la Sra. Palou el que li passa (com sempre li passa amb totes les matèries que 
gestiona) és que es va aturar a l’informe de dia 6 d’agost i no ha vist els informes 
recents d’Intervenció, que són tots favorables, i el de Secretaria General que diu que 
no es pot tramitar el passar de gestió directa a indirecta sense que prèviament hi hagi 
un acord de Ple al respecte. 

En tot cas, no han de passar pena perquè aquest dos refugis continuaran formant part 
de la ruta de pedra en sec, estaran obligats a obrir els 365 dies de l’any, poden fer una 
pàgina web però a la vegada estaran obligats que aquesta pàgina contengui un enllaç a 
la pàgina web dels refugis del Consell de Mallorca, podran tenir reserva directa o 
tenir-la per mitjà de les reserves que fa el Consell de Mallorca.  

Tot i això, fa notar a la Sra. Palou que si s’hagués estudiat l’expedient ho hauria pogut 
veure, atès que tot això en forma part, i li ho reitera una vegada més. 

Explica que la licitació és per dos anys, prorrogable per a dos anys més i es mostra 
convençuda que serà un èxit de gestió perquè reben moltes telefonades de persones 
interessades en saber quan estarà disponible aquest plec de condicions. 

Tot seguit assegura que no li sap greu dir que la Sra. Tugores (EU-Els Verds) tenia 
una gran proposta: donar en gestió indirecta els cinc refugis. Diu que el PP ha 
d’aprendre alguna cosa, de qui en sap, mentre que el partit polític de la Sra. Palou va 
governar amb ella i no es va témer de res.  

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Retreu a la Sra. Soler que ni tan sols ha llegit la proposta que es presenta al Ple, que 
assenyala que Pont Romà pertany al Consell de Mallorca des de l’any 2007, per la 
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qual cosa difícilment pot estar tancat des de l’any 2002, com ella ha afirmat tan 
alegrement.  

D’acord amb les memòries que ha pogut estudiar quan ha consultat l’expedient, diu 
que hi consta que el tancament es va produir l’any 2010. Diu a la Sra. Soler que si ella 
encara el té tancat ha d’explicar què hi fa perquè estigui encara així a dia d’avui. 

Quant al retret que li ha fet d’haver-se aturat en un informe determinat li respon que 
és cert, s’ha aturat en el de data 31 d’agost perquè és el que expressa la disconformitat 
i fa referència a les coses que li ha dit que no s’han esmenat i que hauria de tenir en 
compte. Tot i això, si al Consell Executiu ho volen aprovar, han d’anar alerta perquè 
estan aprovant una cosa que pot donar dret a reclamar indemnitzacions en un moment 
precís, pel fet de no haver-se esmenat.  

Diu que al plec de condicions que s’ha fet arribar al seu Grup polític, amb l’expedient, 
no està esmenat. Per aquesta raó ho manifesta, perquè almenys algú avisi, per no 
haver de tornar enrere la tramitació, com ha succeït en altres ocasions en què s’han 
hagut de “mossegar la coa”. 

Demana quin avantatge suposa per als usuaris i per als futurs treballadors dels refugis 
–que ja tenen els seus propis problemes– que la gestió d’un bé que ara es dóna 
directament surti a licitació amb unes altres condicions. Diu que el servei es presta 
amb cinc persones, no amb tres com consta al plec de condicions, per la qual cosa ja 
amaguen dos treballadors. D’altra banda, ja calculen amb els ingressos d’un altre 
refugi, el de Muleta; quan han fet el càlcul estimat de la mitjana d’ingressos ho han fet 
sobre tres, utilitzant el refugi de Muleta que no forma part del lot que s’ha de licitar, la 
qual cosa indica que s’han falsejat els números.  

Torna a demanar quin avantatge pot suposar a les persones usuàries i als treballadors 
el fet que un servei que a dia d’avui ja és deficitari, com afirma la Sra. Soler, passi a 
ser gestionat per una empresa que, és clar, hi voldrà tenir algun benefici. Es mostra 
convençuda que no té cap lògica, no té ni cap ni peus. 

En conseqüència, anuncia que el seu Grup polític hi votarà en contra perquè no ho veu 
clar. Posa de relleu i demana que constin en acta els errors detectats, que ha explicat, 
perquè algú s’ho miri. 

Reitera que no ho considera ni acceptable ni adequat i comenta que el PP ja ens ha 
ficat en massa embolics, ja es veurà com se’n sortirà, d’aquest. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Quant al retret de la Sra. Soler qualificant-lo de mal polític, li respon que potser, però 
que ella encara li guanya de molt. Li fa notar que només duu un any de gestió al 
Consell de Mallorca però els seus projectes són molt complicats de dur endavant, com 
és el cas del projecte de cobrament directe de la taxa de residus ha estat molt 
complicat, el de dur fems d’Europa, també.  

Per aquesta raó tem ara que es repeteixi la situació, per una manca de reflexió sobre la 
complexitat del cas que presenta avui.  

Sobre la privatització dels serveis, comenta que pot estar bé o malament segons el 
context i segons les circumstàncies.  
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Fa notar que en l’estudi econòmic que s’ha adjuntat a la documentació que es 
presenta, l’evolució dels serveis i la facturació dels diversos refugis en gestió directa 
del Consell de Mallorca és positiva. Qüestió diferent és estudiar com es pot superar 
una situació de dèficit, però li diu que no creu que el problema de dèficit d’aquests 
refugis se solucioni amb una gestió indirecta, en les condicions que planteja la Sra. 
Soler. I, si fos així, la Sra. Soler ho hauria d’argumentar davant el Ple. 

Admet que és cert que la Sra. Tugores parlava d’aquesta opció de gestió privada, però 
se suposa que si un dia hagués tengut una proposta l’hagués presentada al Ple i 
l’hagués fonamentada així com pertoca, explicant els motius d’una alternativa a la 
gestió directa.  

Fa avinent que la Sra. Soler presenta al Ple un permís per poder treure un plec de 
condicions tècniques perquè dos dels cinc refugis que hi ha es puguin gestionar de 
forma indirecta, amb una sèrie d’elements que el PSOE li qüestiona, res més. 

A continuació planteja quina relació té tot això amb la ruta de pedra en sec i observa 
que la consellera només s’hi ha dedicat un minut. També demana quina relació té 
aquesta línia estratègica amb el Pla de Gestió de Tramuntana, cosa que tampoc no 
s’ha explicat. 

Si la Sra. Soler privatitza, un a un, els refugis i aquesta és la dinàmica que vol dur, 
potser tendrà cinc contractistes que faran, segurament, allò que els doni la gana ja que 
després les administracions públiques tenen molt de problemes per anar darrere les 
empreses privades i darrere els concessionaris com deu saber la Sra. Soler per 
l’experiència que té al respecte. 

Així doncs, no queda prou clar que aquesta proposta sigui tan bona i, si la qüestionen, 
allò que no ha de fer la Sra. Soler és qüestionar l’oposició per una gestió anterior. 
Considera que ja està bé d’anar enrere i insta l’equip de govern a defensar les seves 
idees per intentar convèncer-los i ells opinaran allò que consideren més adient. 

Per concloure reitera, respecte a aquesta iniciativa, que no la veuen clara i, per això, la 
votaran en contra. 

La Sra. SOLER li fa notar al Sr. Garau que el departament de Medi Ambient és molt 
complicat i ho és perquè durant 8 anys no hi va haver cap tipus de gestió política. 

Fa notar que és fàcil venir al Ple del Consell de Mallorca i apujar una tarifa un 40% i 
durant 4 anys no tornar a parlar del tema emperò cercar solucions als problemes sí que 
és difícil. És fàcil tenir un dèficit de 900.000€ anuals acumulables, any rera any, en 
relació als refugis i ara dir que no saben de què parlen. 

Tot seguit reitera, tot recalcant-ho, que la Sra. Tugores durant els darrers anys sí que 
hi havia intentat cercar solucions i va visitar els refugis d’Aragó i dels Pirineus per 
veure com es gestionaven i insisteix que aquesta gestió indirecta no afectarà en res ni 
al projecte de la ruta de pedra en sec ni al Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana. 

Li recorda al Sr. Garau l’existència de la Fundació Castell d’Alaró, que forma part de 
la ruta de pedra en sec i que ja l’han licitat. El Consell de Mallorca forma part del 
patronat de la Fundació Castell d’Alaró allà on s’han presentat molts licitadors i que 
ja s’està gestionant. Si llegeixen els plecs de condicions d’aquesta licitació veuran que 
tenen les mateixes condicions que els cinc refugis, que fins i tot han de servir el 
mateix menú, i que han d’oferir els mateixos preus que els altres tres refugis. 
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La gran diferència és que actualment, amb el refugi del Pont Romà tancat, han pogut 
recol·locar els treballadors del Pont Romà als altres quatre refugis. Si avui haguessin 
de mantenir els cinc refugis en marxa, doncs haurien de contractar més personal. 

A la Sra. Palou li diu que està preocupadíssima per aquesta tema i li indica que el plec 
de condicions fa referència a tres persones perquè tenen clar que, en la iniciativa 
privada, la mateixa persona que grana el refugi segurament podrà servir cafès a 
darrere el taulell del bar, cosa que no passa ara. 

Refusa que l’oposició defensi que s’ha duit una bona gestió dels refugis quan, any rera 
any, acumulaven dèficit, no tenien fitxa prèvia de despesa i als refugis gastaven el que 
volien, cada refugi era autònom en el seu menú (tant podien un diumenge fer un pastís 
o fer una paella) però els refugis no estan per això sinó que estan per donar serveis als 
excursionistes i als senderistes. Qui va a un refugi sap per què hi va i l’anterior equip 
de govern no tenia criteri en aquest sentit. 

Per això, ara intenten treure a licitació els dos refugis que compleixen un requisit: són 
els dos que estan dins casc urbà i, a més a més, si aquesta gestió va bé, no descarta 
que la gestió de tots els refugis passi a ser indirecta. 

En tot cas, ara intenten cercar solucions per tal de fer viables i eficients 
econòmicament els refugis i això no afectarà, de cap manera, ni la ruta de pedra en sec 
ni el projecte de la serra de Tramuntana que tant preocupa a l’oposició. 

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

II. PART DE CONTROL 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

PUNT 5. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL TANCAMENT DEL CENTRE D’ATENCIÓ 
D’IMMIGRANTS “ANSELM TURMEDA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Des de l’IMAS s´ha anunciat el tancament imminent del centre d’atenció a immigrants “Anselm 
Turmeda”. Després de gairebé 14 anys d’existència impulsat des del Consell Insular de Mallorca, i que 
fins ara  l’ha gestionat Creu Roja. 
 
El centre “Anselm Turmeda” compta amb 43 places i està atès per 9 treballadors. En aquest centre es 
duu terme el programa d’acollida temporal d’immigrants nouvinguts: ofereix allotjament i cobertura de 
les necessitats bàsiques als immigrants nouvinguts, i se’ls proporciona des del centre l’orientació 
necessària per tal que iniciïn el procés de regulació i d’inserció social a la societat mallorquina. 
 
Ara, després de més de 14 anys de trajectòria del centre impulsat des del Consell Insular, la responsable 
de Benestar Social i presidenta de l’IMAS argumenta que les competències són del Govern de les Illes 
Balears i, amb l’excusa d’evitar duplicitats, anuncia que a finals d’octubre es tancarà. 
 
Les repercussions directes són greus: 9 professionals més augmentaran les xifres de desocupació, i 
justament quan la demanda d’atenció social és gran i creix acceleradament, desapareix un recurs 
d’atenció especialitzada, un centre necessari que entre altres actuacions te les funcions de facilitar als 
immigrants l’accés als serveis educatius i socials del nostre país, ajudant-los a la integració efectiva. 
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Les conseqüències indirectes no s’han avaluat. Ens trobam davant un cas mes en que es posa per davant 
la contenció del dèficit contraposadament al servei a la ciutadania, al benestar comú, a la inserció de 
nouvinguts. 
 
Els delicats moments que vivim s’acusen encara mes en el col·lectiu d’immigrants, que són 
culpabilitzats directament del que patim tots i que veuen cada vegada més difícil regularitzar la seva 
situació ja que l’administració augmenta les traves per acollir-los. I davant aquestes tristes realitats, 
desprès de mes de 10 anys funcionant el centre, ara, giram la mirada cap al govern, ens desentenem i 
tancam el centre? 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 
 
El Ple del Consell de Mallorca insta a la Presidenta de l’IMAS a que reconsideri la seva decisió, 
mantenint obert el centre d’atenció a immigrants “Anselm Turmeda” i iniciï les negociacions amb el 
Govern per tal d’assegurar un correcte traspàs del centre que no suposi el seu tancament en cap 
moment. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció.  

Mostra el desacord del seu Grup polític amb el tancament imminent del centre 
d’atenció als immigrants “Anselm Turmeda” que ha anunciat l’IMAS, després de 
gairebé catorze anys d’existència amb l’impuls del Consell Insular de Mallorca i que 
fins ara ha gestionat la Creu Roja.  

Observa que aquest centre consta de 43 places i està atès per 9 treballadors. Du a 
terme un programa d’acollida temporal d’immigrants nouvinguts i els ofereix 
allotjament i cobertura de les seves necessitats bàsiques, alhora que se’ls proporciona 
la orientació necessària per tal que puguin iniciar el procés de regulació de d’inserció 
social en la societat mallorquina. 

Recorda que en diverses ocasions la consellera executiva de Benestar Social ha 
manifestat que dimitiria abans que tancar un centre. A més a més, en el darrer Ple 
ordinari d’aquesta institució va dir públicament que entre ella i la Sra. Roig 
(consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) farien tot el possible perquè no 
faltàs un cèntim a cap persona necessitada.  

Diu que no saben molt bé si quan ho deia tenia present el cas dels immigrants o si 
aquestes persones pertanyen a una altre esfera de la gent amb necessitats.  

Comenta que és cert que el col·lectiu d’immigrants són víctimes d’una campanya 
d’abandonament i de desprestigi de les diverses administracions públiques, amb la 
impossibilitat d’accés a la sanitat universal, etc.  

Fa notar que una decisió d’aquest tipus té un preu i les repercussions afecten moltes 
persones i de diverses maneres. Una conseqüència immediata és que 9 professionals 
(personal de treball social, monitors i personal de neteja) augmentaran les xifres de 
desocupació.  
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Fa notar que són molts els professionals de l’àmbit social ben preparats i implicats 
que a hores d’ara estan desocupats, mentre la demanda d’atenció social és gran i creix 
contínuament.  

Reitera que amb aquesta decisió desapareix un recurs d’atenció especialitzada després 
de gairebé catorze anys d’haver-se implantat, la qual cosa no és una bona notícia per a 
ningú, evidentment. Tothom coneix les dificultats que suposa crear i mantenir 
recursos que donin resposta a les necessitats socials específiques, per la qual cosa, des 
de qualsevol punt de vista, inclòs l’econòmic, s’ha de considerar una pèrdua. 

A més a més, els responsables d’aquesta decisió no fan sinó conculcar drets humans 
bàsics, com ara garantir als immigrants la igualtat d’accés al serveis educatius i 
socials, a la llibertat de pensament, d’expressió i de religió i assegurar el seu dret a la 
igualtat davant la llei. Observa que els drets humans no són una abstracció i la seva 
protecció no acaba mai amb una declaració sinó en crear condicions que facin 
possible el seu exercici. 

S’han al·legat molts de motius referits a les competències: immigració no és una 
competència del Consell de Mallorca, etc.; tot plegat, són excuses de mal pagador.  

Els responsables de l’IMAS no s’han molestat tan sols a llegir la Llei 4/2009, d’11 de 
juny, de serveis socials de les Illes Balears, que no els agrada ni poc ni gens. Fa notar 
que aquesta llei, a l’article 37, assenyala quines són les competències que corresponen 
als consells insulars, i entre d’altres, hi consta la de crear, organitzar i gestionar els 
centres i serveis que, per la seva naturalesa i característiques, tenguin caràcter insular 
o supramunicipal. Fa avinent que el centre “Anselm Turmeda” n’és un d’ells.  

Assenyala que també és responsabilitat de la institució concretar la gestió dels serveis 
socials en el seu àmbit territorial amb entitats públiques i privades.  

En qualsevol cas, el que no poden fer ara, quan les necessitats socials dels immigrants 
són més agudes que mai, és girar-se cap a una altra banda i afirmar que tenim altres 
prioritats; això és cinisme en estat pur.  

Retreu que dins el PP sempre s’ha bravejat afirmant que entre ells hi havia molt bona 
comunicació, entre departaments, institucions, persones, en detriment de quan ha 
governat el Pacte de Progrés, on tot eren capelletes, gelosies, els amagaven la 
informació, etc. Per aquesta raó diu que ara ja és hora de demostrar aquesta bona 
sintonia entre institucions i persones i dur endavant un pacte amb el Govern balear i 
establir un calendari de reunions perquè assumeixi aquest centre.  

Assenyala que es comenta que els usuaris del centre “Anselm Turmeda” seran 
derivats a altres institucions. Fa avinent que saben prou bé que hi ha llistes d’espera 
de més de dos mesos i que posar un parell de lliteres a Ca l’Ardiaca o a Sa Placeta no 
és derivar a altres serveis, sinó sobresaturar serveis que per sí mateixos ja ho estan.  

D’altra banda, han de saber que es tracta de persones usuàries totalment diferents, atès 
que una cosa són persones en situació d’exclusió social i una altra ben diferent 
persones amb necessitats específiques. 

Per acabar, i atès que a l’equip de govern li agrada mostrar públicament les seves 
conviccions religioses, i la mateixa Sra. Cirer va acabar el seu discurs d’investidura 
amb l’expressió “amb l’ajuda de Déu”, llegeix un episodi de l’Evangeli, el capítol 25 
de Sant Mateu: “Vosaltres, quan jo tenia fam em donàreu menjar, quan tenia set em 
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donàreu beure, quan era foraster em vàreu acollir, quan em veiéreu despullat em 

vàreu vestir, quan estava malalt em vàreu visitar, quan era a la presó vinguéreu a 

veure’m. Els justos li respondran: senyor, quan us vàrem veure afamat i us vàrem 

donar menjar, o passar set i us vàrem donar beure, quan us vàrem veure foraster i us 

vàrem acollir o despullat i us vàrem vestir, malalt o a la presó i vinguérem a veure-

us. El rei els respondrà: us ho dic amb tota la veritat, tot allò que fèieu a cadascun 

d’aquells germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi.”  

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

Es mostra d’acord amb la proposta i anuncia que li donaran suport. 

Diu que voldria que la Sra. Cirer que els doni explicacions, personalment, atès que 
fins ara només hi ha hagut referències en premsa o declaracions de personal del seu 
equip, sobre una sèrie de qüestions que esmenta tot seguit. 

En primer lloc, si és cert que aquestes persones estaran ateses als centres de Ca 
l’Ardiaca o Sa Placeta, el SAPS, i si pensa que aquests serveis són els adequats per 
atendre els problemes de les persones acollides al centre “Anselm Turmeda”. 

En segon lloc, si el Govern balear s’estalviarà aquests recursos econòmics o els 
destinarà a altres programes d’immigració. Suposa que gràcies a les sessions de 
coordinació que tenen, ho podrà dir. 

En tercer lloc, si el Consell de Mallorca decideix rompre un conveni amb el Govern 
balear que forma part d’una trajectòria històrica de feina conjunta durant molts 
d’anys. 

En quart lloc, si els preocupa allò que els passarà tant a les persones immigrants que 
venen sense papers i ara no sabran on han d’acudir com als treballadors de la Creu 
Roja, en aquest cas, si tendran una altra alternativa de feina, si trobaran una altra 
fórmula perquè puguin seguir fent feina com a treballadors socials.  

La Sra. LLINÀS (PP) inicia la seva intervenció. 

Destaca que, un cop més, comença una de les seves intervencions advertint que el 
Consell de Mallorca no té competències, en aquest cas en matèria d’immigració. 

Dóna les explicacions oportunes d’acord al principi d’evitar duplicitats de serveis o 
departaments entre administracions. 

Destaca que, en aquest cas, no és que es tanqui un servei o un departament, sinó que 
es redefineix un servei. Aquest programa que donava allotjament i cobertura a unes 
necessitats bàsiques per iniciar un procés de regulació a inserció social de persones 
immigrants amb especial vulnerabilitat havia derivat a atenció a persones 
extracomunitàries i era una manera d’estigmatitzar persones que provenien de 
determinats països.  

Comenta que aquest era un procés del qual no els agradava la manera com es feien les 
coses i per aquesta raó ara es redefineix aquest servei. 

Diu que ja ho explicarà més endavant d’una forma més profunda i més adient la 
consellera executiva de Benestar Social, la Sra. Cirer. 

Recorda a la Sra. Campomar que, per damunt de la llei que ha esmentat hi ha l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, el qual estableix que és competència del Govern de 
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les Illes Balears dur a terme les polítiques d’integració i d’acolliment de persones 
immigrades. En conseqüència, no és el Consell de Mallorca qui les ha d’exercir i ho 
farà el Govern balear.  

Per acabar, en nom del Consell de Mallorca, de l’IMAS i de tots els consellers del PP, 
expressa un agraïment especial a Creu Roja i a tots els treballadors que ha tengut el 
centre “Anselm Turmeda” durant els seus anys de funcionament, per la seva 
dedicació.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Diu que li sembla una gran ironia i un gran cinisme agrair als treballadors la feina que 
han fet durant catorze anys.  

Torna a retreure, com ja ho ha fet durant la seva primera intervenció, que en el PP ben 
aviat s’obliden de les promeses, quan els convé. Afirma també que només canvien les 
coses quan els convé.  

Quant a les duplicitats, recorda que hi hagut casos d’expedients que també suposaven 
duplicitats, però el PP els ha trobat convenients. Posa l’exemple del conveni amb la 
UNED i demana quines competències té el Consell de Mallorca en matèria 
d’educació. Fa notar que no en té cap ni una i que, tot i que ella està totalment d’acord 
a promoure l’educació a distància, també vol destacar el paper que juga el Consell de 
Mallorca en aquesta qüestió, per la qual cosa no ha de parlar de duplicitats ni de que 
el PP és inflexible en aquest sentit, perquè té una retxa vermella molt clara, atès que el 
cert és que aquesta retxa el PP se la salta quan li convé.  

Torna a dir que aquesta retxa vermella no serveix per a res, perquè el PP hi bóta per 
damunt quan vol i retreu que no hi havien d’haver saltat per damunt mai, abans 
d’arribar a un acord amb el Govern.  

Quant a l’estigma de què ha parlat, opina que fan un favor molt magre al centre 
Anselm Turmeda quan afirmen que la seva gestió tenia aquest tipus de conseqüències, 
com també ho fan quan donen l’enhorabona als seus treballadors. 

Diu que li sembla bastant greu la seva afirmació. Assegura que era un centre 
d’acollida temporal, molt necessària. 

Sobre la Llei de serveis socials i l’Estatut d’Autonomia, fa notar les ocasions en què el 
PP se salta aquest estatut, atès que el Consell de Mallorca té les competències en 
matèria de comerç i de turisme. Retreu al PP que aquestes competències no estan 
transferides perquè el PP no ho vol, però l’Estatut d’Autonomia ho expressa de forma 
ben clara. 

D’altra banda, fa notar que també salten allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears pel que fa a les competències en matèria de la llengua pròpia de les 
Illes Balears. Atès que ignoren l’Estatut d’Autonomia sempre que els convé, diu que 
no cal que tornin a treure aquest argument, perquè no s’ho creuen.  

Opina que aquesta mesura, com tantes altres que s’han pres, com ara la del Govern 
balear referida a la Sanitat, deixa de banda els immigrants, tot i ser juntament amb 
molts d’altres habitants de les Illes Balears uns dels grans perjudicats per l’actual crisi 
econòmica. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 
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Quant a la qüestió de les competències, diu a la Sra. Llinàs que el Consell de 
Mallorca, tot i no tenir les competències per prestar serveis contra incendis per als 
ajuntaments de més de 20.000 habitants, hi gasta molts de doblers. Suposa que és així 
perquè hi ha hagut un compromís històric i que desfer i refer aquests compromisos 
històrics costa molt. En aquest sentit, el PP ha fet una passa endavant i el PSOE no hi 
està massa d’acord, però es justifica per tota una tradició històrica.  

Quant al servei de dóna el centre “Anselm Turmeda” recorda que ja fa molts d’anys 
que s’havia subscrit el conveni corresponent. 

Esmenta el Servei de Drogodependències per explicar que en un moment donat varen 
ser conscients que no era just que el gestionàs l’IMAS, no era coherent, però fins que 
no es trobàs una solució amb el Govern balear no deixaven el servei. En canvi, el PP 
deixa el servei, el tanca, tornen a col·locar els treballadors i amb les seves polítiques 
tracten d’una forma discriminatòria els immigrants, com ja ho ha fet del Govern 
balear dins l’àmbit sanitari o en el d’habitatge. 

Fa avinent que, en aquesta terra, els immigrants han aportat molts més beneficis que 
perjudicis, raó per la qual la política coherent i de solidaritat social consistiria a 
dedicar-los un poc d’esforç i el servei correcte. 

Retreu a l’actual equip de govern que l’únic que fan des del moment en què varen 
arribar és llevar-se morts del damunt, com si fer això fos dur endavant polítiques 
d’austeritat, com diu la Presidenta de la institució. 

També recorda que el darrer que ha dit la presidenta en aquest sentit és que també es 
vol treure del damunt la gestió de les carreteres, perquè el Govern balear no dóna 
doblers al Consell de Mallorca.  

Recorda que durant la passada legislatura, ell i tot el seu equip també havien de lluitar 
cada setmana i cada vegada que era necessari perquè el Govern balear no destinàs els 
recursos del Consell de Mallorca a les seves competències (sanitat, educació, etc.) tot 
i ser competències que li pertanyen i que coneixen prou bé, però allò que no es pot fer 
és consentir que el Govern balear es pugi damunt els nostres caps.  

Adverteix que amb el tancament del seu servei, a les males, sense donar una solució 
correcta des del punt de vista tècnic ni social a aquestes persones és una deixadesa 
total en el seves funcions per part del Consell de Mallorca, a la qual ja els tenen 
acostumats i suposa que continuaran fent les coses d’aquesta forma durant tota la 
legislatura, es trauran coses del damunt amb justificacions diverses: que no en són 
competents, que no tenen recursos econòmics, etc. tot i que després, al cap i a la fi, 
destinen els doblers a allò que volen i fan la política que els ve de gust.  

En conseqüència, trobaran el PSOE en contra d’aquest procediment. Consideren que 
aquesta decisió no és justa per a ningú, sobretot per als usuaris i per al personal 
treballador del centre. Demana a la Sra. Cirer que expliqui la decisió de forma més 
detallada, perquè fins ara “estan a les fosques”.  

La Sra. LLINÀS intervé tot seguit. 

Fa avinent a la Sra. Campomar que en cap moment no li ha mancat al respecte però en 
canvi ella, durant la primera i la segona intervenció, li ha dit cínica en dues ocasions.  
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Diu al Sr. Garau que ella és ben conscient d’allò que aporta la immigració. Li fa notar 
quin és el seu segon llinatge i afirma que sa mare va ser una dona immigrant, per la 
qual cosa no té sentit que vulgui fer-los pena, atès que ja ho saben prou bé. 

Torna a dir que són prou conscients de tot el que aporten les persones immigrants, 
sobretot les que arriben de determinats països i en situacions molt més febles que la 
gent d’altres països com ara els europeus.  

Informa que el contracte del centre Anselm Turmeda acaba el dia 31 d’octubre de 
2012 i que les persones que s’havien d’assignar a altres serveis no s’hi han integrat 
d’un dia per l’altre, sinó per mitjà d’un procés lent i gradualment. 

Assenyala que aquestes persones s’han integrat en altres serveis d’altres institucions, 
però no ha estat un tancament amb forrellat d’avui per demà, sinó que ho han fet els 
professionals de les diferents institucions, connectats en xarxa informàtica, amb la 
intenció d’assegurar el més convenient per a cada persona usuària del servei, i ho 
explicarà de forma perfecta la consellera executiva de Benestar Social. 

Reitera que no pertoca al Consell de Mallorca oferir aquest servei, perquè hi ha altres 
institucions que donen el mateix i millor servei, raó per la qual se’n farà una nova 
definició.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé per tancar el debat. 

Observa que li ha semblat bé el debat que s’ha fet. 

Comenta que uns minuts abans de l’inici del darrer Ple va parlar amb el Sr. Garau i 
varen arribar a la conclusió que, ideològicament, no es posarien d’acord en aquest 
sentit, per la qual cosa era cosa ja sabuda, el desacord que s’ha expressat. 

Tot i això, desitja fer un petit preàmbul, abans de continuar la seva intervenció, per fer 
constar que no li han agradat determinades coses d’aquest debat: determinades frases i 
expressions, com ara el retret al PP de “treure’s el mort del damunt”. Considera que, 
el Sr. Garau n’és sensible, raó per la qual li retreu que en referir-se a temes socials 
utilitzi aquesta terminologia. Diu que a ella li dol i no li agrada que, en el debat de 
l’àrea de la qual n’és responsable, el Sr. Garau utilitzi determinades expressions.  

Assenyala que, certament, el Sr. Garau assumirà les conseqüències d’allò que diu, 
però li fa notar que no és el to adequat ni la manera correcta de referir-s’hi. 

Insisteix a dir que es tracta de tornar a definir un recurs i afirma que ella assumeix 
com un dèficit de la seva gestió el moment en què es produeix la redefinició d’aquest 
servei, perquè si hagués d’atès les peticions que feia la pròpia entitat que gestionava 
aquest recurs, i que l’ha gestionat fins dia 31 d’octubre de 2012, i si haguès d’atès 
també les recomanacions tècniques del personal de l’IMAS en matèria d’inclusió 
social ja s’ho hauria d’haver plantejat abans. 

En aquest sentit, assumeix davant el Ple que la redefinició d’aquest recurs s’ha fet 
aprofitant una circumstància determinada, com és la fi del contracte amb la Creu Roja, 
que acaba el 31 d’octubre de 2012 i també l’avinentesa que el contracte de lloguer 
amb l’entitat propietària d’aquest immoble ja fa un temps que ha acabat i en 
conseqüència ara estan en una situació precària, atès que no existeix cap contracte de 
lloguer, en una instal·lació que no és propietat del Consell de Mallorca.  
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Aprofita per dir al Sr. Garau que sí que existeix l’esmentat contracte de lloguer, 
perquè va semblar que ho desconeixia.  

Reitera que assumeix la “comoditat” d’haver emprès la redefinició d’aquest recurs 
ara, aprofitant aquesta avinentesa, atès que possiblement la seva responsabilitat, quan 
les peticions de l’entitat que ho gestiona i les dels tècnics de l’IMAS que coneixen 
aquesta matèria molt més que ella, feien aconsellable que se revisàs aquest recurs, per 
diferents situacions. Evidentment, no per carències dels professionals que hi treballen 
ni de l’entitat que ho gestiona, atès que són uns excel·lents professionals, però sí les 
condicions de la instal·lació, el perfil dels usuaris, el canvi que s’ha produït en la 
població immigrant des de fa 14-15 anys, quan es va posar en funcionament aquest 
servei. Hi havia molts d’aspectes que feien aconsellable haver-ho revisat abans i per 
aquest motiu ho assumeix. 

Fa avinent que redefinir vol dir transformar un servei qualificat pels tècnics d’obsolet 
i s’agrega com un nou recurs i una altra manera de gestionar l’atenció d’aquest 
col·lectiu. 

Assegura que, de cap manera no suposa menysprear ni deixar de banda un col·lectiu 
important d’usuaris com el de la població immigrant. Potser hi ha més entitats i més 
institucions, però assegura que si hi ha una institució que obre la porta a qualsevol 
persona sense demanar-li ni on va ni d’on ve, si té un paper o si no el té, un permís o 
un document que l’identifiqui, en aquests moments, és l’IMAS, del Consell de 
Mallorca, de forma que qualsevol persona que tengui una necessitat, vengui d’allà on 
vengui, té les portes obertes de la institució per ser atesa i, evidentment, també el 
col·lectiu que residia al centre Anselm Turmeda.  

Puntualitza que, tot i que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, plantejàs 
aquesta qüestió com a urgència en el darrer Ple, ja feia uns mesos que ja s’hi feia 
feina, fet que ha possibilitat el que ha indicat abans la Sra. Llinàs, de forma que a 
hores d’ara dels 26 usuaris que hi havia, 14 estan derivats als serveis municipals de 
Palma (SAM), uns altres estan en cases de família i altres pendents d’entrevista i 
d’ingrés en casa de família. Assegura que està fet l’estudi de cada un d’ells, segons les 
seves necessitats.  

Nega que aquesta decisió suposi un estalvi. Diu que el Govern balear destinarà els 
recursos que pertoqui destinar al col·lectiu que té sota la seva responsabilitat, però pel 
que fa a l’IMAS reitera que no suposarà cap estalvi, perquè es farà càrrec de les 
persones que ho precisin. 

Informa que, amb vista al futur, treballen amb entitats determinades i també amb la 
Creu Roja, per dissenyar nous recursos en els quals hi tenguin cabuda els nous usuaris 
atès que tenen en compte la capacitat d’integració sociolaboral d’aquests col·lectius i 
la possibilitat de manutenció i d’allotjament. 

Quant a les preocupacions que ha manifestat el Sr. Garau, li respon que el Govern 
balear també col·laborarà amb aquest col·lectiu per mitjà del Servei de Mediació, 
perquè consideren que poden tenir una sèrie de característiques específiques, com 
usuaris de la xarxa d’inclusió de l’IMAS, o de la mateixa xarxa de l’Ajuntament de 
Palma. Assegura que la Direcció General d’Immigració i els mediadors socioculturals 
estaran en disposició d’atendre aquest col·lectiu. 
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Reitera que el Consell de Mallorca no romp cap conveni, atès que es tracta d’un 
conveni que finalitza. Observa que l’esmentat conveni incloïa també un altre servei, 
l’OFIM, que el Govern balear durà endavant i, si considera que és necessari establir 
un altre tipus de recurs per a la població immigrant, el posarà en funcionament i és 
ben segur que atendrà les demandes i les peculiaritats que els suggereixin des de 
l’àmbit de la inclusió social. 

Diu al Sr. Garau i a la Sra. Campomar que voldria que quedàs clar un aspecte concret: 
si tan clar veuen la necessitat d’aquest recurs, els planteja una qüestió: la idea que té 
l’IMAS és que no han de ser partícips de la segregació, sinó de la integració de tots 
els col·lectius que viuen a la nostra illa. Per aquesta raó, els planteja si veurien normal, 
atès que és tan polèmic el tema sanitari i de la població immigrant, que a una senyora 
immigrant, pel fet de ser-ho, la instal·lassin en una sala de parts diferent de la d’una 
senyora de Mallorca o de fora de Mallorca, o situar en una part diferent els nins que 
assisteixen a les nostres escoles.  

Opina que, si es lluita per la integració, s’ha de fer en tots els àmbits i assegura que 
tots els recursos que tenen són per a la gent que ho necessita, venguin d’allà on 
venguin, independentment de quines siguin les seves condicions. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset 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-003826  a  A-003862. 

 

El secretari general     La presidenta  

 
 


