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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 3/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 16 de gener de 2014 
Hora: de 09:28 a 12:42 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 
També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
 
Han excusat l’assistència els Hble. Srs. consellers Jaume Garau Salas i Antoni Mulet 
Campins. 
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Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

ORDRE DEL DIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovació acta anterior (27-12-2013) 
 
HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
2. Proposta del projecte del Pressupost General del Consell de Mallorca, Bases 
d’Execució i Plantilla per a l’exercici 2014. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-12-2013) 
 
Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 2. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A 
L’EXERCICI 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 

La presidenta de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 
162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de 
disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost 
d’aquesta Corporació per a l’exercici 2014. 

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

D’acord amb l’informe d’Intervenció General, s’ha aconseguit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària fixat en l’art. 20 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
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d’Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 15/2006, de 26 de maig i també es 
compleix amb la Regla de la Despesa fixada a l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril i el límit de deute de l’art. 13 de la Llei esmentada. 

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

PROPOSTA D’ACORD: 

PRIMER.- Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes 
Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca” i  “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca” així com l'estat de despeses i ingressos de la societat mercantil "Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2014, el resum dels quals , per 
capítols, és el següent: 

CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 51.582.659,73
2 Despeses corrents en béns i serveis 31.378.176,43
3 Despeses financeres 7.194.468,54
4 Transferències corrents 131.021.083,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
5 Fons de contingència 387.741,20
6 Inversions reals 64.181.052,49
7 Transferències de capital 13.717.715,42
8 Actius financers 100.000,00
9 Passius financers 30.900.434,51

TOTAL DESPESES 330.463.331,32

2014 PRESSUPOST CONSELL DE MALLORCA
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INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 11.345.937,05
2 Imposts indirectes 12.185.603,67
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.349.988,44
4 Transferències corrents 194.464.589,46
5 Ingressos patrimonials 3.687.567,72

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 5.431.656,00
7 Transferències de capital 86.807.988,98
8 Actius financers 90.000,00
9 Passius financers 14.100.000,00

TOTAL INGRESSOS 330.463.331,32  

 

CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 47.438.461,54
2 Despeses corrents en béns i serveis 67.944.126,63
3 Despeses financeres 2.500,00
4 Transferències corrents 18.472.108,35

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals
7 Transferències de capital 1.158.963,61
8 Actius financers 85.000,00
9 Passius financers

TOTAL DESPESES 135.101.160,13

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes
2 Imposts indirectes
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.626.767,21
4 Transferències corrents 128.205.659,62
5 Ingressos patrimonials 29.769,69

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals
7 Transferències de capital 1.158.963,61
8 Actius financers 80.000,00
9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 135.101.160,13

2014 PRESSUPOST IMAS
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 978.530,32
2 Despeses corrents en béns i serveis 1.693.856,36
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 95.000,00
7 Transferències de capital
8 Actius financers 10.000,00
9 Passius financers

TOTAL DESPESES 2.778.886,68

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes
2 Imposts indirectes
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 311.720,00
4 Transferències corrents 2.000.000,00
5 Ingressos patrimonials 457.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers 10.000,00
9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 2.778.886,68

2014 PRESSUPOST IEHM
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 906.151,21
2 Despeses corrents en béns i serveis 243.848,79
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers 6.000,00
9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.156.000,00

2014 PRESSUPOST ADU

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes
2 Imposts indirectes
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 550.000,00
4 Transferències corrents 600.000,00
5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers 6.000,00
9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.156.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 57.111,00
2 Despeses corrents en béns i serveis 83.435,62
3 Despeses financeres 300,00
4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers

TOTAL DESPESES 140.846,62

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes
2 Imposts indirectes
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 50.796,40
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 81.050,22
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 140.846,62

2014 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

 

 

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2014 del pressupost de la 
Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, 
“Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca” i de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent: 
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INGRESSOS  

CIM IMAS IEHM ADU RTVMASAU
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES
TOTAL 

CONSOLIDAT

A) OPERACIONS CORRENTS

1 IMPOSTS DIRECTES 11.345.937,05 11.345.937,05 11.345.937,05

2 IMPOSTS INDIRECTES 12.185.603,67 12.185.603,67 12.185.603,67

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.349.988,44 5.626.767,21 311.720,00 550.000,00 50.796,40 8.889.272,05 8.889.272,05

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 194.464.589,46 128.205.659,62 2.000.000,00 600.000,00 325.270.249,08 119.564.077,28 205.706.171,80

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 3.687.567,72 29.769,69 457.166,68 9.000,00 4.183.504,09 4.183.504,09

Suma Operacions Corrents 224.033.686,34 133.862.196,52 2.768.886,68 1.150.000,00 59.796,40 361.874.565,94 119.564.077,28 242.310.488,66

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6 ENAJENACIÓ INVERSIONS REALS 5.431.656,00 81.050,22 5.512.706,22 5.512.706,22

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 86.807.988,98 1.158.963,61 87.966.952,59 1.158.963,61 86.807.988,98

8 ACTIUS FINANCERS 90.000,00 80.000,00 10.000,00 6.000,00 186.000,00 186.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 14100000 14.100.000,00 14.100.000,00

Suma Operacions de Capital 106.429.644,98 1.238.963,61 10.000,00 6.000,00 81.050,22 107.765.658,81 1.158.963,61 106.606.695,20

TOTAL INGRESSOS 330.463.331,32 135.101.160,13 2.778.886,68 1.156.000,00 140.846,62 469.640.224,75 120.723.040,89 348.917.183,86

DESPESES

CIM IMAS IEHM ADU RTVMASAU
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES
TOTAL 

CONSOLIDAT

A) OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL 51.582.659,73 47.438.461,54 978.530,32 906.151,21 57.111,00 100.962.913,80 100.962.913,80

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 31.378.176,43 67.944.126,63 1.693.856,36 243.848,79 83.435,62 101.343.443,83 101.343.443,83

3 DESPESES FINANCERES 7.194.468,54 2.500,00 1.500,00 300,00 7.198.768,54 7.198.768,54

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 131.021.083,00 18.472.108,35 149.493.191,35 119.564.077,28 29.929.114,07

Suma Operacions Corrents 221.176.387,70 133.857.196,52 2.673.886,68 1.150.000,00 140.846,62 358.998.317,52 119.564.077,28 239.434.240,24

B) OPERACIONS DE CAPITAL

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 387.741,20 387.741,20 387.741,20

6 INVERSIONS REALS 64.181.052,49 95.000,00 64.276.052,49 64.276.052,49

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 13.717.715,42 1.158.963,61 14.876.679,03 1.158.963,61 13.717.715,42

8 ACTIUS FINANCERS 100.000,00 85.000,00 10.000,00 6.000,00 201.000,00 201.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 30.900.434,51 30.900.434,51 30.900.434,51

Suma Operacions de Capital 109.286.943,62 1.243.963,61 105.000,00 6.000,00 0,00 110.641.907,23 1.158.963,61 109.482.943,62

TOTAL DESPESA 330.463.331,32 135.101.160,13 2.778.886,68 1.156.000,00 140.846,62 469.640.224,75 120.723.040,89 348.917.183,86

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI 2014 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

 

 

TERCER.-  Aprovar el projecte de bases d’execució que acompanyen el pressupost 
general així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius 
pressuposts per a l’exercici 2014. 

QUART.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor, dins 
l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’art. 112.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de règim local i també l’article 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
ESMENA AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA 2014 DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR. 
 
El Grup de consellers del Partit Popular d’acord amb el que preveu l’art. 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
formula la següent esmena parcial al Projecte dels Pressupost General del Consell de 
Mallorca. 
 
ESMENA AL PRESSUPOST 
 
Tipus de l’esmena: 
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Addició      Afectació     Substitució     Supressió       Totalitat 
 
APLICACIONS 
 
DEPARTAMENT: Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
 
 

                     IMPORT PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

20.43900.46200 Convocatòria 
Ajuntaments per 
actuacions de 
formació i foment 
de l’artesania. 

  
 

6.000 € 

20.43900.22609 Activitats culturals 
Artesania 

6000 €  

 TOTALS 6.000 € 6.000€ 
 
 
Motivació: 
Organització d’una fira artesana. 
 
 
 
ESMENA AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA 2014 DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR. 
 
El Grup de consellers del Partit Popular d’acord amb el que preveu l’art. 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
formula la següent esmena parcial al Projecte dels Pressupost General del Consell de 
Mallorca. 
 
ESMENA AL PRESSUPOST 
 
Tipus de l’esmena: 
 
Addició      Afectació     Substitució     Supressió       Totalitat 
 
APLICACIONS 
 
DEPARTAMENT: Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
 
 

                     IMPORT PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

20.33400.77900 A empreses 
convocatòria 
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realització i edició 
llibres i fonogrames 
d’especial interès  

75.000 € 

20.33400.77900 A empreses 
convocatòria 
realització i edició 
llibres i fonogrames 
d’especial interès 

 
 

75.000  € 

 

 TOTALS 75.000  € 75.000  € 
 
 
Motivació: 
No serà transferència de capital sinó tranferència corrent. 
 
 
 
ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE 
DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 2014 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, davant l'Avantprojecte de 
Pressupost del Consell de Mallorca pel 2014 presentat per l’equip de govern, 
considera que: 
 
Exactament com l’any passat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA pensa que l'Avantprojecte de Pressupost del Consell de Mallorca pel 
2014 presentat per l’equip de govern no es correspon en absolut al que la situació 
econòmica actual requereix i, a més, l’evolució del pressupost del CIM des de 2010 
tampoc és acceptable ja que, des de fa tres legislatures, la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears gaudeix d’un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes 
que ha repercutit en un important increment dels ingressos per la Comunitat 
Autònoma. Així comprovam que el pressupost de la Comunitat ha passat de 3.384 
milions d’euros el 2.010 a 3.850 milions el 2.014. Es tracta d’un increment de més de 
466 milions en tres anys (+13,7%). 
 
Considerant que el Consell de Mallorca és institució de la Comunitat Autònoma i que 
l’Estatut d’Autonomia, al seu article 138 i la disposició addicional cinquena, deixa 
ben clar que els consells participaran de les millores de finançament de la Comunitat i 
que, en cap cas, es podrà disminuir el finançament d’anys anteriors, no és acceptable 
que el pressupost del Consell de Mallorca pel 2014 hagi passat a 349 milions dels 437 
de 2.010, o sigui, una disminució de 88 milions també en tres anys (-20%). 
 
Així idò, mentre el pressupost de la Comunitat Autònoma ha crescut els darrers tres 
anys un 13,7% veiem que el del Consell de Mallorca disminueix un 20% en el mateix 
període, fet que incompleix clarament l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
Dubtam també de la legalitat del pressupost que s’ha redactat d’acord amb un 
esborrany d’una llei de finançament encara no aprovada. 
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Aquesta davallada d’ingressos fa que no se puguin dotar suficientment les partides 
pressupostàries per donar solucions a les moltes necessitats, que són competència del 
Consell, i que tenen els ciutadans de Mallorca en uns moments sobretot de moltes 
dificultats. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple 
del Consell de Mallorca la devolució de l’avantprojecte de pressupost del Consell de 
Mallorca pel 2014. 
 
 
 
ESMENES GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
 
AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2014 
 
 
A. ESMENES D’ADDICIÓ AL CAPÍTOL 3 D’INGRESSOS 
 
PRIMERA:  
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 39900 
ALTRES INGRESSOS SENTENCIES 
P/RESP CIVIL 0 2.012.000 2.012.000 

10 XXXXX 
SERPREISAL MUNICIPIS MES 20.000 
HABITANTS 0 1.800.000 1.800.000 

 
MOTIVACIÓ:  
- Destinar els ingressos de les sentències de corrupció a serveis socials. 
- Que el municipis amb població superior als 20.000 habitants contribueixin a  
finançar el servei de bombers, ja que és una competència que els hi correspon prestar. 
 
 
B. ESMENES D’ADDICIÓ AL CAPÍTOL 4 D’INGRESSOS 
PRIMERA: 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 45002 
CAIB: FONS INSULARIT I FINANÇAMENT 
SERVEIS 112.574.251 

 
6.331.214 118.905.465 

 
MOTIVACIÓ: Import de la pèrdua corresponent al Consell Insular de Mallorca de la 
massa homogènia de finançament  considerada degut a  la suspensió de la revisió de 
l'IPC. 
 
SEGONA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 45002 
CAIB: FONS INSULARIT I FINANÇAMENT 
SERVEIS 118.905.465 11.250.000 130.155.465 
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MOTIVACIÓ: recuperació de l'anualitat completa del conveni de carreteres amb la 
CAIB al càlcul de la massa homogènia de finançament corresponent al Consell 
Insular de Mallorca 
 
TERCERA 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL 
INCREMEN
T TOTAL 

10 45XXX CAIB ABONAMENT INTERESSOS DE DEMORA 0 6.504.484 6.504.484 
 
MOTIVACIÓ: Recuperació del cost en interessos des de la seva concertació dels 
prèstec ICO 2011 i 2012 motivats per la manca de pagament de la Comunitat 
Autònoma. Recuperació dels interessos de demora a pagar pressupostats pel Consell 
Insular de Mallorca i motivats per la manca de liquiditat deguda a la manca de 
pagament de la Comunitat Autònoma. 
 
A la vista de les quatre esmenes d’addició presentades, el pressupost d’ingressos  es 
veurà incrementat en 27.897.696 € i, per tal d’equilibrar el pressupost de despeses i 
d’ingressos, es presenten les següents esmenes que, amb l’objectiu de no generar 
dèficit, podrien quedar pressupostades i condicionades a l’efectiva realització dels 
compromisos d’ingrés corresponents:  
 
TOTAL AUGMENT INGRESOS: 27.897.698 
 

 

 

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

20 33350 48900    
ALTRES TRANSF. CENTRE INTERNACIONAL 
DE GOTOGRAFIA TONI CATANY 54000 46.000 100.000 

 
MOTIVACIÓ: En vista a les inversions estatutàries que s'han d'executar a la Fundació 
Toni Catany, i de la previsible tasca que s’hi haurà d’executar, es pressuposta un 
increment de l’aportació per despeses generals. 
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SEGONA 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 33430 4xxx    
CONVENI ASSOCI TEATRES AUDITORI 
PUBLICS  200.000 200.000 

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

20 33430 78902    
APORT.FUNDACIÓ TEATRE MUNICIPAL 
D'INCA P/PAG. REHABILITACIO 80.000 720.000 800.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal de fer front amb garanties a la reforma del Teatre Principal 
d’Inca, ja que tal i com s’ha articulat l’aportació del Consell de Mallorca en aquests 
moments, queda a la voluntat any rere any de qui fa els pressuposts d’ incloure o no 
l’aportació. 
 
TERCERA BIS: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 33400 48901 ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA 6.000 44.000 50.000 
 
MOTIVACIÓ: Es necessari incrementar la partida destinada a l'associació de la 
premsa forana per a la promoció i difusió de les publicacions periòdiques dels 
diferents municipis de Mallorca. Aquestes arrelades publicacions formen part de la 
identitat dels pobles i juguen un paper molt important en la seva dinamització 
sociocultural.  
 
 
QUARTA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 33400 4xxxx ONA MEDITERRANEA 0 10.000 10.000 
 
MOTIVACIÓ: Es necessari donar suport a iniciatives ciutadanes com la del Projecte 
Ona Mediterrània, que omple el buit radiofònic en català que hi havia a Mallorca 
d’ençà del tancament  d’Ona Mallorca.  
 
CINQUENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 33400 4xxxx OBRA CULTURAL BALEAR 0 10.000 10.000 
 
MOTIVACIÓ: Es important que, des de les Institucions, es fomenti la llengua i 
cultura pròpia i es defensi i doni suport a aquelles entitats que ho promouen. 
 
SISENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 33490 46201    
A AJUNT. CONVOCATORIA CIRCUIT 
MUSICA 10.500 65.500 80.000 
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MOTIVACIÓ: 
La partida destinada a la convocatòria per Ajuntaments pel Circuit de Musica és 
totalment insuficient. Creiem important un augment per tal d'apostar per la creació i 
promoció dels nostres músics. 
 
SETENA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT 
TOT
AL 

20 33790 22603 
 

REUNIONS, CONFER. I CURSETS SERVEI DE 
JOVENTUT 0 150.000 

150.0
00 

 
MOTIVACIÓ: Seguir amb el programa d’Iniciatives als IES 
 
VUITENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 34101 48947 
FED BALEAR ESPORTS PERSONES AMB 
DISCAPAC PROM ESPORT EDAT ESCOLAR 43.964 12.036 56.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal de mantenir la subvenció d'abans del canvi de sistema de 
càlcul. 
 
Total increment 1.257.536 
 
2. PRESIDÈNCIA 
 
PRIMERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
00 43110 48900 
 

ALTRES TRANSFERENCIES PROMOCIÓ 
ECONÒMICA SECTOR AUDIOVISUAL 0 322.989 322.489 

 
MOTIVACIÓ:  Donar un impuls al sector audiovisual a Mallorca. 
 
SEGONA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

00 49225 1xxx 
PRO: GESTIÓ DE QUALITAT DELS SERVEIS 
PÚBLICS  300.000 300.000 

 
MOTIVACIÓ: Creació del programa d’execució temporal per funcionaris i interins 
per tal de continuar amb les tasques de modernització i innovació iniciades al Consell 
de Mallorca a l’exercici 2010 i 2011 i que  s’han vist suprimides. 
 
 
TERCERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
00 43110 489001 
 

ALTRES TRANSFERENCIES PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  0 100.000 100.000 
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MOTIVACIÓ: El Consell de Mallorca ha d’ajudar als petits productors de l’illa i 
promoure el producte mallorquí. 
 
QUARTA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
00 92430 48904 
 

FUNDACIÓ FUEIB/SUPORT PROG. 
PRACTIQUES UNIVERSITARIES  30.000 60.000 90.000 

 
MOTIVACIÓ: En l’actual context socioeconòmic cal promoure la formació a 
empreses d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears.  
 
CINQUENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL DISMINUCIÓ TOTAL 

00 92500 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BAGINES DE 
PREMSA 70.514,00 -50.000 20.514 

00 15110 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA URBANISME 3.780,00 -1.500,00 2.280 

00 15140 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA SVEIS 
TRANSFERITS TERRITORI 41.943,50 -20.000,00 21.943,50 

00 16200 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA GESTIO 
RESIDUS MALLORCA 19.055,63 -10.000 9.055,63 

00 16930 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA COOPERACIÓ I 
ADM.LOCAL 27.813,75 -10.000 17.813,75 

00 17200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA MEDI AMBIENT69.091,88 -40.000 29.091,88 

00 23200 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ 
SOCIASL I ASSOCIACIONISME 2.500,00 -1.000 1.500, 

00 33128 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I 
PATRIMONI 

83.311,25 
-50.000 33.311,25 

00 33400 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA 9.935,00 -4.000,00 5.935 

00 33620 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
SVEI.PATRIMONI HISTÒRIC 44.805,00 -20.000 24.805 

00 33790 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA SERVEI DE 
JOVENTUT 

13.290,00 
-6.000,00 7.290 

00 33800 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA DIADA DE 
MALLORCA 

20.642,75 
-10.000 10.642,75 

00 34002 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 7.010,89 -3.000 4.010,89 

00 34101 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORT 
ESCOLAR 6.365,40 -3.000 3.365,40 

00 34200 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 2.389,35 -1.000 1.389,35 

00 43110 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ 
ECONOMICA 18.875,00 -8.000 10.875 

00 43200 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO 
TURISTICA 11.000,00 -5.000,00 6.000 

00 43210 22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA SERVEIS 
INFORMACIÓ TURÍSTICA 10.875,00 -5.000 5.875 

00 92001 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA DIRECCIÓ 
INSULAR DE PROJECTES 

55.000,00 
-30.000,00 25.000 

00 92440 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA RELACIONS 
CIUTADANES 

10.467,50 -5.000 
5.467,50 

00 92500 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA GABINET DE 
PREMSA 

251.795,5
5 

-150.000 
101.795,55 
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MOTIVACIÓ: Es proposa la disminució de partides assenyalades, ja que entenem que 
en aquests moments de crisi són despeses prescindibles. Pel que fa a publicitat, 
únicament es mantenen les corresponents al servei de carreteres i al servei d’hisenda, 
per tal de fer les publicacions oficials en els casos d’expropiacions o avisos 
d’emergències a carreteres, de funció púbica i de contractació. 
 
TOTAL INCREMENT DESPESA: 782.989 
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESA: 432.500 
 

 

3. HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PRIMERA: 
Substituir les partides i l'objecte del programa 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 24132 14310 
RETRIB. ALTRE PRES. LABORAL FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ TREBALLS TEM 150.000   

00 24132 16000 
SEGURETAT SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIO 
TREBALLS TEMPORAL COL 

50.000 
   

 
Pel següent nom de partida i objecte del programa tal que incorpori noves persones 
que en aquest moment no tinguin dret a prestacions. 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 24132 14310 
RETRIB. ALTRE PRES. LABORAL FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ I CAPACITACIÓ NO PERCEPTORS 150.000   

10 24132 16000 
SEGURETAT SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIO 
TREBALLS I CAPACITACIÓ NO PERCEPTORS 

50.000 
   

MOTIVACIÓ: S’ha de primar la contractació d’aquelles persones que no tenen dret a 
cap tipus de prestació econòmica i no les persones que ja estan percebent prestació o 
subsidi. 
 
SEGONA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
10 XXXXX 
XXXXX 
 

COMPLEMENT PERSONAL CATALÀ NOUS 
LLOCS DE TREBALL  0 15.000 15.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal de no crear un greuge comparatiu ni desigualtat entre els 
empleats públics que s’incorporin al Consell de Mallorca i la resta dels seus 
companys, que ocupaven el lloc de treball amb anterioritat a l’aprovació del 
complement personal transitori al Ple de dia 11 de setembre de 2.013, sempre i quan 
puguin acreditar el coneixement de la llengua catalana. 
 
TERCERA: 
10 XXXXX 
XXXXX 
 

INDEMNITZACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2012 
DEVENGADA 0 350.000 350.000 
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MOTIVACIÓ: Les distintes sentències estan reconeixent el dret dels treballadors 
públics a percebre la part de la paga extra del mes de desembre, que ja s’havia 
devengat en el moment en el qual el govern central va publicar la norma que regulava 
que, al desembre de 2.012, no s’abonaria als empleats públics la paga extraordinària 
de Nadal. 
 
 
TOTAL AUGMENT DESPESA: 365.000 
 
 

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

50 17232 48901 
SUB. FED. BALEAR CAÇA (FONENT ES. 
CINEGÈTIQUES) 2014 

90.000 
 

-50.000 
 

40.000 
 

 
Motivació: Es proposa la disminució de la subvenció nominativa a la Federació 
Balear de Caça en l’import que no suposa el foment i repoblació d’espècies 
cinegètiques. 
 
SEGONA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL DISMINUCIÓ TOTAL 

50 17232 48900 ALTRES TRANSFERENCIES SERVEI DE CAÇA 
150.000 
 

-150.000 
 

0 
 

 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
50 17200 
4XXXX 

ALTRES TRANSFERENCIES MEDIA AMBIENT/ 
INCENDI ANDRATX 

0 
 

150.000 
 

150.000 
 

 
Motivació: Es pretén que les ajudes que s’atorguin ho siguin per les finques afectades 
per l’incendi d’aquest passat estiu a Andratx, independentment de que aquestes 
finques es facin servir o no per caçar, per la qual cosa també canviarien de programa i 
passarien a Medi Ambient. 
 
TERCERA.- 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
50 17200 
4XXXX 

GRUP ORNITOLOGIC BALEAR – REFORESTACIÓ 
INCENDI LA TRAPA. 

0 
 

100.000 
 

100.000 
 

 
MOTIVACIÓ: Els successos produïts aquests passats mesos d’estiu, on part de la 
Serra de Tramuntana es va veure afectada per un incendi d’enormes consideracions, 
fan necessari destinar una partida pròpia a tal efecte.  
 
TOTAL AUGMENT DESPESA: 100.000 
TOTAL DISMINUCIÓ DESPESA: 50.000 
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5.CARRETERES, URBANISME I TERRITORI 
 
PRIMERA 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
55 45300 60900 
 

INV.NOVA INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES CONSELL DE 
MALLORCA 
 

15.426.468 
 

7.850.000 23.276.468 

 
SEGONA 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
55 45300 61900 
 

REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES CONSELL DE 
MALLORCA 
 

14.757.537 
 
 

3.400.000 18.157.537 

 
Motivació: Per mantenir un estat correcte de la xarxa viària de Mallorca. 
 
TOTAL AUGMENT DESPESA: 11.250.000 
 
6.COOPERACIÓ LOCAL 
 
PRIMERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

65 16930 46200 
APORTACIÓ AJUNTAMENTS PER 
DESPESES CORRENTS  

2.057 
 

3.997.943 
 

4.000.000 
 

 
 
MOTIVACIÓ: La quantia pressupostada és del tot insuficient. No contribueix a 
sufragar les despeses corrents ni d’un sol ajuntament. 
 
SEGONA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 16930 14300 
RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERINS 
(FIT/FIP) COOPERACIÓ I ADMIN 

160.976 
 

90.000 
 

250.976 
 

10 16930 16000 
SEGURETAT SOCIAL COOPERACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 

271.676 
 

18.000 
 

289.676 
 

 
MOTIVACIÓ: Un equip de quatre professionals –les característiques dels quals no 
han estat especificades- és insuficient per a respondre a les demandes de tots els 
ajuntaments respecte de l’adaptació a la nova llei de l’administració local. Es fa 
necessària la contractació d’una/a secretari/a i d’un/a interventor/a d’habilitació 
nacional per a exercir la coordinació de l’equip d’assessorament tècnic a les 
corporacions locals. 
 
TERCERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

65 16930 22716 
SERVEI DINAMITZACIÓ AGENDA 21 LOCAL 
COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ L 

35.000 
 

10.000 
 

45.000 
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MOTIVACIÓ: L’adaptació a la nova llei de l’administració local demanda, a banda 
d’assessorament tècnic a les corporacions locals, un conjunt d’actuacions dirigides a 
la ciutadania per a explicar les modificacions de la llei i els seus efectes. És 
injustificable disminuir la partida respecte del pressupost de 2013, ja que les 
exigències seran majors. 
 
 
QUARTA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
10 13000 
XXXXX SOUS BOMBERS DE MALLORCA 

0 
 

728.000 
 

728.000 
 

10 13000 16000 
SEGURETAT SOCIAL CENTRAL 
COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA 

3.261.372 
 

145.000 
 

3.406.372 
 

 
MOTIVACIÓ: la plantilla del cos de bombers de Mallorca a l’actualitat sols cobreix 
els mínims de la temporada d’hivern i és clarament insuficient per a afrontar la 
temporada d’estiu amb plenes garanties, com va quedar demostrat a l’incendi forestal 
d’Andratx i Estellencs. L’increment de la jornada dels professionals a 42,5 hores, la 
impossibilitat de cobrir totes les guàrdies de reforç i el tancament de determinats parcs 
en moments puntuals també evidencien aquest fet. És necessària la convocatòria 
d’una oferta pública d’ocupació per incrementar la plantilla amb un mínim de 20 
efectius més. 
 
TOTAL AUGMENT DESPESA: 4.988.943 
 
7. BENESTAR SOCIAL: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

40 23140 41000 
APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUI 
D’AFERS SOCIALS 

116.964.07
7 
 

4.976.230 
 

121.940.307 
 

40 23140 71000 
APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUI 
D’AFERS SOCIALS 

1.158.964 
 

4.660.000 
 

5.818.964 
 

 
MOTIVACIÓ: Incrementar l’aportació a l’institut Mallorquí d’Afers Socials en 
9.636.230 € per tal de fer els increments de pressupost a l’IMAS detallats més a baix. 
 
 
8. ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS 
 
PRIMERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
10 XXXXX 1XXXX 
 

COMPLEMENT PERSONAL CATALÀ NOUS 
LLOCS DE TREBALL  0 15.000 15.000 

 
MOTIVACIÓ: Per tal de no crear un greuge comparatiu ni desigualtat entre els 
empleats públics que s’incorporin al Consell de Mallorca i la resta dels seus companys 
que ocupaven el lloc de treball amb anterioritat a l’aprovació del complement 
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personal transitori al Ple de dia 11 de setembre de 2.013, sempre i quan puguin 
acreditar el coneixement de la llengua catalana. 
 
SEGONA: 
10 XXXXX 1XXXX 
 

INDEMNITZACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2012 
DEVENGADA 0 300.000 300.000 

 
MOTIVACIÓ: Les distintes sentències estan reconeixent el dret dels treballadors 
públics a percebre la part de la paga extra del mes de desembre, que ja s’havia 
devengat en el moment en el qual el govern central va publicar la norma que regulava 
que, al desembre de 2.012, no s’abonaria als empleats públics la paga extraordinària 
de Nadal. 
 
 
TERCERA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

20 23210 48920 
TRANSF FAMÍLIES MONOMARENTALS EN 
CONDICIONS DE VULNERABILITAT 0 150.000 150.000 

20 23210 46201 TRANSF AJUNTAMENTS PER IGUALTAT  0 50.000 50.000 
20 23210 
4XXXX 

ALTRES TRANSFERÈNCIES COL.LECTIUS 
VULNERABLES (EXPLOTACIÓ SEXUAL) 0 75.000 75.000 

NOVA 
PARTIDA 

DONES JOVES: PROMOCIÓ EDUCACIÓ, 
AFECTIVO-SEXUAL 0 20.000 20.000 

 
MOTIVACIÓ: Reactivació d’ajudes per polítiques d'igualtat als Ajuntaments. Ajudes 
a dones amb càrregues familiars per protecció de les dones i dels seus fills de la 
misèria, l'exclusió i la pobresa. Transferències ajuntaments per desenvolupar 
polítiques d’igualtat de gènere i posa en marxa el Pla contra l’explotació sexual. 
 
TERCERA BIS: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
40 23159 48904 FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
0 556.230 556.230 

 
MOTIVACIÓ: Mantenir el nivell de cooperació al desenvolupament que fins 2011 
mantenia el Consell de Mallorca  
 
QUARTA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
30 23xxx 48xxx FONS CONTRA LA POBRESA 

ENERGÈTICA 
0 500.000 500.000 

30 23XXX 
48XXX 

CA L’ARDIACA I CASA DE FAMILIA 3.609.000 60.000 3669.000 

 
MOTIVACIÓ: Fons d’emergència social contra la pobresa energètica per evitar que 
els ciutadans més vulnerables passin fred aquest hivern.  Ca L’Ardíaca i Casa de 
Família atenen a persones sense llar. 
 
CINQUENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
30 23141 48000 PRESTACIONS RENDA MÍNIMA 6.543.817 500.000 7.043.817 
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D’INSERCIÓ 
30 23143 46201 T. CORR. AJUNT. PPB. SAD ATENC. 

PRIMARIA I SUPORT TERRITORIAL 
6.737.654,47 500.000 7.237.654,47 

 
MOTIVACIÓ: Augmentar RMI perquè a la nostra illa hi ha un 20% de famílies en el 
llindar de la pobresa, 25.600 famílies amb tots els seus membres en situació d’ atur, i 
més de 100.000 persones sense feina. 
 
Augmentar la partida en atenció primària i suport territorial per potenciar la xarxa 
pública de serveis socials, plans municipals de serveis socials, convenis i mesures 
anti-crisis.  
 
SISENA:  
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
PROGRAMA 23210 RESIDENCIES PÚBLIQUES LLAR 

D’ANCIANS 
11.101.506 400.000 11.501.506 

PROGRAMA 23210 RESIDÈNCIES PÚBLIQUES 
BONANOVA 

14.668.939 350.000 15.018.939 

PROGRAMA 23210 RESIDÈNCIES PÚBLIQUES FELANITX 4491156 50.000 4541156 
PROGRAMA 23210 RESIDENCIES PÚBLIQUES HUIALFAS 1826956 50.000 1.876.956 

MOTIVACIÓ: Més de 10.000 persones amb dependència reconeguda que no  tenen 
cap tipus de prestació ni servei, cal reforçar les inversions en residències i places 
públiques per adaptar-se a la llei i anar assumint nous usuaris. 

 
SETENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 2XXXX 632000 OBRES REPOSICIÓ CENTRES MENORS 1.660.000 1.660.000 
10 2XXXX 632000 OBRES REPOSICIÓ GENT GRAN  3.000.000 4.000.000 

 
MOTIVACIÓ: Manteniment dels Centres de l'IMAS de Gent Gran i Menors. 
Reconversió de places a places de dependents 
 
VUITENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREME

NT 
TOTAL 

40 23328 22709 SERV. D’ASSISTENCIES SANITARIES I 
SOCIAL, AVALS I SEGUI 

28.328.339 1.000.000 29.328.339 

 
MOTIVACIÓ: Arribar a les 150-200 noves places de discapacitats. 
 
NOVENA: 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 
20 23135 48001 ACOLLIMENTS FAMILIAR PERMAN I 

PREADOPTIUS MENORS 
1.666.014,78 400.000 2.066.015,78 

 
MOTIVACIÓ: Millorar la situació de les famílies acollidores i els infants acollits. 
 
TOTAL AUGMENT DESPESA: 9.636.230 
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ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE 
PRESSUPOSTS GENERALS DEL CONSELL DE MALLORCA, LA RESTA 
D’ORGANISMES AUTÒNOMS, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A 
L’ANY 2014.  
 
El grup polític MÉS per Mallorca, davant l’Avantprojecte de Pressuposts Generals 
del Consell de Mallorca pel 2014 presentat per l’equip de govern, considera que: 
 

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

 
2. Considerant que també s’incompleix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que 

preveu les anomenades ‘Inversions Estatutàries’ i l’Avantprojecte de Pressuposts 
Generals del Consell de Mallorca pel 2014 no preveu cap inversió amb aquest 
concepte. 
 

3. Valorant que el finançament per part del Govern de les Illes Balears es basa en una 
llei inexistent que ha estat aprovada unilateralment pel Consell de Govern i que pot 
sofrir canvis durant la seva tramitació parlamentària. 
 

4. Considerant que aquesta mancança d’ingressos produeix un finançament deficitari per 
a les competències pròpies del Consell de Mallorca, agreujada per la greu crisi 
econòmica i social que patim a dia d’avui. 
 

5. Atès que el mateix Partit Popular que governa a Madrid, a les Illes Balears i al Consell 
de Mallorca no ha realitzat cap acció efectiva per a la seva resolució. 
 
Per tot això, el grup polític MÉS per Mallorca proposa al Ple del Consell de 
Mallorca la devolució de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del Consell de 
Mallorca pel 2014. 

 

ESMENES A L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOSTS GENERALS DEL 
CONSELL DE MALLORCA, LA RESTA D’ORGANISMES AUTÒNOMS, 
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’ANY 2014.  
 
El grup polític MÉS per Mallorca, davant l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del 
Consell de Mallorca pel 2014 presentat per l’equip de govern, presenta les següents 
esmenes: 
 
BASES D’EXECUCIÓ 
 

- Apartat 4 – Base 29 Regulació en matèria de subvencions. Afegir un nou punt 
al principi (el punt 1 passaria a ser punt 2): 
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“Les convocatòries públiques de subvencions i les subvencions nominatives s’han 
d’aprovar necessàriament durant els tres mesos següents a l’aprovació definitiva 
del pressupost. 
 
En el cas de les convocatòries públiques, es donarà un termini de com a mínim un 
mes per a sol·licitar la subvenció, i l’Administració haurà de resoldre 
necessàriament la convocatòria en el termini de dos mesos, un cop exhaurit el 
termini per a presentar les sol·licituds. Els beneficiaris hauran d’haver justificat la 
subvenció concedida abans d’1 de novembre de l’any en curs. 
 
En el cas de les subvencions nominatives, hauran d’estar concedides, així com 
aprovats i signats els respectius convenis durant els cinc mesos següents a 
l’aprovació definitiva del pressupost. Els beneficiaris hauran d’haver justificat la 
subvenció concedida abans d’1 de novembre de l’any en curs.”   

 
 

- Apartat 4 – Base 29 Regulació en matèria de subvencions. Substituir el punt 4 
pel següent redactat: 

 
“A les convocatòries de subvencions, convenis o propostes d’acord de concessió 
es podrà preveure la possibilitat de bestreure fins a un màxim del 50% de la 
subvenció, abans de la realització de l’activitat o despesa per la qual fou 
concedida, sempre que els seus beneficiaris siguin entitats sense ànim de lucre, 
ajuntaments o mancomunitats”. 

 
 

- Apartat 4 – Base 29 Regulació en matèria de subvencions. Al punt cinquè, 
suprimir “sense l’obligació de constituir aval”. 

 
 
INGRESSOS  
 

1. A la partida 462 d’Ajuntaments, a l’apartat d’Ingressos, en concepte de 
“SEPREISAL. Ajuntaments de més de 20.000 habitants “ augmentar-la a 
2.300.000 euros 

 
 
VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

2. Reduir en 635.000 euros  la partida 20 23200 48900 d’Altres transferències del 
programa  “Promoció social i associacionisme” 

 
3. Suprimir completament la partida de capítol 4 20 33490 “ Aportació UNED” 

que suposen 350.000 euros 
 

4. Reduir en 185.000 euros a la partida 20 341012 2707 “Serveis esportius 
promoció esportiva” 
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5. Augmentar la partida de capítol 7 20 33200 76200 “Convocatòria 
d’infrastructures , biblioteques i arxius d’ajuntaments” amb 40.000 euros 
provinent de la proposta d’esmena 2 

 
6. Augmentar la partida de capítol 2 203340022609 “Activitats culturals 

normalització lingüística” amb 50.000 euros provinent de la proposta 
d’esmena 2 

 
7. Augmentar la partida de capítol 4 203343046201  “Ajuntaments per activitats 

culturals” amb 160.000 euros provinent de la proposta d’esmena 2 
 

8. Augmentar la partida de capítol 2 203346022609 “Centenari Ramon Llull” 
amb 30.000 euros provinent de la proposta d’esmena 2 

 
9. Augmentar la partida de capítol 2 203347022609 “Centenari Arxiduc” amb 

30.000 euros provinent de la proposta d’esmena 2 
 

10. Augmentar la partida de capítol 4 203349046201  “Ajuntaments convocatòria 
circuits de música” amb 40.000 euros provinent de la proposta d’esmena 2 

 
11. Augmentar la partida de capítol 4203362046200 “Ajuntaments per catàleg de 

patrimoni” amb 150.000 euros provinent 115.000 de la proposta d’esmena 3 i 
35.000 de la proposta d’esmena 2 

 
12. Augmentar la partida de capitol 6 20336206500 “Inversions Castell d’Alaró” 

amb 26.000 euros provinent de la proposta d’esmena 3 
 

13. Crear una nova partida al programa 33620 de capítol 4 dotada amb 209.000 
euros en concepte de “Ajuntaments per restauració de patrimoni” provinent de 
la proposta d’esmena 3 

 
14. Canviar el concepte de la partida de capítol 6 203400263200 de “Obres 

condicionament Palma Arena” al concepte de “Obres condicionament oficines 
San Ferran” 

 
15. Crear una nova partida al programa 33430 de capítol 4 dotada amb 30.000 

euros en concepte de “ Ajuntaments convocatòria fires, festivals, mostres i 
certàmens de teatre” provinent de la proposta d’esmena 4  

 
16. Crear una nova partida al programa 43900 de capítol 4 dotada amb 100.000 

euros en concepte de “Ajuntaments promoció artesania a fires i mercats 
locals” provinent de la proposta d’esmena 4 

 
17. Crear una nova partida al programa 33490 de capítol 4 dotada amb 250.000 

euros en concepte de “Conveni activitats culturals Obra Cultural Balear” 
provinent de la proposta d’esmena 2 
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18. Canviar memòria del programa 33620 del programa de Patrimoni històric en 
l’apartat “Aplicacions principals per realitzar les activitats “ substituint el 
concepte “A particulars. Investig.conserv.jacs. arqueològics” pel concepte “A 
particulars. Investig.conserv.jacs. arqueològics per concurrència competitiva 
prioritzant les persones físiques com a beneficiaris” 

 
 
URBANISME I TERRITORI  
 

19. Crear una nova partida al programa 15195 de capítol 4 dotada amb 400.000 
euros en concepte de “Ajuntaments socis ADU per projectes de millora del 
medi ambient” provinent de la proposta d’esmena 1 

 
20. Canviar memòria del programa 45300 de la Direcció Insular de Carreteres en 

l’apartat d’Obres de nova contractació, suprimint el concepte de 
“Desdoblament de la Ma-30 (Tram I i Tram II) i afegir el concepte “Rescat 
concessió Túnel de Sóller” 

 
21. Canviar memòria del programa 45300 de la Direcció Insular de Carreteres en 

l’apartat d’Obres de nova contractació, suprimint el concepte de 
“Desdoblament de la carretera Llucmajor - Campos” i afegir els conceptes de 
“Variant Algaida”, “Millora carretera Algaida - Campos” i “Altres variants” 

 
22. Afegir conceptes a la memòria del programa 45300 de la Direcció Insular de 

Carreteres en l’apartat d’objectius amb l’addicció de dos apartats pels 
conceptes de “Desenvolupar un Pla de seguretat per als cicloturistes” i 
“Foment de la mobilitat sostenible i segura en l’ús de la bicicleta a les 
carreteres de Mallorca” .  A l’apartat de Aplicacions principals per realitzar les 
actuacions afegir un apartat amb el concepte de “  Seguretat en  l’ús del 
ciclisme” 

 
23. Crear una nova partida al programa 15110  de capítol 2 55 15110 “Redacció 

Pla Director Sectorial d’equipaments comercials de Mallorca” amb 121.450 
euros , 55.000 euros provinent de l’esmena 4 i 66.450 euros provinent de 
l’esmena  29 

 
23. b) Crear una nova partida al Programa 45300 “Carreteres del 
Consell de Mallorca” de capítol 6 sota el concepte “Nova inversió 
Cases de Peons Caminers”. Amb la quantia de 300.000€, provinents de 
l’esmena 1 

 
 
COOPERACIÓ LOCAL  
 

24. Augmentar la partida de capítol 6 10130063200 “Obres reposició de 
Bombers” amb 700.000 euros provinent de la proposta d’esmena 1 
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25. Augmentar la partida de capítol 6 651693049900 “Projectes europeus ” amb 
100.000 euros provinent de la proposta d’esmena 1 

 
26. Crear una nova la partida al programa 16930 de capítol 4 amb el concepte de 

“Aportació ajuntaments de menys de 10.000 habitants per despeses corrents “ 
amb 600.000 euros provinent de l’esmena 1 

 
 
PRESIDÈNCIA 
 

27. Reduir en 1.800.000 euros a la partida capítol 4 001791046701  “Aportació al 
Consorci de la Serra de Tramuntana” 

 
28. Crear un programa nou i una nova partida de capítol 6 dotada amb 800.000  

euros al programa  en concepte de “Actuacions de promoció, protecció i 
conservació de la Serra de Tramuntana” provinent de la proposta d’esmena 27 
d’aquest departament 

 
29. Suprimir completament la partida de capítol 2 00 92001 22001 de 

“Coordinació de projectes ” que suposen 66.450 euros. 
 
 
MEDI AMBIENT  
 

30. Crear una nova partida de capítol 6 al programa 17231 dotada amb 100.000  
euros en concepte de “Actuacions de recuperació, conservació i millora de la 
carretera vella de Lluc a Pollença “ provinent de la proposta d’esmena 1 

 
 
BENESTAR SOCIAL  
 

31. Augmentar la partida del capítol 4 40 23140 41000 en 1.100.000 euros 
provinent 1.000.000 euros de l’esmena 27 i 100.000 euros de l’esmena 1 

 
 
IMAS  
 

32. Augmentar el capítol 1 amb 200.000 euros provinents de l’esmena 31 
 
33. Augmentar la partida del capítol 4 30 23141 48000 amb 250.000 euros 

provinents de l’esmena 31 
 

34. Augmentar la partida del capítol 4 30 23143 46201  amb 400.000 euros 
provinents de l’esmena 31 

 
35. Crear una partida al programa 30 d’inclusió social al capítol 4 amb 100.000 

euros amb el concepte de “Conveni de col·laboracions socials” provinents de 
l’esmena 31 
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36. Crear una partida al programa 30 d’inclusió social al capítol 4 amb 100.000 

euros amb el concepte de “Programa de Teleassistencia pels Ajuntaments” 
provinents de l’esmena  31 

 
37. Crear una partida al programa 00 de Gerència al capítol 4 amb 50.000 euros 

amb el concepte de “Beques Tuo per alumnes de Treball Social i Educació 
Social” provinents de l’esmena  27 

 

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

Explica que els pressupostos per a 2014 que se presenten avui són realistes, compromesos i 
responsables, i que tenen un marcat accent social i municipal. Tot seguit indica el perquè d’aquestes 
definicions.  

Diu que són realistes perquè cada un dels conceptes i dels imports dels ingressos que els sustenten es 
podran reconèixer durant aquest any; són compromesos amb la ciutadania de Mallorca i amb els serveis 
i competències que correspon exercir al Consell de Mallorca; són responsables perquè contribuiran a 
reactivar l’economia d’aquesta illa.  

Assenyala que el capital consolidat augmenta dels 330 M€ de l’any passat als 348 M€ pressupostats per 
enguany i que el capital propi del Consell de Mallorca s’incrementa en quasi 24 M€. Els motius 
d’aquest increment són els següents:  

Els ingressos de l’Estat: 103,5 M€, dels quals la participació en tributs és de 84 M€ (2 M€ més que 
l’any passat). 

Se manté el mateix import del conveni de Carreteres (19,4 M€).  

Observa que aquests ingressos suposen un 31% del pressupost total. 

Els ingressos de la CAIB suposen 195,3 M€ (7,38 M€ més que l’any 2013), que es troben reflectits en 
l’avantprojecte de Llei de finançament dels consells insulars que s’aprovarà durant aquest any. 
Representen un 59% dels ingressos totals. 

Els ingressos propis són 31,5 M€, 12 M€ en concepte de recaptació pròpia (cànons, taxes, etc.), 14,1 
M€ per la subscripció d’un nou préstec i 5,4 M€ per la venda de l’edifici del carrer Miquel Santandreu. 
Fa avinent que aquest preu és el de taxació i que aquest edifici ha entrat en un procés de subhasta per 
vendre’l.  

A continuació explica com se distribueixen aquests ingressos. 

S’incrementa l’aportació de l’IMAS en 4,7 M€, que passa a tenir un pressupost total de 135 M€. 

Pel que fa als seus departaments, la distribució és la següent: 

- Gent Gran se manté igual, amb quasi 47 M€. Tots els serveis i centres es mantenen, com també les 
ajudes individuals a la gent gran i l’aportació al Consorci de Recursos Sociosanitaris.  

- Per a Menors se pressuposta un increment del preu de la plaça concertada. 

- El servei d’Inclusió Social decreix perquè el Programa de Servei de Teleassistència s’exclou del 
catàleg de serveis inclosos al Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i el gestionarà directament la 
CAIB, de la qual cosa ja se’n va donar la informació pertinent. En conseqüència, el programa de 
Renda Mínima quedarà amb un pressupost de 6,5 M€ i el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) en 6,7 
M€.  

- Se manté també la subvenció nominativa a Creu Roja, per un import de 500.000 €. Durant l’any 
2013 s’han beneficiat d’aquest projecte 625 famílies i 2.450 beneficiaris. 

- L’àrea de Discapacitats és la que més augmenta, amb 4,5 M€, i ho fa per dos motius. El primer, 
perquè la CAIB traspassa a l’IMAS, per a gestió directa, una sèrie de programes (Lleure adaptat, 
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Respir familiar, Suport a la funció tutelar, etc.) per un import de 2,1 M€. El segon és que 
s’incrementen les places concertades, a les quals s’hi destina un import de 2,7 M€.  

El Departament de Cooperació Local és el que més augmenta el seu percentatge d’assignació (un 82%) 
perquè se pressuposten 9,2 M€ per ajudes a ajuntaments, destinades a inversió. En total seran 15 M€, 
perquè és una línia d’ajudes per a dos anys.  

Se pressuposten 800.000 € de pluriennals compromesos d’anys anteriors i una partida important d’1 
M€ per adquisició de nous vehicles. 

Quan al Departament de Presidència, informa que tendrà 2 M€ més que l’any passat i que la gran 
beneficiària d’aquest import serà la serra de Tramuntana, atès que s’assignen al Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial. Aquest import s’invertirà en cinc línies d’actuació, que tenen com 
objectiu donar impuls permanent a l’espai de la serra de Tramuntana com a patrimoni mundial.  

El Departament d’Hisenda i Funció Pública incrementa el seu pressupost en un 10% aproximadament. 
Tot seguit n’explica el motiu. 

Tot seguit explica el pressupost del Departament d’Hisenda i Funció Pública.  

Pel que fa a Hisenda s’incrementa el pressupost per amortitzacions de préstecs perquè se destina una 
partida als interessos de demora. També s’incrementa per a la inversió en obres a l’edifici de La 
Misericòrdia, partida que anirà vinculada als ingressos que s’aconseguiran per la venda de l’edifici del 
carrer Miquel Santandreu de Palma. 

Quan a Funció Pública, en línies generals, els motius són aquests: se pressuposta un conveni amb el 
SOIB i quatre noves places destinades a Cooperació Local, per donar suport als ajuntaments. També 
s’incorporen dos metges i els informadors de Sa Dragonera.  

El Departament d’Urbanisme i Territori presenta un pressupost de 73 M€. Les obres més importants 
que s’executaran durant el 2014 són el tram I i II del desdoblament de la Ma 30, el desdoblament de la 
carretera de Llucmajor a Campos i la variant nord d’Inca. 

A part, i fora d’aquest conveni subscrit amb el Ministeri de Foment, les partides més importants 
ascendeixen a 30 M€ (14 M€ per a inversió pròpia, 8 M€ per contractes de conservació, 5 M€ per 
reforçar el paviment i 2 M€ per estabilitzar el talús de la serra de Tramuntana. 

Tot seguit informa sobre el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.  

Pel que fa a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, incrementa el seu pressupost en 1,1 M€. El seu 
pressupost és de quasi 10 M€ i té com a finalitat impulsar una política cultural que permeti la 
col·laboració amb vista a fomentar la nostra cultura i patrimoni històric.  

Quan a la Direcció Insular d’Esports, indica que també incrementa, bàsicament a causa del projecte de 
reforma del Poliesportiu Sant Ferran i per l’increment de la partida de Jocs esportius escolars. 
L’objectiu és fomentar l’esport entre tots els nins de Mallorca.  

Les partides destinades a Promoció Sociocultural se mantenen igual que l’any anterior, tant les 
destinades a centres com a activitats de gent gran.  

En relació al Departament de Medi Ambient, assenyala que la Direcció General de Residus és l’única 
que veu reduïda la seva assignació per fer la recollida selectiva, per bé que això no significa que se 
deixi de prestar el servei, ni que se retalli, sinó que té a veure amb un pressupost per pagar factures 
d’anys anteriors.  

Tot i això, tant el Departament de Medi Ambient com la Direcció General de Caça augmenten els seus 
respectius pressuposts i s’incrementen també els serveis que ja se varen prestar l’any passat en aquestes 
dues àrees. 

Pel que fa a l’Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i a l’Institut Hípic, mantenen més o 
menys els seus pressuposts de 2013. 

Adverteix que només n’ha fet una petita pinzellada, del que és el pressupost de 2014, però s’ha pogut 
constatar que aquest s’ha centrat especialment en l’Àrea de Serveis Socials, a la qual s’ha destinat un 
increment de 5 M€ i també en l’àrea de Cooperació Local, perquè se considera que ara ja és el moment 
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adequat per adjudicar ajudes als ajuntaments de Mallorca per destinar a la inversió, que farà possible la 
recuperació econòmica d’aquesta illa.   

La PRESIDENTA indica que a partir d’aquest moment s’inicia el torn de debat de les esmenes a la 
totalitat.   

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

Retreu que els pressuposts se presentin amb retard, una vegada més. Fa notar les conseqüències que 
comporta aquest fet: perdre dos mesos d’execució pressupostària; entre l’aprovació inicial d’avui i la 
seva aprovació definitiva, serà a principis de març quan estaran ja operatius.  

Assenyala que el motiu és que la tramitació no es pot dur endavant mentre el president del Govern 
balear no defineixi clarament quins doblers hi aporta la CAIB.  

Espera que sigui el darrer any que ocorre i que, amb la Llei de finançament dels consells insulars que se 
suposa que s’aprovarà, aquest problema deixi d’existir. Adverteix que espera a finals de 2014 ja se 
presentin els pressuposts en el temps previst i en forma escaient.  

Refusa que la Sra. Roig defineixi els pressuposts de 2014 com a realistes, compromesos i responsables, 
perquè al seu parer són tot el contrari; no són realistes, no demostren compromís amb les persones ni 
són responsables per cobrir les necessitats de tota la ciutadania de Mallorca. 

Considera que són uns pressuposts al·legals, atès que es basen en una llei que no existeix. La Llei de 
finançament dels consells insulars no és més que un avantprojecte de llei, que encara no ha passat el 
tràmits parlamentaris, raó per la qual encara no existeix com a llei, no és res més que un avantprojecte 
de llei.  

Fa notar que l’equip de govern basa gran part de la despesa del Consell de Mallorca en el finançament 
que ha d’arribar del Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’esmentada llei. Reitera el retret anterior 
en aquest sentit.  

Adverteix també que les inversions que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears no es 
reflecteixen tampoc en els pressuposts de 2014; no hi consta cap partida, ni d’ingressos ni de despeses 
referides a aquesta qüestió. Fa notar que l’actual equip de govern incompleix sistemàticament allò que 
estableix en aquest sentit l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ho ha fet durant tres anys.  

Pel que fa als compromisos adquirits pel Govern central amb el Consell de Mallorca, assegura que la 
situació encara és pitjor. Recorda que la Sra. Roig ha dit que se rebrien 2 M€ menys que l’any 2013 pel 
que fa a la participació en tributs.  

També retreu que suposi un any més sense disposar de cap partida del Govern central per al Pla 
d’Obres i Serveis.   

Tot i que caldria esperar una millora en el finançament de Mallorca pel fet de ser del mateix color 
polític el Govern central i el Govern balear, la realitat és del tot contrària. Retreu que d’aquesta forma 
contribueixin a augmentar el dèficit econòmic històric de Mallorca i, alhora afirmin que són uns 
pressuposts responsables, solidaris i realistes. És obvi que serien realistes si arribàs el finançament que 
pertoca des del Govern central, però no és així.  

Assegura que no consta enlloc que l’equip de govern del Consell de Mallorca hagi fet res perquè sigui 
així, no ha vist en cap moment cap dels seus membres reivindicant les aportacions que la institució té 
dret a rebre del Govern central. Demana a la Presidenta que, si ha aconseguit alguna aportació 
econòmica del Govern de l’Estat, ho digui, perquè l’opinió del seu Grup és que no només no s’ha 
aconseguit absolutament res, sinó que les aportacions han anat minvant any rera any (conveni de 
Carreteres, participació de tributs, etc.). 

Opina que no és adequat tampoc definir-los com a pressuposts socials i de suport als municipis, perquè 
els grans damnificats d’aquest pressupost són precisament els ajuntaments dels municipis de Mallorca. 
Retreu que hagin passat tota aquesta legislatura únicament amb una convocatòria de subvencions de 
despesa corrent per als ajuntaments, i ara aprofitant que l’any 2015 és any preelectoral, preparen una 
convocatòria destinada a inversió i dotada amb 15 M€ per als anys 2014 i 2015.  

Retreu que no vulguin fer bé fins i tot aquesta convocatòria, que el seu Grup valora molt positivament. 
Considera inadequat tractar de forma diferent els ajuntaments de Mallorca únicament per raó de la seva 
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situació geogràfica. Diu que no s’entén que uns hagin de tenir preferència sobre uns altres. Diu que és 
evident que encara s’ha de demostrar, que siguin solidaris.  

Adverteix que la Sra. Roig, quan ha explicat el pressupost de l’IMAS, tampoc no ha dit que baixa 
l’aportació al PPB i s’ha de considerar que afecta els ajuntaments perquè són els que reben aquestes 
partides per finançar casos d’atenció primària.  

Fa notar que no han observat cap partida d’ajudes als ajuntaments per a restauració de patrimoni públic, 
tot i ser molt important tant pel fet de conservar-lo per a futures generacions com per aconseguir 
atreure un sector determinat de turisme, que és la nostra principal indústria.  

Retreu que sigui insignificant la quantitat que s’atorga als ajuntaments per a infraestructures (arxius i 
biblioteques). No es veu enlloc el suport de la institució als teatres públics dels ajuntaments ni a les 
activitats culturals que aquests realitzen.  

El seu Grup pensa que s’oblida, intencionadament, que els ajuntaments també treballen com a institució 
més propera a la ciutadania a favor de la cultura i que proporcionen també la primera atenció dins 
l’àmbit dels serveis socials.  

Diu que el seu Grup reivindica els drets adquirits dels ajuntaments que són socis de l’Agència de 
Disciplina Urbanística (ADU) perquè s’ha comprovat que no ha existit voluntat de fer res en aquest 
sentit. Observa que el conseller executiu se va negar a atendre les peticions en aquest sentit i ara queda 
clar que el pressupost tampoc no ho ha considerat.   

Reconeix que la inversió prevista, de 15 M€, és molt important per als ajuntaments. És evident que a 
cada municipi se crearan llocs de feina, però vol saber per què ara sí que ho assignen i no han fet el 
mateix en els anys anteriors. No entén perquè ara sí que se poden endeutar per fer aquesta inversió 
mentre que en anys anteriors no s’havia fet.  

Recorda que els ajuntaments també han de mantenir els carrers, els edificis, i tenen despeses de llum i 
de telèfon, per la qual cosa no s’entén que fins ara se’ls hagi donat suport per aquestes despeses de 
sanejament i ara ho retirin del pressupost i ho transformen tot en inversió. Certament, necessiten fer 
inversió, però també pagar despesa corrent, raó per la qual reitera els perjudicis que els causa el fet 
d’haver-se retirat de cop aquesta convocatòria.  

Retreu també que la presidenta, en la darrera Assemblea de Batles, evitàs el diàleg que li demanaven un 
bon nombre de batles i batlesses per tal d’arribar a un consens sobre un tema tan important com és el 
Decret de Trilingüisme (TIL), que afecta tan directament els ajuntaments.  

Considera que queda demostrat amb aquests exemples que els pressuposts de 2014 no donen suport als 
ajuntaments.    

D’altra banda, diu que és evident la intenció clara de privatitzar la gestió del Poliesportiu Sant Ferran i 
manifesta que el seu Grup no està d’acord amb la decisió de traslladar la Direcció Insular d’Esports des 
d’aquest poliesportiu a l’edifici del Palma Arena. Opina que si les oficines del poliesportiu no estan en 
condicions s’han d’arreglar i continuar la gestió des d’aquest mateix edifici. 

Reitera el refús a la gestió privada perquè resulta més cara per a la ciutadania i perquè el servei és 
pitjor. Assegura que la gestió del patrimoni públic no pot ser privada, atès que si és privada han 
d’existir beneficis, mentre que si és pública només cal que no hi hagi perjudicis. 

Mostra la seva estranyesa per l’assignació de 2 M€ al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial. Retreu que en cap moment no s’ha explicat què s’ha decidit fer amb aquesta quantitat en 
aquesta zona de Mallorca. 

Fa notar també que el Govern balear no hi ha fet cap aportació econòmica, per bé que és membre de 
l’esmentat consorci.  

El seu Grup opina que és molt millor que la majoria d’aquests recursos siguin per la serra de 
Tramuntana, però que els gestioni el propi Departament de Presidència. Proposa que una part d’aquests 
doblers quedin en el consorci i una altra part els gestioni directament el Departament de Presidència, 
amb l’oportuna feina de la Intervenció del Consell de Mallorca sobre tots els recursos. També opina 
que una bona part d’aquests doblers s’han de destinar als Serveis Socials.  



 31

Adverteix sobre l’actual procés de modificació d’estatuts de l’esmentat consorci, que encara no se sap 
com acabarà, atès que la pretensió de l’equip de govern és reduir la representació dels ajuntaments. 
Considera que no és el més correcte, perquè potser es dificulti la gestió però tots els ajuntaments que en 
són membres hi han de poder dir la seva. 

També desconfia de la paraula consorci, diu que té unes connotacions negatives perquè durant els 
darrers anys els consorcis no han demostrat una bona gestió dels doblers públics. 

Pel que fa a la política sobre Carreteres que demostra aquest pressupost comenta que no els estranya 
gens perquè ja és sabut què en pensa el PP de la gestió de les carreteres: fer autopistes i més autopistes.  

Fa notar que a Mallorca tenim un territori molt limitat i que no és possible consumir-ne més, de forma 
que el poc que tenim s’ha de preservar per a les futures generacions amb vista a assegurar el futur del 
turisme, que permetrà sortir de la crisi econòmica.   

Considera obvi que el PP té més facilitat per defensar interessos privats que interessos públics, i ho és 
també que el transport públic no li interessa gens ni mica, com ha demostrat en totes les 
administracions allà on ha governat i governa.  

Posa l’exemple del projecte de l’arribada del tren fins a Artà, que el PP va eliminar tot i que ja estava 
contractat i tenia tot el finançament necessari; en canvi, sempre ha apostat per fer més i més autopistes, 
com ho demostren els dos trams més del Segon Cinturó i l’autopista de Llucmajor a Campos, que el 
Consell de Mallorca ha previst construir enguany; una autopista de 50 metres d’amplada com a mínim, 
amb 30 carrils, etc.  

És clar que el seu Grup no pot estar d’acord amb aquesta iniciativa, perquè sospita que la intenció del 
PP és connectar entre sí les grans superfícies comercials, entre Palma i la part forana. En aquest cas 
concret, justament les que es troben a l’inici del Segon cinturó en el Coll de’n Rabassa i en el seu 
acabament, a la carretera d’Inca.  

Reitera aquesta afirmació, atès que de moment no ha comportat cap benefici ni un per a la ciutadania 
de Mallorca, com també l’aposta ferma del seu Grup per al transport públic.  

Aprofita per demanar també el rescat de la concessió del túnel de Sóller.  

Indica que el seu Grup aposta per diverses variants de carreteres, per millorar-les i així evitar que es 
produeixin més desgràcies personals, com ara a la carretera de Llucmajor a Campos. Consideren que hi 
ha altres maneres de solucionar aquest problema, i expressa la disconformitat amb les propostes que 
explica el Sr. Rovira. 

Reclama la millora de la seguretat de les carreteres. Esmenta la variant d’Algaida i la quantitat de 
compromisos del Consell de Mallorca sobre aquest projecte, per fer notar que no torna a sortir en el 
pressupost de 2014. Diu que com aquest hi ha molts d’altres casos concrets que obliguen el seu Grup a 
expressar la seva oposició a la política del PP en matèria de carreteres. La seva aposta ferma és arreglar 
les carreteres de Mallorca per construir les variants que demanen els municipis, perquè els 
solucionarien els problemes del trànsit més pesant per dins el seu casc urbà, que és un problema greu 
per als municipis.  

Retreu que el PP prefereixi destinar el gran volum de la despesa de Carreteres a fer autopistes.  

A continuació se refereix al pressupost de l’IMAS. 

Retreu que s’hagi eliminat 1 M€ del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB). Demana a la seva consellera 
executiva, la Sra. Cirer, que li ho expliqui perquè no ho entenen de cap de les maneres. 

Adverteix que la partida de Renda Mínima d’Inserció (RMI) és del tot insuficient per atendre totes les 
demandes que se produiran.  

Aposten per la reinserció laboral i no veuen cap partida en el pressupost de l’IMAS. Demana que si 
n’hi ha alguna, li ho diguin. Reitera que no n’han trobada cap, tot i que és obvi que n’hi ha d’haver.  

Sap que li diran que s’ha augmentat el pressupost destinat als serveis socials, i no ho nega, però fa notar 
que els recursos que hi destinen encara no seran suficients per a l’exercici pressupostari de 2014.  

Afirma que aquests pressuposts no són suficients, no són realistes, estan fets pensant no en les 
persones, sinó en les eleccions de 2015, i és això el que considera més greu.  
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Assegura també que no aconseguiran que la gent de Mallorca pugui millorar les seves condicions de 
vida, sinó que patiran les conseqüències d’aquest pressupost, tot i les declaracions del president del 
Govern central, qui afirma que ja se comença a sortir de la crisi.  

Finalment, demana en nom del Grup MÉS per Mallorca que l’equip de govern del PP del Consell de 
Mallorca retiri aquests pressuposts de 2014, per totes les raons que ha explicat.   

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

Discrepa de la definició dels pressuposts de 2014 com equilibrats, valents, reals, etc. Diu que són 
equilibrats, però inútils. Un pressupost és un document polític que ha de donar solució als problemes 
que té la societat i depèn de quina sigui la institució que els aprova. No resolen aquests problemes 
perquè redueixen la capacitat de fer coses per voluntat pròpia i s’assegura que tot allò que és públic 
s’ha de retallar.  

Discrepa de la teoria que circula referida a que les dimensions del sector públic són excessives, per la 
qual cosa sobren polítics, sobren institucions i sobren pressuposts. En conseqüència, és hora d’aturar 
màquines i de frenar l’impuls del sector públic.  

Reivindica una correcta distribució de l’economia social. Observa que contínuament se pot llegir en 
premsa que les coses empitjoren cada vegada més, i que s’aporten xifres i realitats concretes com ara 
que de 6,4 milions d’habitants del món 1,3 milions viuen en la misèria més absoluta, o que 22.000 nins 
i nines de tot el món moren cada dia per manca d’atenció sanitària i d’aliments. Fa notar que és un 
percentatge molt petit d’aquesta població és qui té la gran majoria de la gran riquesa que hi ha en el 
món.  

Aquest fet demostra la gran necessitat que hi ha de seguir polítiques per redistribuir aquesta riquesa, de 
forma que els més rics deixin de ser-ho tant perquè no els fa falta, i els pobres passin a ocupar l’esglaó 
de la classe mitjana, que desapareix cada vegada més.   

És precisament aquesta tasca de redistribució la que s’ha de fer, intensament, des de les diverses 
administracions, d’acord a la capacitat de cadascuna i des del convenciment que s’ha de reforçar el 
sector públic perquè és important.  

Assenyala que el pressupost del Consell de Mallorca per a 2014 no permet fer-ho.  

És cert que es basa en una llei que encara no està aprovada, però també ho és que els ingressos són 
reals, atès que figuren en el pressupost de la CAIB.  

Opina que els ingressos que depenen de la Llei de finançament dels consells insulars són del tot 
insuficients, per la qual cosa aquesta institució no l’hauria de donar per bona.  

Discrepa també de l’estratègia que s’ha posat de moda actualment: afirmar que “tot va bé” perquè 
sembli que totes les accions del govern són bones. Seguint aquesta línia, s’afirma que les finances del 
Consell de Mallorca van bé, però és evident que no és cert, si les assignacions són molt inferiors a les 
aprovades en els pressuposts de l’anterior legislatura.  

Fa avinent que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears determina, ben clarament, que la millora del 
finançament de la CAIB ha de repercutir en la millora del finançament dels consells insulars, però no se 
compleix en el cas del Consell de Mallorca. Diu que en els anys anteriors va estudiar quina era la 
situació equivalent en el cas dels altres consells insulars i va observar que no era el mateix cas que el 
del Consell de Mallorca.  

Enguany no ha fet la mateixa comparança, sinó que només s’ha fixat en el cas de Mallorca fent un 
quadre comparatiu de l’evolució dels pressuposts del Govern de la CAIB fins al de 2014. Adverteix 
que ho va fer per mitjà de l’eina informàtica “insertar tendencia”, de forma automàtica, per fer notar 
que ell no hi va afegir res estrany. Explica que el resultat va ser que la representació gràfica de 
l’evolució del pressupost de la CAIB indica clarament que va per amunt, mentre que aquesta mateixa 
representació referida al pressupost del Consell de Mallorca indica que va per avall.  

Afirma que, visualment, aquesta exposició no té discussió possible i fa més evident encara 
l’incompliment de l’estatut d’autonomia a què s’ha referit abans, perquè les gràfiques van en direcció 
contrària, reflectint que la CAIB en tres anys ha augmentat el seu pressupost en un 12% mentre que el 
Consell de Mallorca l’ha reduït en un 20%.  
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Són xifres, evidentment, però demostren que quan se redueixen les quantitats globals consignades en 
un pressupost és perquè no se poden donar solucions a totes les coses que depenen del Consell de 
Mallorca i que necessita la ciutadania de l’illa de Mallorca, en la qual el 20% de les famílies viuen en 
situació de pobresa. Fa avinent que és aquesta, la realitat d’aquesta Mallorca on “tot va bé”. 

Assenyala que la situació de desigualtats i d’injustícies socials no la solucionarà el Fons Monetari 
Internacional, ni el Banc Europeu, ni la banca, ni el sector dels grans empresaris. És clar que només es 
pot fer des del sector públic, i ho pot fer el sector polític, tan injuriat, però només aquella gent que 
pensa en tothom, els polítics, en general, per bé que sempre hi hagi alguna “ovella negra”.  

Reitera les explicacions anteriors i els advertiments sobre les dificultats que troba dia a dia el sector de 
població més desafavorit. Fa notar que no és qüestió de filosofies, els problemes se resolen per mitjà de 
la política, però es necessiten recursos i aquests haurien de ser del màxim import possible.  

Puntualitza que no ha demanat els recursos necessaris, que encara serien superiors, sinó que ha 
demanat el màxim possible, és a dir, els que resulten d’aplicar allò que determina l’Estatut 
d’Autonomia sobre la repercussió del pressupost de la CAIB en la millora dels consells insulars i és 
obvi que aquest no és el cas del pressupost del Consell de Mallorca.  

Fa referència a l’estudi que se va fer per determinar quin havia de ser el finançament als consells 
insulars. Fa notar que qui el va supervisar va ser precisament qui avui és el director general de 
Pressuposts de la CAIB, que l’estudi el varen fer persones de confiança del PP i que se determinava 
finalment que el Consell de Mallorca necessitava com a mínim 80 M€ més cada any per poder exercir 
mínimament les competències que té conferides.  

En conseqüència, si el pressupost d’enguany només millora en 7 M€ el de 2013, és obvi que no existeix 
cap motiu de satisfacció. Queda clar que allò que era possible era aconseguir els 80 M€ que 
determinava l’estudi esmentat.  

Aquest estudi indicava que se pretenia arreglar els problemes per mitjà d’una fórmula polinòmica, de 
comprensió complexa, però encara restava pendent de fer el càlcul del cost efectiu d’aquelles 
competències que el Consell de Mallorca té obligació d’exercir, determinades per la llei.  

Comenta que ha quedat clar que l’equip de govern no vol gestionar aquelles competències que 
determina l’Estatut d’Autonomia i ho consoliden en pressupost d’enguany posant 0 euros a partides que 
segons la llei ha de gestionar, obligatòriament, el Consell de Mallorca.  

Per aquesta raó, la Sra. Roig no pot afirmar que el pressupost d’enguany és superior al de 2013 gràcies 
al finançament adequat de la CAIB. Ho és, indubtablement, però gràcies, sobretot, a un préstec, un 
crèdit de més de 14 M€ subscrit a llarg termini, i també a la venda d’un immoble propietat del Consell 
de Mallorca.   

Adverteix que aquest crèdit augmenta encara més el deute viu. Explica que segons el darrer pressupost 
de l’anterior legislatura el deute era de 124 M€ i recorda que per al nou equip de govern va ser motiu 
de múltiples retrets perquè el va considerar la causa dels múltiples problemes que els havia deixat per 
herència el govern anterior. Per aquesta raó, demana com és possible que aquest mateix equip consideri 
que ara tot va bé, si a dia d’avui aquest deute ha augmentat fins a 165 M€.  

Això significa que els ciutadans en lloc de pagar més de 60.000 € diaris, ara han de pagar més de 
100.000 € cada dia als bancs i això té molta importància perquè el pressupost d’enguany preveu que 
durant 2014 se pagarà als bancs 38.099.143 €, xifra que es tradueix en 104.351 € cada dia. En canvi, 
l’any 2010 –que és l’any de referència– se pagaven als bancs 23 M€ i ara han passat a 38 M€. 

Aquests doblers que se paguen als bancs són doblers que rep el Consell de Mallorca i als quals podria 
fer altres coses encaminades a solucionar els problemes que té la societat però els empren per pagar als 
bancs. 

Planteja a continuació si és bo tenir deute i explica que, si amb aquest endeutament es fan coses que 
són necessàries, doncs no és dolent però no accepta que critiquin el deute que tenia l’anterior govern, 
que era molt inferior a l’actual, i diguin que ara tot va bé. 

El Grup Socialista, perquè està a l’oposició i perquè analitza de forma objectiva els números, assegura 
que no va bé i no hi va perquè un pressupost és el programa polític per excel·lència que fa el govern per 
a l’exercici en curs i ell se planteja si aquest programa farà contenta la societat mallorquina. 



 34

Assegura que voldria que la societat mallorquina n’estigués contenta perquè és satisfactori veure que la 
gent que t’envolta està contenta però se tem que no hi podrà estar. Si hi ha una part que estigui 
contenta, pot asseverar que el 20% de persones que viu en el llindar de la pobresa no hi estarà perquè 
aquest pressupost no els solucionarà els problemes. 

Matisa que un pressupost, que ha de servir per redistribuir la riquesa i no ho fa i que ha de servir per 
llevar desigualtats i no ho fa, és un mal pressupost i, com que és un mal pressupost, sol·licita que el 
retirin, se’l repensin i el refacin de bell nou. Per tal que se pugui fer el millor pressupost possible, el 
Grup Socialista se brinda a ajudar a la seva elaboració perquè no dubta que segur que s’ho repensaran i 
potser acceptaran aquesta esmena a la totalitat per així poder fer un pressupost més vàlid amb vista a 
les necessitats que té el poble mallorquí.  

Si no és així, es veuran obligats a presentar més tard, sempre que no acceptin l’esmena a la totalitat, 
una bateria d’esmenes parcials. 

El Sr. VIDAL (PP) comença la seva intervenció dirigint-se a la Sra. Roig i manifestant que, 
contràriament al que s’ha sentit fins ara, considera que ha fet un bon pressupost. 

Ressalta que és la primera vegada que puja el pressupost del Consell de Mallorca en aquesta 
legislatura, és un pressupost fet amb seny i, sobretot, és realista, compromès i responsable. Està molt 
ben pensat i és ben segur que hi han fet moltes hores de feina per elaborar-lo, raó per la qual es veuran 
els resultats. 

Remarca que hi està d’acord perquè aquest pressupost prioritza el benestar social i perquè puja en 
relació als anys anteriors. Si hi ha més dotació econòmica vol dir que, en el fons, hi haurà més benestar 
social. 

Coincideix amb l’afirmació que aquest pressupost demostra que el Consell de Mallorca fa costat als 
ajuntaments. No li han dit fins ara però els ajuntaments no havien estat mai tan contents amb el Consell 
de Mallorca com ho estan ara i, sobretot, després d’haver-se liquidat el deute pendent que hi havia amb 
ells. 

Destaca igualment d’aquest pressupost la inversió. Assenyala que han encertat quan fan un esforç per 
aconseguir que la inversió pugi un 23% respecte de l’any passat, quan trien una inversió com la millora 
de la carretera de Llucmajor a Campos, que serà la continuació d’una gran obra sobretot pel que la 
utilitzen diàriament, perquè és una via allà on hi ha hagut en els darrers anys una vintena de morts i ben 
segur que tots els familiars d’aquestes persones agrairan que es prioritzi aquesta inversió, i ho faran 
també tots els usuaris de la carretera perquè deixarà de ser un perill. 

Indica que quan es parla d’un pressupost, és normal fer un repàs del que s’ha fet durant tot l’any. En 
aquest sentit fa constar que les feines fetes durant aquest any són molt importants, són males de fer i 
són dignes de reconeixement. 

Un exemple n’és la llei de finançament malgrat que hi ha grups que no entenen que la majoria 
parlamentària aprovà un projecte de llei de finançament que no s’havia tengut mai en aquest Consell de 
Mallorca. 

Aquesta llei de finançament garanteix el poder fer números anticipadament. Fins ara el Consell de 
Mallorca havia funcionat agafant allò que li donaven però el compromís de fer aquesta llei farà que el 
Consell de Mallorca tengui les idees clares i, a partir d’ara, pugui fer els seus pressuposts amb 
anterioritat i quan siguin necessaris. 

Un altre exemple n’és el Codi de bon govern que s’ha fet per posar ordre en la manera de gastar els 
doblers del Consell de Mallorca. Ningú no se pot imaginar la feina que duu arribar a un consens sobre 
les qüestions que contempla el codi com ara són deixar que l’oposició entri a ca teva fins al rebost 
perquè pugui comprovar que no hi ha res que amargar. Aquesta transparència i aquests acords no 
s’havia assolit mai en aquesta institució. 

Fa notar, per altra banda, que durant tot aquest any s’havia criticat el deute que tenia el Govern de les 
Illes Balears amb el Consell de Mallorca. Ara que s’ha pagat una bona part d’aquest deute ja no se’n 
parla però, tot i això, algun partit polític encara fa referència al fet que el deute no s’ha acabat de pagar. 

A continuació se dirigeix al Sr. Font. Li diu que no havia sentit mai en la seva vida i condensat en 15 
minuts tants de desbarats des de la primera fins a la darrera paraula.  
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Ha començat dient que aquest pressupost duu retard però no se’n recorda que, quan el seu Grup 
governava, el darrer any no varen tenir retard sinó que no hi varen arribar. 

S’acusa la Sra. Roig de no fer un pressupost realista, però és un pressupost que, encara que hi vegin 
endeutament, a final d’any no hi haurà gran dèficit i, sobretot, s’hauran pagat les coses que s’hagin 
comprat i ho diu perquè al Sr. Font li anava molt bé comprar i no pagar allò que comprava. 

Assenyala igualment que el Sr. Font, en parlar del pressupost, fa referència a la “mallorquinitat”, a la 
manera de ser, a qui fa més feina per Mallorca. En el darrer Ple acusava el Partit Popular 
d’antimallorquinista, acusació que refusa. Adverteix al Sr. Font que, en tot cas, els membres de MÉS 
per Mallorca són pseudomallorquinistes que no creuen ni en la democràcia del partit majoritari a l’hora 
de criticar si s’aprovarà o no s’aprovarà un avantprojecte de llei de finançament, cosa que el Grup 
Popular del Consell de Mallorca té més clara que l’aigua. 

Retreu al Sr. Font que en el seu discurs ha fet voltes per totes les institucions però no n’ha parlat, del 
Consell de Mallorca. En el seu discurs critica la Comunitat Autònoma i critica el govern central i ell 
l’insta a alabar la postura d’allò que el Sr. Font representa: els mallorquins i que al Consell de 
Mallorca, tot el que s’hi fa, se fa pels mallorquins. 

No són il·lusos i l’equip de govern del Consell de Mallorca és un equip de govern que fa feina pel dia a 
dia i per mirar d’aconseguir que els mallorquins puguin estar un poc millor, tot el contrari del que diu el 
Sr. Font. 

Fins i tot s’ha atrevit a fer referència que hi haurà ajuntaments que cobraran més i d’altres que cobraran 
menys i això sí que li demostra com pensa i el fa estar content que hi hagi distintes formes de pensar a 
Mallorca i sobretot que, quan el poble de Mallorca parla, expressa aquest “19 consellers a 4” i ell està 
content de pertànyer a aquesta majoria. 

No entén que pugui dir que tots els ajuntaments han de rebre els mateixos doblers ja que no són tots 
iguals. No poden comparar els ingressos i les necessitats d’un ajuntament com el Petra amb els 
ingressos i les necessitats d’un ajuntament costaner com el Santanyí. 

El Consell de Mallorca ha d’ajudar els ajuntaments més pobres, els que més ho necessiten ja que 
mentre uns ajuntaments a penes poden mantenir els seus propis serveis, n’hi ha d’altres que generen 
superàvits de milions d’euros. 

Per això, el repartiment no ha de ser igualitari i el Consell de Mallorca haurà de donar més doblers als 
ajuntaments que més ho necessitin i no donar-ne als que no en tenguin necessitat. Aquesta és la feina 
del Consell de Mallorca. 

Adverteix que quan el Sr. Font parla d’aquesta manera li confirma que no entén el sistema de 
pertinença a un Estat espanyol conformat per 17 comunitats autònomes i també veu per què no pot 
entendre la pertinença de països a la Unió Europea: perquè no tots són iguals. Un pare no pot tractar 
tots els seus fills d’igual manera perquè no hi ha dues persones iguals. 

Comenta també el Sr. Font que el Consell de Mallorca no desenvolupa competències o que posa 
partides amb dotació zero perquè no s’executa la competència, però això és normal. 

De fet, fa dos anys que fan feina per fer efectiu aquell principi de cada administració, una competència. 
Així doncs, si una administració destina uns doblers per una determinada competència, no és necessari 
que una altra administració hi destini doblers també. 

Per altra banda, MÉS per Mallorca ara accepta deute i abans no n’acceptava. En aquest sentit li explica 
que això és normal i que ara s’endeuten perquè ara ho poden fer. Ara el Consell de Mallorca pot 
subscriure un crèdit per ajudar els més necessitats i abans no podia fer-ho. 

Fent voltes i voltes ha acabat parlant de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i li recorda que, 
efectivament, l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va demostrar quines són les persones que 
tenen els mateixos principis, aquelles persones que pensen igual, aquelles persones que pensen en la 
“mallorquinitat”, aquelles persones que són estatutaristes i constitucionalistes i defensen l’article 6 de 
la Constitució Espanyola. 

A l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es va demostrar com són els membres del Partit 
Popular i com és la majoria de gent que viu a Mallorca, cosa que al Sr. Font li costa molt d’entendre. 
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Pel que fa a la referència a les privatitzacions li diu que té raó en una cosa: l’Administració no està per 
fer negoci amb aquestes coses, però tampoc no hi està per perdre doblers de més. Si un bé públic 
s’administra millor de manera privada –supòsit de gestió que està previst en la llei–, és normal que se 
faci. Mentre els ciutadans gaudeixen del servei, l’Administració ha d’intentar que el servei li resulti el 
més econòmic possible, en la mesura de les seves possibilitats. 

També li fa notar que quan se li escapi alguna paraula en castellà no se n’ha de sentir ofès sinó 
orgullós, ja que poden parlar les dues llengües. En tot cas hauria d’estar ofès quan empra –o deixa 
d’emprar– paraules mallorquines per emprar-ne d’altres que no són nostres. 

Per concloure reitera que no havia vist mai tants de desbarats en tan poc temps i, per això, demana al 
Sr. Font que faci un esforç per no pensar que és l’únic que té raó, que tothom se pot equivocar però que 
tothom té raó i que faci un esforç per reconèixer les coses ben fetes i no digui que s’ha de retirar aquest 
pressupost i, en tot cas, que corregeixi alguna cosa amb la qual no estigui d’acord i doni l’enhorabona a 
l’equip de govern que hi ha fent molta de feina. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany i li reconeix que no ha dit desbarats. Assegura que poden tenir 
discrepàncies, que poden tenir debats polítics, però no li ha vist desbarats, o almanco tant grossos, com 
els que ha dit el Sr. Font. 

Per altra banda discrepa amb el Sr. Alemany per la idea que les coses públiques hagin de ser sempre 
negatives per a l’Administració. No pot ser que sempre l’Administració hagi de fer fallida en tots i 
cadascun dels serveis que presta perquè, si és així, arribarà un moment en què no podrà prestar cap 
servei. 

Certament l’Administració pública no està per fer negoci però tampoc no està per encarir-se cada 
vegada un poc més perquè ha de treure, d’alguna part, els recursos per pagar els serveis. 

Quan el Sr. Alemany parla de la llei de finançament almanco reconeix que s’aprovarà i que ha estat una 
bona cosa, i això el fa content, però no quan parla de la distribució de la riquesa. 

En aquest sentit recorda que el Sr. Alemany va contar un acudit l’any passat i ell n’hi contarà un 
enguany com a exemple de la redistribució de la riquesa perquè, com bé sap, tots són comunistes fins 
que arriben a la bicicleta. 

L’acudit parla de dos senyors que seien enmig de la plaça just quan havia entrat un govern d’esquerres i 
ja se repartien els béns dels que més en tenien. Més concretament se repartien “Sa Vall”. Se varen 
animar i un deia “a mi me van a tocar cuatro cuarteradas de sa Vall” i l’altre li responia “a mi 

también” perquè si dividien les quarterades de la finca entre els habitants de Santanyí, n’hi tocaven 4 
per a cada un. 

Continuava la conversa i un deia “y a mi mujer le va a tocar un coche” i l’altre deia “a la mía otro”; el 
primer deia “Fantástico. Y a mi hijo le va a tocar una moto” i l’altre li responia “y a mi hijo también le 

va a tocar una moto”. Finalment el primer va dir “y aquella bicicleta de allí será mía,¡al fin podré 

tener una bicicleta!” a la qual cosa l’altre li contesta “calla, aquesta bicicleta és meva i no entra en el 
repartiment”. 

Puntualitza que amb això vol dir que de la distribució de la riquesa se’n fan acudits des de fa molts 
d’anys. 

Per concloure diu al Sr. Alemany que, si vol modificar qualque cosa del pressupost, ho faci, però que 
no demani que el pressupost se retiri en la seva totalitat i que reconegui, mentrestant, que el govern ha 
fet una bona feina, de la qual cosa n’està convençut. 

La Sra. ROIG inicia el torn de rèplica. 

Demana al Sr. Font que torni a llegir tot el text del pressupost, íntegrament, perquè creu que no ho ha 
fet, sinó que s’ha fixat únicament en partides concretes. Tot seguit li explica els detalls que ho 
demostren.  

Pel que fa a la definició de pressupost al·legal, recorda que el Sr. Alemany ja li ha fet abans el favor de 
respondre sobre aquesta qüestió. Tot i això, reitera tot seguit l’explicació al Sr. Font. 

Fa avinent que totes les partides que conté el pressupost també consten al pressupost de la CAIB.  
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Assenyala que el pressupost conté tots els informes preceptius del Consell de Mallorca, que 
garanteixen que està ben confeccionat.  

En conseqüència, no ho és, al·legal, com afirma el Sr. Font. 

Quan a les reclamacions de més finançament al Govern balear per afavorir la gent de Mallorca, 
assegura al Sr. Font que s’han fet totes les gestions oportunes; fins i tot s’han desplaçat a Madrid, amb 
aquesta intenció. Tot i que no li hagin donat a ell personalment totes les explicacions, és obvi que s’han 
fet totes les reunions i gestions que correspon fer per aconseguir-ho.  

Fa notar que, precisament perquè s’ha fet així, s’ha aconseguit dur endavant un avantprojecte de llei, 
que ja fa quatre anys que hauria d’haver entrat en vigor. Fa notar que l’equip de govern de l’anterior 
legislatura no va tenir capacitat per asseure’s ni una sola vegada per tal de negociar-lo.  

En relació a l’al·lusió que ha fet el Sr. Font als municipis com a grans damnificats d’aquest pressupost, 
respon que potser ho serien si acceptassin les seves esmenes parcials i els fessin pagar als municipis al 
SERPREISAL. El Sr. Font d’una banda retreu en el seu discurs que la institució no té en consideració 
els municipis però per escrit demana que la institució cobri als municipis el cost que té aquest servei.  

Fa notar que qui va en contra dels municipis és ell, no l’equip de govern del Consell de Mallorca. 
Retreu al Sr. Font que divideixi els municipis, que consideri que no tots són iguals, que se refereixi 
només a determinats municipis. Suposa que deu dependre del color polític del municipis en qüestió. 

Reitera que cal que el Sr. Font torni a llegir el text del pressupost, atès que li permetrà entendre que 
només tenint en compte la partida de 9,2 M€ del Pla d’ajudes 2014 (sense considerar els doblers 
prevists per a 2015) en el pressupost hi ha 17,5 M€ directes per als ajuntaments. Precisament perquè es 
preocupen per als ajuntaments s’han disposat, al capítol 4, quatre noves places d’assistència tècnica i 
jurídica per als ajuntaments. És evident que és justament tot el contrari del que afirma el Sr. Font. 

S’ha de considerar que les esmentades ajudes inclouen el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), que 
explicarà més endavant. 

Nega que no existeixi ajudes als ajuntaments destinades al teatre, atès que existeix una línia d’ajuda 
específica de 150.000 € per al Circuit Teatral.  

Quan a la pregunta sobre perquè abans no era possible endeutar-se i ara sí, respon que d’ençà que 
governa l’actual equip, cada any s’ha disposat un préstec, i mai no ho han negat; el primer any, va ser 
de 17 M€ per pagar proveïdors, el segon any 27 M€ per pagar proveïdors també. Explica que aleshores 
la prioritat era agafar un préstec per pagar, mentre que actualment es pot afirmar que han pagat tot allò 
que se devia i han continuat amb uns criteris d’austeritat que han permès tenir ara un marge per 
subscriure un nou préstec per fer inversió. Ara sí que tenen capacitat per fer-ho, però abans la prioritat 
era pagar. Afirma que en el Ple ella ho ha explicat ben a bastament.  

Pel que fa a la línia d’ajudes per a despesa corrent, diu que és clar que com més doblers hi hagi millor, 
però no s’ha d’oblidar que es tracta de doblers públics, per la qual cosa la gestió ha de ser molt acurada.  

D’altra banda, s’ha de distingir també que no és possible gestionar uns doblers que no se tenen.  

Sobre la proposta del Grup MÉS d’ajuda de 600.000 € per a despesa corrent, fa notar que en haver-los 
repartit entre els 54 ajuntaments de Mallorca no seria gran cosa l’assignació que rebria cadascun.  

Diu al Sr. Font que, si parla amb els batles, comprovarà que allò que vol la majoria és fer inversió, 
després d’haver-se acollit a la darrera línia ICO i haver-se liquidat el deute del Consell de Mallorca 
amb els ajuntaments. Assegura que no és cert que els ajuntaments tenguin problemes de liquiditat.  

Pel que fa al Poliesportiu Sant Ferran, explica que les oficines que se faran en el Palma-Arena, per la 
qual cosa se fan en condició de copropietaris, no fan obres a casa d’altri.  

També fa notar al Sr. Font que una concessió a un particular per fer una gestió determinada està 
prevista a la llei, i no significa privatitzar un servei. El servei segueix essent públic. Assegura que 
l’experiència prèvia de concessions a dos refugis és extraordinària i li diu que pot comprovar ell mateix 
l’acceptació que ha tengut entre la ciutadania.  
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Pel que fa a l’assignació de 2 M€ al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat i també a 
la sorpresa que el Sr. Font ha manifestat per aquest fet, respon que allò que la va sorprendre molt a ella 
va ser la petició de retirada d’aquesta assignació a l’esmentat consorci. Assegura que no s’ho esperava.  

Recorda que existeix un pla de gestió, aprovat durant la passada legislatura, destinat al Consorci Serra 
de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat i aprovat per la UNESCO, amb una sèrie d’actuacions 
concretes que s’han d’executar.  

Diu que ella estava convençuda que el Grup Més per Mallorca també hi estava d’acord, atès que el 
PSM hi va votar a favor, durant la passada legislatura; per aquesta raó li demana si és que ara o bé no 
tenen memòria o bé amb el canvi de sigles també han canviat la manera de pensar.  

Assegura que no té constància que en cap moment el seu Grup s’hagi pronunciat en contra de 
l’esmentat consorci. Retreu que ara, de cop, el vulgui fer desaparèixer, atès que proposa deixar-li una 
assignació de 200.000 € per fer les 170 actuacions previstes al Pla de Gestió.  

Posa una sèrie d’exemples per demostrar la incoherència de la postura del Grup MÉS per Mallorca. 
Demana que el Sr. Font ho expliqui bé, perquè no s’entén de cap manera.  

A continuació refusa que el Sr. Font digui en el Ple que l’equip de govern del Consell de Mallorca 
només defensa interessos privats, i que ho faci de manera gratuïta, sense saber què diu. Assegura que és 
mentida, com ho és la majoria d’afirmacions que ell fa.  

Nega que les obres de l’autopista Llucmajor–Campos es facin per interessos privats i dóna les 
explicacions oportunes per fer notar el seu índex de sinistres, el més alt de tota la xarxa viària de 
Mallorca. Demana al Sr. Font que parli amb els batles i amb la gent i podrà comprovar que és una 
demanda general.  

Li fa notar que els regidors del seu propi Grup polític en els ajuntaments de la zona, on no governa però 
en forma part, no s’atrevirien de cap manera a demanar que aquest projecte no es dugués endavant. Li 
proposa que presenti aquesta mateixa proposta en els ajuntaments d’aquesta àrea, que digui clar que no 
vol que es facin aquestes obres.  

Adverteix que aquesta és una qüestió molt seriosa, per la qual cosa demana serietat al Grup MÉS per 
Mallorca en els seus plantejaments.  

A continuació se refereix al pressupost de l’IMAS. Demana al Sr. Font que el revisi íntegrament una 
vegada més, per bé que en la darrera comissió informativa ja li varen explicar, quan va demanar per 
quina raó disminuïa l’assignació del PPB. Observa que també ho ha explicat durant la seva primera 
intervenció, però ho torna a fer tot seguit. 

Indica que l’any 2013, dins aquesta partida, hi havia 1.640.000 € destinats al Servei d’Atenció 
Domiciliària d’alta intensitat (SAD) i que l’any 2014 aquest projecte el gestionarà la CAIB; aquest és el 
motiu pel qual ja no figura dins l’assignació del PPB. Tot i això, atès que l’assignació del PPB és de 6,7 
M€ se podria dir que el PPB augmenta. Li demana si ara ho ha entès.  

Quan a l’ajuda a les empreses, i sobre el retret en el sentit que l’IMAS no fa res per a la reinserció 
social, recorda que també li varen explicar, en la comissió informativa, que existia una línia d’ajudes 
per a empreses RMI (150.000 €). Li recorda que fins i tot li varen dir quantes empreses constaven com 
a beneficiàries i quantes persones s’hi havien subscrit. Recorda que, a part, dins el pressupost de 
l’IMAS també hi ha un programa de reinserció laboral amb una assignació de 415.000 €.  

Conclou la seva intervenció reiterant els principals arguments per fer avinent que els pressuposts tenen 
caràcter social. 

A continuació respon al Sr. Alemany.  

Coincideix amb ell a considerar el pressupost com un document polític i assegura que reflecteix les 
línies d’actuació i les línies polítiques del Partit Popular.  

En canvi, refusa l’afirmació del Sr. Alemany, reiterada durant tot el seu discurs, referida a que aquests 
pressuposts diferencien encara més els rics i els pobres. No ha entès en què se basa per fer aquesta 
afirmació, quins són els motius reals.  
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No s’entén que negui que el pressupost ajudi a fer una bona distribució de la riquesa, perquè és un 
pressupost que any rera any ha augmentat l’assignació de l’Àrea de Benestar Social i enguany ho torna 
a fer i que a dia d’avui cobreix totes les demandes que té, tot i que és evident que si tengués més 
possibilitats encara podria fer més projectes. A més a més, és un pressupost que aposta per la inversió, 
no només la pròpia, la que ha de fer el Consell de Mallorca, sinó la dels ajuntaments de Mallorca, 
inversió que podrà ajudar moltes empreses de Mallorca. 

Atès que el Sr. Alemany insisteix a demanar uns pressupostos més elevats, i atès que ha mostrat una 
representació gràfica de dades de pressuposts anteriors durant la seva intervenció, li demana si la 
primera columna se refereix a l’any 2010.  

El Sr. Alemany respon afirmativament.  

Reconeix que el pressupost de 2010 era molt elevat (420 M€) i ho era a causa de les inversions 
extraordinàries. Fa notar que contenia un préstec de 32 M€, mentre que l’actual és de 14 M€. A més a 
més, preveia unes inversions estatutàries de 17 M€, i un conveni de Carreteres de més de 60 M€, un 
conveni amb l’IBATUR de 3 M€ i una sèrie d’ingressos extraordinaris. Recorda que ja s’advertia sobre 
la importància de gestionar bé aquell pressupost tan alt.  

Assenyala que la desgràcia d’aquell pressupost va ser que va quedar molt bé, va ser un gran pressupost, 
però l’import del conveni amb l’IBATUR no se va ingressar mai, les inversions estatutàries no se varen 
executar i les del conveni de Carreteres tampoc. En conseqüència, era molt elevat però pel que fa a la 
seva gestió va resultar ser un fiasco. Fa notar aquest desengany i decepció al Sr. Alemany, li diu que 
era aquest, el seu pressupost.  

Per aquest motiu, considera que allò que cal fer és determinar quines són les inversions que és possible 
executar, estudiar quins són els recursos dels quals es pot disposar i dur endavant el projecte de les 
disponibilitats reals.  

Quan a l’avantprojecte de la llei de finançament dels consells insulars, recorda que l’estudi se va fer 
entre els anys 2007 i 2009 i assegura que ella l’ha llegit detingudament. Comenta que parteix d’un 
principi que és considerat essencial, el principi d’autonomia, i explica totes les consideracions que cal 
valorar en aquest sentit. 

Tot seguit dóna les explicacions oportunes sobre el principi de suficiència i les consideracions que cal 
plantejar també sobre aquesta qüestió.  

En conseqüència, assegura que en tots els processos de descentralització s’han traspassat les 
competències amb la dotació que té l’administració que traspassa.  

Afirma que, amb la nova llei, no només s’ha traspassat el que hi havia, sinó que s’ha millorat, perquè 
era necessari fer-ho, sobretot en el cas del Consell de Mallorca, el més perjudicat de tots per la Llei de 
finançament.  

Observa que l’estudi també indica que s’han de canviar les millores de finançament dels consells 
insulars, no s’han de regular per l’IPC perquè no és adequat. Fa notar que durant els darrers anys el 
finançament de la CAIB ha millorat per damunt de l’IPC, però les lleis només establien la via de l’IPC.  

Recorda al Sr. Alemany que va ser el PSOE qui va fixar l’any 2002 que l’increment havia de ser l’IPC i 
no la participació en tributs de la comunitat autònoma. Li fa notar que el PP hi estava en contra, volia 
tenir participació en tributs, però el PSOE va preferir l’IPC. És obvi que no era la decisió adequada, 
però ara amb l’avantprojecte de llei sí que el Consell de Mallorca participarà amb el mateix percentatge 
d’increments que tengui la CAIB. 

Assenyala també que la llei anterior contenia un aspecte molt greu, l’índex de l’economia d’escala, que 
perjudicava greument el Consell de Mallorca perquè sempre restava respecte a la massa mentre que ara 
almenys multiplica per 1. En conseqüència, s’ha corregit aquest coeficient, perquè era necessari fer-ho.  

Reitera que l’avantprojecte de llei ha resolt els problemes que s’indicaven en els punts de l’estudi 
esmentat. Ara queda pendent la qüestió de la suficiència o no suficiència del pressupost i fa avinent que 
ella ho ha dit en repetides ocasions. Potser no era el moment econòmic adequat per negociar la llei, 
però era necessari negociar aquesta llei, per tal de donar estabilitat; cal saber, amb vista a l’any que ve, 
quins ingressos podran tenir i també s’ha d’evitar haver de negociar o no convenis cada any.  
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Pel que fa a l’apartat d’esmenes, observa que l’oposició demana la millora del conveni de Carreteres, 
per la qual cosa explica que tothom sap que aquest conveni era una subvenció, és a dir, un compromís 
unilateral que adquiria una administració. Consegüentment, quan va voler el va eliminar de forma 
unilateral. Ignora si ho va comunicar al Consell de Mallorca, per be que la resta de consells insulars sí 
que ho sabien.  

És obvi que s’havia d’eliminar definitivament aquest sistema, tan pervers per al Consell de Mallorca.  

D’altra banda, adverteix que l’estatut d’autonomia estableix que els consells insulars han de tenir una 
sèrie de competències, però tothom sap també que per bé que ho indiqui l’esmentat estatut, s’ha de fer 
també un decret de traspàs de competències, s’ha de regular com pertoca. Posa com exemple el procés 
actual referit a la promoció turística, i explica totes les gestions necessàries per fer-ho correctament.  

Retreu que durant la passada legislatura no se va posar en marxa cap procediment d’aquest tipus.  

Sobre la millora del pressupost en 24 M€ i la pregunta de com s’ha millorat, recorda que la Presidenta 
del Consell de Mallorca ja ho va explicar inicialment en roda de premsa, però torna a dir que aquesta 
millora és deguda al préstec, a la venda d’un immoble i a la millora del finançament de la CAIB.  

Reitera que els motius s’han explicat correctament i no s’ha negat la realitat en cap moment; enguany, 
la CAIB envia més doblers que l’any passat, això és l’únic que ella ha dit.  

Respon al Sr. Alemany que no sap si la societat mallorquina n’estarà contenta, però considera que sí 
que pot estar satisfeta i, sobretot, pot tenir la tranquil·litat que no pressupostaran cap ingrés que no sigui 
del tot real, de tot allò que se pressuposti se’n podrà fer el cobrament efectiu; si només s’imaginen que 
podrà o no podrà arribar, ja no ho inclouran en el pressupost.  

Afirma, per acabar, que la gestió del pressupost ha estat i continuarà essent rigorosa durant tota la 
legislatura. 

El Sr. FONT intervé en torn de rèplica. 

Proposa al Sr. Vidal que, com a portaveu del Grup Popular, demani a la Presidenta que es faci un recés 
per tal de posar-se d’acord amb la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, atès que diuen 
coses diferents. Tot seguit ho explica. 

D’una banda, el Sr. Vidal diu que no tots els ajuntaments són iguals i de l’altra la Sra. Roig critica que 
el Grup MÉS per Mallorca manifesti que determinats ajuntaments han de pagar el SERPREISAL i 
d’altres no. Demana que se defineixin clarament respecte a aquesta qüestió perquè és necessari que la 
ciutadania sàpiga què en pensa el PP d’aquest tema.  

D’altra banda, fa avinent al Sr. Vidal que si la Sra. Roig li ha dedicat el 80% de la seva intervenció és 
senyal que el Grup MÉS per Mallorca “ha tocat l’os”.  

Pel que fa al SERPREISAL, tant el Sr. Vidal com la Sra. Roig saben que es tracta purament d’una 
qüestió de competències. Durant tota la legislatura el PP ha manifestat que cada administració ha de 
tenir les competències que li pertoquen, per la qual cosa li fa avinent que els ajuntaments de més de 
20.000 habitants tenen el servei dels bombers entre les seves competències, raó per la qual és ben just 
que ajudin a finançar el servei que dóna el Consell de Mallorca.  

Destaca que no demana fer parts i quarts, sinó justícia i per aquesta raó demana al PP que no en faci 
demagògia, sobre aquesta qüestió. 

Posa una sèrie d’exemples al Sr. Vidal per fer-li notar els problemes i les discussions que es poden 
derivar de no donar a cadascun dels ajuntaments la part exacta que els correspon, d’acord a les seves 
necessitats específiques. Observa que quan se fa una convocatòria pública, tots els ajuntaments han de 
tenir les mateixes condicions; si s’han de cobrir després situacions concretes, s’ha de fer una altra 
convocatòria diferent, s’ha de cercar un altre sistema. Quan es tracta de distribuir doblers públics entre 
tots els ajuntaments, tots han de poder tenir els mateixos drets per accedir-hi.  

Retreu al Sr. Vidal que utilitzi com arguments per rebatre la seva intervenció la gestió de la passada 
legislatura. Pensa que és un mal indici, perquè pensava que ja era una història acabada.  
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Aprofita per dir-li que aleshores, aprovats o no aprovats els pressuposts, en el mes de gener tenien uns 
pressuposts vigents i operatius. Reitera que no tenien uns pressuposts de l’exercici aprovats, però tenien 
uns pressuposts operatius, tot i governar en minoria i amb moltes dificultats.  

Puntualitza que governaven no sota les ordres, sinó sota la destral del PP. En conseqüència, pensa que 
el PP actual hauria de reconèixer el mèrit que té governar en minoria, en comptes de criticar 
determinades decisions sense conèixer ni voler tampoc conèixer quina era la situació concreta.  

Fa avinent que existeix un problema pel que fa a les diferents interpretacions de les partides 
pressupostàries que en fan el Sr. Vidal i la Sra. Roig d’una banda i ell per l’altra. Assegura que ell ha 
llegit i rellegit el pressupost ben a bastament, i manté tot el que ha dit sobre aquesta qüestió, però 
lamenta que la Sra. Roig interpreti tot el contrari. Admet que davant aquest fet no s’hi pot fer res.  

Diu al Sr. Vidal que tot allò que ell ha qualificat com a barbaritats, segons el Grup MÉS per Mallorca 
són veritats.  

Retreu a la Sra. Roig que durant aquesta legislatura no hagi explicat en cap moment com han fructificat 
la gran quantitat de gestions que han fet amb el Govern central per aconseguir augmentar els recursos 
econòmics del Consell de Mallorca. Certament, la Sra. Roig no li ha de donar informació cada vegada 
que es desplaça a Madrid, perquè no li interessa, però sí que li interessa conèixer els resultats, i que se 
vegin bé, perquè els seus viatges a Madrid els paga tota la gent de Mallorca.  

Admet que sempre discreparan sobre allò que és públic i allò que és privat.  

Pel que fa a la qüestió del Poliesportiu Sant Ferran, puntualitza que el servei és públic, però la gestió és 
privada. Assegura, agradi o no agradi al PP, que la decisió és privatitzar-ne la gestió, raó per la qual 
adverteix que està convençut que suposarà per a les persones usuàries un augment dels preus. Fa notar 
que no és el més adequat, atès el moment de crisi econòmica actual.  

D’altra banda, pel que fa a la situació dels serveis socials, demana a la Presidenta i a la Sra. Roig que 
facin una volta per tots els ajuntaments perquè puguin comprovar quins són els problemes socials que 
han de resoldre i quina és la situació de les seves sales d’espera. Voldria que ho fessin, perquè ben 
segur que ja no en parlarien d’una forma tan lleugera.  

Per concloure la seva intervenció, assegura que qualsevol administració hauria de considerar una 
prioritat resoldre els problemes de la població. Per al Consell de Mallorca la gent de Mallorca ha de ser 
la seva prioritat. Manté l’afirmació en el sentit que el pressupost de l’IMAS és insuficient per donar 
cobertura a totes les necessitats bàsiques de la ciutadania de Mallorca. 

El Sr. ALEMANY comenta que, en primer lloc, farà referència a un parell de qüestions que ha plantejat 
el Sr. Vidal. 

En aquest sentit explica que el Sr. Vidal defensa que si un servei públic funciona, és més econòmic fer-
ne una gestió privada que no una gestió pública, però això és just una qüestió d’ideologia. 

Està convençut que el que li ha explicat sobre les desigualtats no se pot solucionar des de l’àmbit privat 
perquè, entre d’altres coses, no és la seva missió. Un empresari té per missió guanyar doblers i no té per 
missió equilibrar les riqueses ja que l’obligació de fer aquest equilibri és dels polítics i, per tant, s’ha de 
fer des de l’àmbit públic i no del privat. 

També recorda que l’acudit que ha contat el Sr. Vidal deia que “la bicicleta no se repartia”. Qui ho deia 
era precisament el propietari de la bicicleta i és que resulta que els propietaris no han de discutir què 
s’ha de repartir i què no s’ha de repartir. Això ho han de discutir els polítics que no tenen en compte els 
béns privats sinó el bé comú. 

A continuació s’adreça a la Sra. Roig i li diu certament s’han subscrit molts de préstec per pagar a 
proveïdors (i potser algun d’ells comptà amb el vot favorable del Grup Socialista) però la realitat és que 
el deute viu ha pujat i ell ho ha volgut constatar perquè era un crítica molt ferotge que li feien a la 
gestió anterior. Aleshores el PP criticava que hi hagués molt d’endeutament i, a més a més, deia que 
l’endeutament era dolent. 

Ell, en canvi, no diu que sigui dolent que hagi pujat l’endeutament atès que els préstec són bons si són 
per fer coses necessàries i bones però cal recordar que tots els préstecs que s’han fet per pagar a 
proveïdors s’haguessin pogut evitar si el Govern de les Illes Balears hagués pagat. 
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Així dons, una vegada més, el Govern de les Illes Balears no ha complert o, millor dit, l’equip de 
govern del Consell de Mallorca no ha fet complir el Govern de les Illes Balears i això els va ocasionar 
haver de subscriure uns préstecs per pagar. 

Si no haguessin fet aquests préstecs i haguessin obligat el Govern de les Illes Balears a pagar, els 
104.000 € diaris que paga el Consell de Mallorca d’interessos (enguany el total és de 38 M€) serien 
menys i tendrien un caramull de milions per fer coses per llevar diferències socials. 

Tots els pressuposts públics, en una mesura o una altra, lleven diferències entre rics i pobres però 
aquest ho fa poc perquè és un pressupost petit. Per això, s’ha d’ambicionar tenir el màxim de 
pressupost possible perquè les diferències socials són cada vegada més grosses. 

Aquest és el bessó de la qüestió atès que si amb pressuposts petits les diferències socials fossin cada 
vegada més petites doncs així la discussió seria menys viva però el problema és que, amb els 
pressuposts que s’estan fent darrerament aquí, a Espanya i a Europa, les diferències són cada vegada 
més grosses. 

Aquestes diferències fan que vagi desapareixent la classe mitjana i els polítics han de fer qualque cosa 
perquè això deixi de passar i garantir que es mantengui la classe mitjana i això se fa a través dels 
pressuposts i a través de la política i no poden renegar ni d’una cosa ni de l’altra. 

Per altra banda, reconeix que és cert que en la comparativa que ha fet amb 2010 estaven incloses les 
inversions estatutàries, préstecs, etc. però és que precisament és això el que vol que hi hagi en el 
pressupost de 2014: inversions estatutàries i més doblers de finançament. 

En quant a la millora de la carretera de Llucmajor a Campos, assegura que ell no diu que no s’hagi de 
fer aquesta obra però sí que planteja si és l’única obra necessària. Evidentment hi ha més carreteres que 
necessiten millorar-se però la Sra. Roig diu que no tenen més recursos per fer més carreteres i, per tant, 
el que ha de fer l’equip de govern és demanar més recursos per poder fer més carreteres. 

Actualment la inversió prevista és de 64 M€ i reconeix que és millor que la que tenien l’any passat que 
era de 55 M€ però en 2010 (el darrer pressupost aprovat en la passada legislatura) la inversió 
pressupostada era de 141 M€. 

Segurament la Sra. Roig li dirà que aquests doblers de la inversió de 2010 no es varen gestionar i en 
aquest sentit indica que li agradaria un dia poder mantenir un debat sobre els motius pels quals no es 
varen gestionar ja que tot va ser un seguit de pals a les rodes i entrebancs per part del Partit Popular que 
arribà, fins i tot, a interposar recursos contra les contractacions. 

En relació a 2010 no només davalla la inversió en una quantitat considerable sinó que també se redueix 
la quantitat que donen als ajuntaments perquè facin inversió amb la qual cosa la inversió pública total 
davalla considerablement. 

Adverteix que està d’acord amb les inversions previstes perquè són positives però això no lleva que la 
inversió per a 2014 sigui baixa i, per això, insisteix en recalcar que fa falta més inversió perquè així es 
genera feina, que és una manera de repartir la riquesa. 

Tot seguit planteja com es pot fer redistribució de la riquesa a través d’un pressupost i explica que això 
es pot fer prestant molts de serveis. La Sra. Roig dirà que ja en presten molts però el seu paper no és 
dir-li que ho fa bé amb els serveis que dóna sinó fer-li veure tots els serveis que haurien de donar i no 
donen, que són molts i que no els fan perquè no tenen recursos. 

Recorda que la Sra. Roig ha dit que el sistema de finançament ha millorat respecte a la llei antiga i la 
corregeix ja que hauria de dir que la futura llei de finançament millorarà la llei actual atès que encara 
està vigent i aquella que denomina “la llei actual” encara està per veure què s’aprovarà. 

No obstant això, si han aconseguit fer la millor llei que es podia fer, doncs enhorabona però no hi està 
d’acord. Creu que s’hagués pogut aconseguir una llei molt més favorable per als consells insulars, molt 
més a favor que la institució pròxima als ciutadans sigui la que gestioni millor els problemes dels 
ciutadans i que, per tant, allò que deia l’estudi de 70 M€ s’hauria, com a mínim, d’haver reflectit en 
aquesta llei però no és així. 

Com a anècdota assenyala que la Sra. Roig diu que en la nova llei s’elimina l’índex d’economia 
d’escala, que és una qüestió tècnica que feia molt de mal a Mallorca i li observa que aquest índex no 
s’ha eliminat sinó que l’han millorat. 
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Concretament li han canviat el nom i ara es modulen les diferències però, aplicant proporcionalment el 
percentatge que rebria Mallorca, seria superior al que rep i el Grup Socialista discuteix, a més de 
l’índex d’economia d’escala i el principi de suficiència, la massa, és a dir, quina massa posen damunt la 
taula per repartir entre els consells insulars. Remarca aquesta massa s’ha d’augmentar per tal que 
arribin més doblers per part del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca. 

No sap què va defensar el Grup Socialista a la llei de 2001 però ell va fer moltes declaracions i estava 
totalment d’acord que de la nova llei havien de desaparèixer les qüestions d’IPC i de paternalismes de 
la Comunitat Autònoma i tot això s’havia de convertir en una participació dels tributs de l’Estat. 

Per concloure, reitera que el pressupost actual és totalment insuficient per donar solució a les 
necessitats bàsiques que tenen el 20% de les famílies que, com deia, viuen en el llindar de la pobresa. 

El Sr. VIDAL li diu a la Sra. Roig que tots els membres del Partit Popular estan d’acord amb les 
polítiques que fa l’equip de govern i li suggereix que faci tots els viatges que facin falta per aconseguir 
un finançament adequat per al Consell de Mallorca, com ja està fent. Alhora reconeixen que de cada un 
d’aquests viatges treuen el profit que n’han de treure tots els mallorquins i, per això, volen que continuï 
amb aquestes polítiques. 

A continuació se dirigeix al Sr. Font i li observa que en la tercera intervenció no necessitarà micròfon i 
que l’ha sentit igual de bé en la primera intervenció com en la segona. 

També li aconsella que se faci les orelles netes i escolti la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Sra. 
Roig, perquè realment convé que es torni a llegir el pressupost atès que la aportació de Cooperació 
Local preveu que tots els ajuntaments comptin amb una partida de 200.000 € i, a més a més, hi ha 5 M€ 
per aquells ajuntaments que presentin projectes i, d’aquests projectes, els de la serra de Tramuntana 
tendran 12 punts, el de la Mancomunitat del Pla en tendran 6 i els altres no en tendran cap. 

Remarca que aquí és on es veu el repartiment equitatiu del doblers del Consell de Mallorca cap als 
ajuntaments i si el Sr. Font es torna a llegir el pressupost veurà que és exactament així. 

Si creu que el Sr. Font li ocupa el 80% del temps d’intervenció és perquè lluita i lluitarà perquè els 
membres de MÉS per Mallorca arribin a tenir un poc més de seny i no diguin tants de desbarats atès 
que no vol que els ciutadans de Mallorca puguin sentir i entendre només el que diu el Sr. Font sense 
comptar amb una resposta coherent davant les seves manifestacions. 

Opina que és molt necessari centrar-se, que posin un poc de seny damunt la taula, que facin allò que els 
toca fer i que no diguin allò que no els importa i, per això, perdrà tot el temps que pugui perdre i estarà 
sempre disposat a rectificar i ajudar el Sr. Font en aquelles coses que tengui equivocades. 

Per exemple, s’equivoca quan diu que els pares que tenen més d’un fill han de donar el mateix a tots. Si 
un pare té un fill de 20 anys, un de 10 i un de 5, no els ha de donar 100 € a cada un cada vespre per 
sortir. Quan fa testament sí, però quan viuen no i aquí vivim. Cadascú té unes necessitats diferents. 

Finalment li diu que, si fos una moto, arrencaria a la primera ja que després d’una intervenció on es 
menciona el seu nom, ja parteix exaltat i li adverteix que si en la tercera intervenció parla normal també 
l’entendrà i també li contestarà totes i cadascuna de les qüestions que plantegi. 

Després s’adreça al Sr. Alemany i li diu que certament és una qüestió d’ideologia però ni 
l’Administració ni la política no han d’entrar mai dins la propietat privada. Aquest era el significat de 
les seves paraules.  

Matisa que cada persona, donat que vivim en un Estat constitucional i estatutari, és propietària d’uns 
determinats béns seus i ni l’Administració ni ningú altre no els ha d’intervenir i els ha d’administrar. 
L’acudit anava amb aquesta intenció. 

Reconeix que des del Ple del Consell de Mallorca poden tenir punts de vista polítics diferents però el 
del Grup Popular és que creuen en aquest estat de dret, creuen en la propietat privada i creuen en la 
Constitució i en l’Estatut d’Autonomia. 

Per acabar assenyala que tots els membres del Ple, amb excepció de MÉS per Mallorca que no ho ha 
dit, voldrien més doblers d’inversió per a carreteres però no creu que ningú discuteixi que la inversió 
més necessària en aquests moments a Mallorca és la de la carretera de Llucmajor a Campos. Està 
d’acord que hi farien falta més doblers però també està totalment convençut que l’equip de govern 
prioritza bé les inversions. 
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La Sra. ROIG assenyala que ja pot cridar el Sr. Font i fer un gran discurs en defensa dels serveis socials 
però, encara que cridi tot el que vulgui, els membres de l’equip de govern no criden sinó que fan, 
pressuposten i hi destinen recursos com bé pot confirmar la Sra. Cirer. 

Remarca que s’han incrementat totes les ajudes per renda mínima i PPB i ho han fet sense cridar. La 
Sra. Cirer està al costat dels més necessitats, els veu, està en contacte amb les regidories de serveis 
socials i coneix perfectament totes les demandes i els dóna compliment. 

Per això, no poden acceptar que el Sr. Font vengui al Ple pegant quatre crits dient que s’ha de fer això o 
allò perquè la veritat és que l’equip de govern ja ho fa sense cridar però preocupant-se per aquesta gent 
i fent feina per aquesta gent. 

Pel que fa al tema dels ajuntaments comenta que s’ha dit que el cost de SERPREISAL és essencial per 
cobrir el cost dels bombers però curiosament MÉS per Mallorca presenta una esmena dient que vol 
cobrar 2,3 M€ de SERPREISAL dels quals destina als bombers 700.000 €. 

Recalca que el Sr. Font defensa que se cobri el SERPREISAL perquè és necessari fer-ho per mantenir 
el Cos de Bombers però curiosament, en la seva esmena, només hi destina 700.000 € dels 2,3 M€ que 
pretén ingressar pel SERPREISAL. 

Per altra banda assevera que avui, dia 16 de gener, hi ha un pressupost operatiu encara que prorrogat 
com ja va passar en el darrer exercici de la legislatura passada. En qualsevol cas, li matisa que hi ha un 
pressupost operatiu i que no n’estan sense. 

Tampoc no sap quin problema poden tenir d’interpretació atès que els números són els números i les 
partides són les que hi ha reflectides i són les que estan consignades al pressupost i demostren que se 
donen més ajudes als ajuntaments per inversions, per PPB i per tota una línia de convocatòries que hi 
ha en marxa. 

Donat que li preocupa tant el que fa ella a Madrid amb doblers públics, li explica que la darrera vegada 
que va anar a Madrid amb doblers públics ho va fer amb el conseller d’Hisenda del Govern de les Illes 
Balears, amb la presidenta del Consell de Mallorca i el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, Sr. 
Rovira, i varen aconseguir que la Comunitat Autònoma els inclogués 83 M€ en el darrer fons de 
liquidació autonòmica (FLA). Insisteix en remarcar que aquest ha estat el resultat de la darrera reunió a 
Madrid. 

Les altres ocasions que viatgen a Madrid són, per exemple, per negociar el conveni de carreteres però 
mai no és de vacances. Per això, el Sr. Font pot estar tranquil perquè ella no malgasta els doblers 
públics. 

Nega tot seguit que es vulgui privatitzar Sant Ferran i, per molt que cridi el Sr. Font i ho anunciï, tota 
persona que tengui dos dits de seny sap que treure una concessió no és privatizar un servei públic. 
Observa que el Sr. Font fa afirmacions que són falses i no sap si diu això perquè ho vol dir o perquè ho 
desconeix. Fins i tot sospita que confon els termes perquè no els coneix. 

Per tancar la resposta al Sr. Font li diu que en 2014 es destinen més doblers que mai a serveis socials 
com així ho demostren les partides. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany que ha dit que el deute viu ha pujat i que s’han subscrit préstecs 
perquè la Comunitat Autònoma no pagava quan el que s’havia de fer era reclamar els doblers a la 
Comunitat Autònoma i precisament això és el que han fet i ja li ha explicat com s’han fet els darrers 
pagaments. 

Arran de tot això li diria al Sr. Alemany que, en el gràfic tan maco que ha mostrat de pressuposts, allà 
on es veu que el pressupost de la Comunitat Autònoma puja i el del Consell de Mallorca baixa, hi 
afegís un altre gràfic que digui quins doblers ha pagat la Comunitat Autònoma als consells insulars 
durant els darrers anys. 

Si fa aquest gràfic veurà que l’any 2013 la Comunitat Autònoma va pagar al Consell de Mallorca 276 
M€ i que l’any 2010 (l’any del pressupost tan meravellós i extraordinari) la Comunitat Autònoma 
només li va ingressar al Consell de Mallorca 134 M€. 

Això demostra que el pressupost quedava molt bé damunt el paper però que el govern anterior de la 
Comunitat Autònoma no complia de cap manera amb govern anterior del Consell de Mallorca. Els 
deien que els enviarien uns doblers i bestretes i inversions però no pagaven absolutament res.  
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Es mostra segura que aquesta gràfica que li proposa no li agradarà gens al Sr. Alemany ja que 
observarà que, si bé en la gràfica que ha presentat diu que el pressupost de la Comunitat Autònoma 
puja i el del Consell de Mallorca baixa, en la gràfica de pagaments la diferència és més accentuada i li 
agradarà menys. 

En quant a carreteres, assegura que ara en fan més que no només la de Llucmajor a Campos i això ho 
sap el Sr. Alemany. Si s’ha mirat les memòries sabrà quines inversions hi estan previstes i explicades i 
sap que just de recursos propis hi destinen més de 30 M€. 

Tot i això, el problema no és aquest. El problema és que del pressupost tan idíl·lic que mostrava el Sr. 
Alemany encara enguany s’hauran d’incorporar 135 M€ d’obres que varen pressupostar en la 
legislatura passada però que no les varen executar i, curiosament, el Sr. Alemany diu que no les 
executaren per culpa del Partit Popular. 

En aquest sentit adverteix que ella es demana si aleshores governava el Partit Popular. Doncs no. Ara sí 
que governa i, per tant, no pot dir que no fa una cosa perquè l’oposició no l’hi deixa fer. 

Malgrat que li puguin criticar el model gestió –perquè estan en tot el seu dret de fer-ho– ella no podrà 
dir en cap moment que el PSOE no li deixa fer coses. Aquesta excusa no és acceptable. 

Si durant la passada legislatura governava el PSOE i el PP li bloquejava les accions de gestió, doncs 
convé que s’ho facin mirar perquè tenien un bon problema si governaven i no podien governar. En 
definitiva, qui té la culpa en aquest cas no és el PP sinó qui governava. 

En relació al sistema de millora del finançament explica que qui va aprovar la llei de 2002 va ser el 
Partit Socialista i no se va aprovar per unanimitat ja que el Partit Popular no va votar a favor de la llei 
que actualment està en vigor. El Partit Popular aleshores no estava d’acord amb el sistema de 
participació de les millores i, per això, s’hi va abstenir. 

Assenyala que gràcies al que ara consideren un avantprojecte de llei aprovat pel Consell Financer 
Interinsular, encara que se’n pugui millorar el text, és un avantprojecte bo per als consells perquè a 
partir d’ara sabran amb quins recursos compten i de quins recursos poden disposar i, a més a més, 
tendran llibertat absoluta per gastar els doblers en allò que considerin que són les prioritats de la casa. 

El pressupost de 2014 contempla clarament quines són les prioritats del Consell de Mallorca. Les 
prioritats són els serveis socials, són els ajuntaments, és la inversió. També són prioritats Cooperació 
Local, Cultura, Patrimoni i Esports, Medi Ambient, les carreteres (Urbanisme i Territori), Presidència i 
la serra de Tramuntana. 

L’oposició podrà criticar aquest pressupost i dir que és artificial, covard, etc. Artificial perquè tenen 
préstecs però just són la meitat d’artificials que el pressupost de 2010 perquè tenia el doble de préstecs. 

Per concloure la seva intervenció, recalca que el pressupost de 2014 és real, és compromès i ajudarà, 
com ha dit al principi, a la recuperació d’aquesta terra. 

La Sra. PRESIDENTA intervé per manifestar que comparteix el criteri de la Sra. Roig en el sentit que 
avui duen a aprovació un pressupost que és realista, que està ben compromès amb la societat 
mallorquina i, sobretot, amb els més dèbils (les persones més vulnerables) i que és un pressupost 
responsable amb els municipis i amb els mallorquins.  

En definitiva és un pressupost que defensa tot allò en què creuen: la nostra cultura, les nostres 
tradicions i la nostra manera de ser. Aquest pressupost per 2014 és un pressupost que intenta ajudar a la 
reactivació econòmica de Mallorca i aconseguir l’objectiu de tots que és tornar a generar ocupació. 

Tot seguit anuncia que a continuació se sotmetran a votació les esmenes a la totalitat que han estat 
presentades. 

Votació esmenes a la totalitat 

Esmena PSOE:  

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

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

DEBAT DE LES ESMENES PARCIALS 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que des del seu Grup són ben conscients que amb aquests 
pressuposts podrien presentar, amb motiu i amb raó, partides de majors ingressos perquè així hauria de 
ser tant pel que fa al tema de l’IPC com pel que fa al tema del govern autonòmic. 

No obstant això, entenen que tanmateix aquests ingressos no arribaran i han intentat que les esmenes 
siguin realistes, viables i factibles. 

En primer lloc presenten unes esmenes a les bases d’execució i que detalla tot seguit.  

La primera fa referència a l’apartat 4 de la base 29, que regula la concessió de subvencions, i és en el 
sentit de regular el tempus de les convocatòries públiques i les subvencions nominatives, com sempre 
ha defensat MÉS per Mallorca en aquest Ple, de manera que l’administrat (el possible beneficiari) 
tengui facilitat per accedir-hi i justificar les subvencions. 

També pretenen facilitar que els beneficiaris de les subvencions en puguin percebre el 50% 
anticipadament en el moment que se concedeix la subvenció sense que hagin de dipositar un aval del 
120% i, sobretot, quan són subvencions dirigides a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. 

Per altra banda proposen una modificació de majors ingressos a la partida de SERPREISAL perquè 
entenen que és de justícia que els ajuntaments de més de 20.000 habitants paguin aquest servei que els 
presta el Consell de Mallorca atès que es tracta d’un servei competència d’aquests ajuntaments i, per 
això, presenten aquesta esmena de majors ingressos que llavors explicarà com els reparteixen entre els 
mateixos bombers i els ajuntaments. 

En quant al Departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports diu que proposen una 
reducció de 135.000 € de la partida del programa de Promoció Social i Associacionisme perquè 
entenen que són doblers que sobren ja que d’aquesta partida no se gasten tots els doblers. 

També proposen –sense intenció que s’interpreti malament– la supressió de la partida de la UNED, 
cosa que vénen proposant des de fa temps i no perquè no creguin en la UNED i no perquè no entenguin 
que la UNED fa una tasca importantíssima en quant a la formació dels mallorquins i mallorquines sinó 
perquè la formació universitària no és una competència del Consell de Mallorca sinó del Govern de les 
Illes Balears i, per això, pensen que aquesta aportació l’hauria de fer el Govern de les Illes Balears 
sobretot tenint en compte la manca de recursos que té el Consell de Mallorca. 

Llavors també reduirien en 185.000 € la partida de Serveis Esportius i Promoció Esportiva perquè és 
una partida que l’incrementen però opina que en 2013 va anar bé amb la dotació que tenia i entén que 
no cal incrementar-la. 

Aquests doblers els distribuirien d’acord amb les esmenes següents que detallarà per departaments: 

- Una aportació per a les subvencions als ajuntaments per arxius i biblioteques. 

- Un augment a la partida d’activitats culturals de normalització lingüística. 

- Un augment de la dotació per a ajuntaments per activitats culturals. 

- Un augment per la celebració dels centenaris de Ramon Llull i de l’Arxiduc perquè entenen que 
20.000 € és poc i proposen posar 30.000 € més a cada partida per tal que siguin de 50.000 €. 

- Un augment de la convocatòria dels circuits de música. 

- Un augment per l’ajuda perquè els ajuntaments puguin elaborar els seus catàlegs de patrimoni 
perquè considera que cal fer una aposta ferma per ajudar els ajuntaments en aquest sentit. 

- Un increment en la partida d’inversió al castell d’Alaró. 

- Donar suport als ajuntaments per a la restauració de patrimoni amb un increment de la partida. 
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- Canviar de partida els recursos destinats a les oficines del Palma Arena perquè es facin a les 
instal·lacions de Sant Ferran. 

- Crear dues partides de suport a les fires de teatre a nivell d’empresa i d’ajuntaments. 

- Destinar una partida de 250.000 € per l’Obra Cultural Balear que és una entitat que ha estat i és 
l’entitat cultural que més feina ha fet per la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura i cal 
donar-li l’oportunitat de poder continuar fent feina. 

Llavors també entenen que les subvencions que es donen per a excavacions arqueològiques han de ser a 
particulars i no a empreses ja que beneficiar un negoci privat no és el que toca amb una subvenció. 

I, en definitiva, aquestes són les esmenes que presenten relatives a Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Referent a Urbanisme i Territori diu que, evidentment i com no podria ser d’altra manera, proposa crear 
una partida per donar subvencions per projectes que tenguin a veure amb la millora del medi ambient 
adreçada als ajuntaments que estiguin adherits a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. 

També proposa descanviar els tres conceptes de les autopistes que fan comptes fer i així substituir els 
trams I i II del segon cinturó i el desdoblament de la carretera Llucmajor–Campos per la variant 
d’Algaida, la millora de la carretera de Llucmajor–Campos, la millora de la carretera Llucmajor–
Algaida i, sobretot, per al rescat del túnel de Sóller. 

Fa un incís per observar que en aquests moments no és present el Sr. Vidal a qui voldria dir que la seva 
preocupació no és major que la que pugui tenir el Grup MÉS per Mallorca pel nombre de morts que hi 
ha hagut en la carretera de Llucmajor a Campos i, per tant, no li ha semblat molt ètic que tragués els 
morts en aquest Ple. 

Igualment dins el Departament d’Urbanisme i Territori volen, tal i com ja han manifestat en aquest Ple, 
que en aquesta mateixa partida s’afegeixin distints conceptes com són desenvolupar un Pla de Seguretat 
de Cicloturistes i fomentar la mobilitat sostenible i segura en l’ús de la bicicleta a les carreteres de 
Mallorca. 

Això dóna una certa garantia que almanco surti reflectit en la memòria del programa de la Direcció 
Insular de Carreteres el fet que es treballa en el tema de la seguretat de les bicicletes a les nostres 
carreteres. 

També proposen crear una nova partida per redactar el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca 
perquè, tot i que saben que ja s’hi està fent feina des del Govern de les Illes Balears, és important que el 
Consell de Mallorca també hi pugui participar econòmicament. 

En quant al Departament de Cooperació Local indica que programen un increment important de la 
partida per obres als parcs de bombers de 700.000 €; un augment també important per a projectes 
europeus atès que resulta que tenen el consorci Eurolocal, que fa una bona feina, que li costa al Consell 
de Mallorca més de 100.000 € però, en canvi, aquest no destina ni un cèntim a projectes europeus i, per 
això, és important que també tengui l’opció de poder gastar-hi doblers. 

També la creació d’una partida de subvencions per despesa corrent amb un dotació de 600.000 € tot i 
que li semblaria bé que hi destinassin més doblers si ho troben adient. 

Pel que fa al Departament de Presidència, assenyala que plantegen les qüestions que abans ha comentat 
sobre el Consorci de la Serra de Tramuntana i, per això, no hi insistirà més en l’argumentació i just 
puntualitza que proposen deixar 200.000 € al Consorci, 800.000 € que es gestionin des de Presidència i 
el milió d’euros restant que vagi a serveis socials perquè són més prioritaris que el mateix Consorci. 

Per altra banda també proposen suprimir un programa de Coordinació de Projectes que ascendeix 
aproximadament a 66.000 €. 

Referent al Departament de Medi Ambient explica que el seu Grup proposa la creació d’una partida 
amb 100.000 € perquè preveuen que, més tard o més prest, s’haurà de fer una despesa en inversió per a 
la recuperació completa de la carretera vella de Lluc a Pollença. 
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En relació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials fa notar que el seu Grup entén que el capítol de 
personal serà insuficient i observa que li consta que s’estan fent contractacions a temps parcial (per dies 
i, fins i tot, per hores) i això no és un bon sistema de contractació per poder prestar els serveis així com 
toca i precisament per millorar la qualitat del servei i perquè la gent pugui tenir unes certes garanties, 
proposen augmentar en 200.000 € la partida de personal de capítol 1 de l’IMAS. 

També proposa augmentar en 250.000 € la partida de Renda Mínima d’Inserció ja que, evidentment, 
mai no sobren doblers en aquesta partida i augmentar en 400.000 € el Pla de Prestacions Bàsiques 
perquè, per molt que digui la consellera, és evident que la partida baixa. 

Llavors proposen crear una partida de 100.000 € per convenis de col·laboració social, és a dir, per 
contractar persones que estiguin a l’atur i també crear una partida per ajudar els ajuntaments i les 
mancomunitats en relació al servei de teleassistència i, finalment, crear una partida de 50.000 € per 
beques perquè alumnes de Treball Social puguin començar a integrar-se en el món laboral. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comença la seva intervenció recordant que la Sra. Roig ha dit que el 
pressupost era realista, responsable, compromès i que ajudarà a la recuperació econòmica. 

En quant a aquestes afirmacions matisa que té dubtes que el pressupost sigui realista: és responsable i 
compromès com sempre però amb la Comunitat Autònoma. Sobre la recuperació econòmica diu que 
creu que aquest pressupost no recupera res pel que fa a les competències del Consell de Mallorca. 

L’increment que pinten de 23,5 M€, que ja han explicat d’on ve, depèn en 14 M€ que l’estalvi net de la 
liquidació de 2013 sigui positiu. Un estalvi net que no han aconseguit ni en 2012 ni en 2011 i que sí 
que s’aconseguia en l’anterior legislatura. 

Dels 9 M€ que resten d’increment, 5,4 M€ depenen de la venda d’un edifici de Carreteres de la qual, tot 
i que s’ha dit que ja ha començat el procés, no ha vist l’expedient de subhasta ni tampoc no saben si 
tenen cap oferta per a la venda de l’edifici. 

Així doncs, queden només 4 M€ d’increment de pressupost i només el deute públic s’incrementa en 3 
M€ tenint en compte el pressupost que han fet per pagar els interessos de demora de les factures que se 
paguen. Per tant, sol·licita que li diguin quina és la millora real. 

Fins i tot, si consideren els 23,5 M€ d’increment de pressupost, el pressupost de 2014 serà el pressupost 
més petit des de 2008. El del 2012 era més gros que aquest pressupost i, per això, no sap quina és la 
millora d’aquest pressupost. 

Diuen també que la llei de finançament incrementarà el finançament del Consell de Mallorca per part 
de la Comunitat Autònoma en 7 M€ però observa que només el que s’ha de pagar pels préstecs 
concretats per pagar factures, motivat perquè el Govern de les Illes Balears no pagava, ja suposa una 
despesa enguany d’11 M€ entre capital i interessos i aquí és on se’n va aquesta millora de finançament. 

Són aquests motius pels quals assegura que el pressupost no recupera res sinó que consolida uns retalls 
que el govern de PP està fent d’ençà que va començar a governar, consolida un Consell de Mallorca 
petit que ja està gestionant unes competències que li vénen grosses. 

Com cada any les propostes del Grup Socialista són majoritàriament d’increment de pressupost i fa 
constar que ja els han dit que reclamar un tractament més just per part del Govern de les Illes Balears 
(una millora de finançament) no és quelcom que tenguin en la seva agenda però, com que hi ha acords 
presos per unanimitat al Ple, imagina que sí que estan disposats a complir aquests acords aprovats per 
unanimitat així com els compromisos assolits. 

Per això, la seva primera esmena és d’increment de 2 M€ del pressupost de l’IMAS. En total demanen 
que el pressupost de l’IMAS s’incrementi en 9,6 M€ però, d’aquests 9,6 M€, 2 M€ haurien de venir del 
que ja s’ha cobrat de la sentència de Can Domenge atès que en el Ple de la setmana passada varen 
acordar que els doblers de la corrupció es destinarien a millorar els serveis socials i exigeixen que això 
es dugui a terme i s’accepti aquesta esmena d’increment d’ingressos del pressupost de l’IMAS. 

També consideren que s’ha de respectar l’acord de Ple pel qual s’havia decidit que es reclamarien els 
interessos dels préstecs ICO que es concertaren per pagar les factures ja que aquests préstecs es varen 
subscriure perquè el Govern de les Illes Balears no pagava i, entre la quantitat pressupostada per 2014 
més els costos que han tengut durant 2012 i 2013, serien 6 M€ d’ingressos per al Consell de Mallorca si 
el Govern balear paga aquests doblers d’interessos, com així va acordar el Ple. 
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Un altre compromís que va assumir la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública en el seu 
moment va ser el de reclamar les revisions d’IPC de la llei vigent de finançament. Si avui s’hagués 
respectat la llei de finançament de 2002, el Consell de Mallorca rebria 6,3 M€ més i considera que 
aquesta quantitat també s’hauria de reclamar. 

Per altra banda, tot i que primerament s’havia dit que l’anualitat només se suspenia un any, després 
eren dos i ara ha quedat per sempre, cal recuperar l’anualitat sencera del conveni de carreteres.  

Aquests doblers (11 M€), que no estan incorporats a la llei de finançament, demana que es destinin a 
carreteres perquè no s’hagi de finançar el reforç de ferms amb un endeutament que està pendent d’una 
liquidació amb estalvi net positiu, perquè no s’hagi de pagar a PAMASA amb un endeutament que està 
pendent i que no saben si se podrà fer i també perquè se pugui incloure la variant d’Algaida que està 
prevista en el conveni de carreteres amb la Comunitat Autònoma. 

Per finalitzar aquest bloc, presenten una esmena per tal de recuperar l’aportació al SERPREISAL per 
part dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i que suposaria un total d’1,8 M€ que podrien anar a 
millorar el Servei de Bombers i dels quals 900.000 € es destinarien a contractar més bombers perquè no 
hagin de fer la jornada de 42 hores, que es complissin tots els torns de reforç i no haver de tancar 
puntualment determinats parcs. 

Totes les esmenes, que principalment són d’addicció, sumen 28 M€ dels quals ja han assignat uns 12 
M€. La resta l’explicarà a continuació per departaments per tal de seguir un ordre. 

En quant a Cooperació Local, proposen aprovar una convocatòria de despesa corrent de 4 M€ per als 
ajuntaments perquè també han patit la falta de pagament tant del Consell de Mallorca com del Govern 
de les Illes Balears i la crisi ha fet que la majoria dels ajuntaments, sobretot els més petits, estiguin en 
condicions molt precàries des d’un punt de vista financer. 

També proposen destinar 100.000 € més per al programa d’adaptació a la nova Llei de règim local, que 
és un bon programa, i aquests 100.000 € serviran per poder contractar habilitats nacionals. 

Pel que fa a Cultura i Esports, sol·liciten incrementar el seu pressupost en 1,2 M€. La part més 
important seria per afegir-la a la reforma del Teatre Principal d’Inca. Puntualitza que varen ser molt 
vehements en la defensa d’aquesta reforma i per tal que aquesta no depengui d’un canvi de govern ni 
del que pugui passar en 10 anys, que és com està establert al conveni, proposa que se pressuposti el 
total de l’aportació per a la reforma enguany i així l’Ajuntament d’Inca sabrà que té la reforma coberta. 

La resta d’increment d’aquest departament seria per a la promoció de diverses activitats culturals i 
recuperar, per exemple, les activitats que es feien amb els instituts com eren d’educació sexual i 
reproductiva, d’economia social i d’educació en valors i que es varen eliminar amb l’excusa que eren 
una duplicitat i resulta que ara ningú no les fa. 

També s’inclouria aquí la transferència als ajuntaments pels circuits de música que compta amb una 
partida de 10.000 €, xifra que consideren que és insuficient, i proposen que s’augmenti fins als 75.000 
€. Les esmenes restants referides a aquest departament són esmenes més petites per donar suport a 
activitats culturals o a iniciatives ciutadanes culturals. 

Per tancar l’exposició sobre aquest departament, planteja que volen que la Federació d’Esports de 
Persones amb Discapacitats tengui la mateixa subvenció que tenia en 2011 ja que d’ençà que es va 
canviar el criteri aquesta s’havia anat reduint. 

Referent al Departament de Presidència explica que proposen una esmena de reducció del pressupost 
per publicitat i propaganda. Matisa que el seu Grup no està en contra de la publicitat i la propaganda 
però amb un consell tan petit no fa falta tanta publicitat ni tanta propaganda. 

Assenyala que pressupostar 800.000 € per publicitat i propaganda consideren que és massa i més en 
aquests moments de crisi quan aquests doblers es podrien dedicar a altres coses com, per exemple, 
treure un convocatòria per a les petites productores audiovisuals que encara pateixen el tancament de 
Ràdio i Televisió de Mallorca o recuperar, amb 300.000 €, el programa de qualitat dels serveis del 
Consell de Mallorca, programa que necessitaran ara amb la nova llei de morositat i per dur un control 
correcte de la despesa que, amb aquest pressupost tant reduït, ben segur que serà necessari. 

En quant al Departament d’Hisenda i Funció Pública explica que a més de dotar la part de la paga extra 
meritada de 2012 també proposen un canvi de programa. Ara estan dotant un programa de 200.000 € 
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per contractar persones aturades que estiguin cobrant una prestació o un subsidi, complementar-ho fins 
al salari mínim interprofessional i que facin feina al Consell de Mallorca en neteja de carreteres, de 
jaciments arqueològics o tasques administratives. 

El Grup Socialista proposa que les persones que contractin siguin persones que no tenguin dret a cap 
subsidi i que no estiguin cobrant prestació d’atur perquè, si es contracten persones que ja estan dins el 
sistema, les treuen del sistema i amb un cost molt petit tenen una persona que fa feina 8 hores al 
Consell de Mallorca. En canvi, si es contracten persones que estan fora del sistema els ofereixen la 
possibilitat d’incorporar-se al sistema de subsidis i, encara que siguin més cares, pensen que és més 
necessari incloure persones dins el sistema que no treure’ls-en ara que l’equip de govern ha decidit fer 
polítiques d’ocupació. 

Pel que fa al Departament de Medi Ambient, la proposta del seu Grup és substituir una part de les 
ajudes del Servei de Caça per una línia d’ajudes a les finques afectades per l’incendi d’Andratx i al 
GOB per les tasques de recuperació de La Trapa. 

Finalment exposa les esmenes referides a l’IMAS per distribuir l’increment de 9,6 M€ que proposen, 
dels quals 2 M€ vendrien de les sentències de corrupció. 

D’aquest increment de 9,6 M€ proposen, com cada any, que 4,6 M€ siguin per a la reforma de les 
residències. D’ençà que governa el Partit Popular no s’ha fet cap reforma de les residències ni dels 
centres de menors que no siguin per tapar forats. El Grup Socialista considera que és impossible oferir 
uns bons serveis assistencials sense unes instal·lacions dignes.  

També proposen un increment de 850.000 € en el pressupost de les residències que se correspon amb la 
quantitat que se n’ha reduït. La consellera li va explicar que el pressupost de les residències s’havia 
reduït per un estalvi però el seu Grup considera que aquest estalvi es podria reinvertir en una millora 
del servei abans que no llevar-li pressupost a les residències. 

En quant a l’àrea de Menors, la proposta és incrementar 400.000 € per a les ajudes per acolliments i 
preadopcions ja que en 2013 es varen executar 200.000 € més dels que tenien pressupostats i, per això, 
creuen que la dotació no és suficient i que no és el moment de fer retalls en aquesta àrea. 

Enguany diuen que l’increment de pressupost de l’IMAS va principalment a l’àrea de Discapacitats 
amb un augment de 4 M€. L’any passat varen disminuir el pressupost de Discapacitats en 0,5 M€ i, de 
l’increment d’enguany, 2,2 M€ aniran a fer nous programes que abans feia el Govern de les Illes 
Balears així que li queden 1,8 M€. 

Amb aquest 1,8 M€, si fan els càlculs, amb sort crearan 70 places mentre que durant la legislatura 
anterior se’n varen crear més de 300. Per això, proposen una esmena d’addicció d’1 M€ per arribar, 
com a mínim, a un increment de 150 places de discapacitats. 

És un fet que les dones són les que pateixen més la crisi i sobretot si tenen fills al seu càrrec i, per tant, 
el seu Grup proposa un any més una línia d’ajudes de 225.000 € per a les dones amb fills al seu càrrec i 
també aquelles que, tant si tenen fills com si no en tenen, estiguin en una situació d’especial 
vulnerabilitat que les faci susceptibles de ser objecte d’explotació sexual. 

Referent a l’àrea d’Inclusió Social i tenint en compte les circumstàncies, és a dir, un creixement de les 
desigualtats que col·loca un 20% de la població de Mallorca per sota del llindar de la pobresa, 
l’increment que proposen és de 2,1 M€ dels quals 0,5 M€ serien per cooperació internacional i 
mantenir l’aportació que hi havia al fons de cooperació abans de començar la legislatura; 0,5 M€ serien 
per una línia d’ajudes contra la pobresa energètica; 0,5 M€ anirien a suplementar la renda mínima i 0,5 
M€ per suplementar la transferència del Pla de Prestacions Bàsiques als ajuntaments. 

A la Mallorca de l’any 2014 hi ha persones que passen fam, hi ha persones que passen fred i tenim al 
devora persones que passen misèries i penúries. Aquesta és una realitat inadmissible que haurien de 
perdre de vista. 

Indica que un any més no proposen res nou a l’àrea de Benestar Social sinó la recuperació de les 
polítiques que abans es potenciaven. Aquesta competència és massa important i massa grossa per a un 
consell petit i mal finançat. 

Per acabar, assegura que quan diuen “sí” a aquest finançament insuficient, estan negant serveis públics 
i polítiques públiques en especial a la part més vulnerable de la societat. 
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El Sr. VIDAL (PP) manifesta que el Grup Popular presenta dues esmenes que totes dues són 
d’afectació. 

Una és que allà on fa referència al concepte “Convocatòria ajuntaments per actuacions de formació i 
foment de l’artesania”, es donin de baixa 6.000 € i donar-los d’alta al concepte “Activitats culturals i 
d’artesania”. 

La segona esmena seria que al concepte “Empreses. Convocatòria realització i edició llibres i 
fonogrames d’especial interès” es donin de baixa 75.000 € i al concepte “Empreses. Convocatòria 
edició de llibres i fonogrames d’especial interès” donar d’alta 75.000 €.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció i s’adreça 
en primer lloc al Sr. Font. 

Li diu que en les intervencions anteriors li ha dit que se llegís bé el pressupost i ara li reitera que se’l 
llegeixi bé. 

A continua li comenta que la primera esmena que presenta és una relativa a les bases d’execució, 
concretament apartat 4t, base 29. Aquesta base 29 de les bases d’execució proposades per enguany –i 
també en el cas de l’any passat– regula el procediment de la comptabilitat (fases A, D, O i P) i, per tant, 
la base 29 no fa menció a res de subvencions però, en canvi, el Sr. Font proposa que la modifiquin. 

A més a més, fent un esforç per esbrinar a quina base es volia referir, se’n va anar a mirar la base 35, 
que és la que regula les subvencions, però resulta que la regulació actual de la base 35 tampoc no li 
quadra amb el que MÉS per Mallorca ha transcrit en l’esmena i llavors és quan ja no saben què hi han 
de fer. Així doncs, ja li anuncia que votaran que no a aquesta esmena perquè no està clara. 

Especifica que la base 35 té un paràgraf que diu que “la consellera d’Hisenda, amb caràcter 
excepcional, pot anticipar el 50% de les bestretes a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre i en 
aquest cas no han de presentar aval” i el Sr. Font proposa que se llevi “sense presentar aval” de la qual 
cosa es dedueix que la intenció és que els ajuntaments i les entitats sense ànim de lucre sí que hagin de 
presentar aval. 

Creu que s’ha embullat i la redacció de l’esmena resulta un caos, per la qual cosa no li poden acceptar 
malgrat que ha tengut voluntat de cercar a veure què volia però no ho ha esbrinat. 

En quant als ingressos diu que és quelcom que ja han discutit però ho tornarà a explicar. L’equip de 
govern del Partit Popular al Consell de Mallorca no cobrarà el SERPREISAL als ajuntaments. Ja li va 
dir l’any passat i ara li torna a dir que presenti aquesta proposta als ajuntaments d'Inca, Manacor, 
Marratxí, Calvià i Llucmajor perquè, encara que MÉS per Mallorca no els governi, hi té representació 
política. 

Així doncs, insta que la representació política de MÉS per Mallorca en aquests ajuntaments faci una 
moció dient que volen que aquests ajuntaments paguin el SERPREISAL al Consell de Mallorca i a 
veure si els ho accepten. 

Assenyala que sobre les esmenes de despeses poden discutir si són més o menys oportunes però el més 
important és saber d’on fan comptes treure els doblers. 

En aquest sentit indica que si bé el SERPREISAL és un tema de voluntat política, no és de rebut que 
proposi que llevin 650.000 € a les associacions de tercera edat. Tot seguit li conta que quan era petita, 
la seva mare li va ensenyar que a les persones majors les havia de tractar de vostè i, com infant que era, 
demanà per què de vostè i la resposta va ser que a la gent gran se li ha de tenir un respecte. 

Insisteix que a la gent gran se li ha de tenir un respecte, cosa que és un valor arrelat dins la societat 
mallorquina i dins tota la societat espanyola però el Sr. Font aquí pretén que se li llevin 650.000 € a les 
associacions de tercera edat. 

Les activitats que fan aquestes associacions (són en total unes 180 associacions) arriben a més de 5.000 
o 6.000 persones i són unes activitats de caire cultural, de caire físic, de caire artístic, etc. que són 
activitats terapèutiques i li demana al Sr. Font si sap que a una persona major que ha fet feina tota la 
vida, quan es jubila i vol entrar en una associació, aquestes activitats li resulten terapèutiques perquè se 
poden relacionar amb altres persones i evitar sentir-se tot sols. 
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Defineix aquestes activitats com humanitàries però el Sr. Font vol llevar aquestes activitats per donar 
els doblers a l’Obra Cultural Balear –amb tots els respectes a l’Obra Cultural Balear– i a les altres 
entitats que vol fomentar. Per aquests motius exposats, li demana al Sr. Font que s’ho repensi i, fins i 
tot, li recomana que retiri l’esmena. 

En quant al tema de la UNED li explica que és un tema sobre el qual han parlat en distintes ocasions i 
per més que presentin l’esmena no retiraran la partida. La Universitat d’Educació Nacional a Distància 
(UNED) compta ara mateix amb uns 12.000 ciutadans mallorquins que hi estan estudiant. Són persones 
que per diferents circumstàncies no poden anar a la universitat presencial i així poden cursar uns 
estudis. 

Per tant, la UNED està prestant una tasca de formació universitària a la societat mallorquina, malgrat 
que sigui una universitat nacional i, per això, no retiraran l’aportació prevista en el pressupost. 

Si la primera esmena ataca els ajuntaments, la segona a la tercera edat i la quarta a la formació, la 
cinquena –com no pot ser d’altra manera– ataca l’esport dels nins i així ja toquen tots els sectors. 
Aquestes són les propostes de MÉS per Mallorca. 

Li demana al Sr. Font si s’ha informat sobre què són els serveis esportius de Promoció Esportiva als 
quals li vol llevar els doblers. Fomentar i executar els programes d’esport escolar i esport per tothom és 
una competència del Consell de Mallorca i són uns programes que arriben als nins i nines de tots els 
municipis de Mallorca. 

L’any 2013 hi varen participar 30.000 nins menors de 16 anys. Hi ha 425 entitats inscrites, 12.000 nins 
inscrits a diferents programes comarcals, es varen fer 300 jornades esportives puntuals, més de 350 
jornades de lliga, etc. 

Donada la gran acceptació i consolidació que precisament han tengut aquests programes, s’incrementen 
per poder, de cara a 2014, fer dues activitats més que són el circuit de curses de natura per escolars i el 
circuit de sortides amb patins. 

Així s’evidencia que ni a l’esport base ni a l’esport escolar, que són competència del Consell de 
Mallorca, no els llevaran ni un sol euro sinó més aviat el contrari ja que, com ha dit al principi, els 
seguiran potenciant. 

En quant a la petició de llevar els doblers de la serra de Tramuntana diu que, malgrat que ja ho han 
comentat, li continua cridant l’atenció que el Sr. Font no vulgui formar part del Consorci Serra de 
Tramuntana que té la funció de complir el pla de gestió aprovat per la UNESCO i aprovat pel Consell 
de Mallorca durant la passada legislatura. 

Aquest pla de gestió persegueix cinc línies d’actuació en matèria de promoció econòmica mitjançant 
accions conjuntes amb els sectors agrícoles, productius i de restauració; accions en defensa del 
patrimoni natural i cultural; promoció turística; educació i cultura de la serra i comunicació sobre la 
serra. 

Observa tot seguit que de totes les esmenes d’ingressos que ha presentat MÉS per Mallorca no 
n’acceptaran cap i, atès que no les acceptaran, doncs difícilment pot entrar en el debat sobre com fan 
comptes distribuir aquests ingressos. 

Tot i això, breument diu que, en línies generals, MÉS per Mallorca proposa incrementar a Cultura 
350.000 €, a Patrimoni 385.000 €, 250.000 € a l’Obra Cultural Balear, a l’IMAS 1,5 M€, a Cooperació 
Local 1,4 M€ i a Urbanisme i Territori 700.000 €. 

Assenyala igualment que les esmenes que proposen són sobre qüestions que ja compten amb partida i 
MÉS per Mallorca just proposa incrementar-ne els imports i, pel que fa al tema de Carreteres, reitera 
que el desdoblament de Llucmajor a Campos es mantendrà i s’executarà en aquesta legislatura. 

Destaca també que és una barbaritat dir que els doblers del conveni amb el Ministeri de Foment es 
destinin a rescatar el túnel de Sóller ja que és una tema que s’ha explicat en moltes ocasions: les obres 
del conveni hi estan desglossades i no es poden canviar per un rescat de concessió per més que ho 
proposi MÉS per Mallorca. 

En quant a la seguretat dels ciclistes li assegura que l’equip de govern ja hi està fent feina. 
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Sobre el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials indica que ja s’ha dit en nombroses ocasions 
que és competència del Govern de les Illes Balears i que el Consell de Mallorca no hi posarà mitjans. 

En relació a les inversions en cases de peons caminers, anuncia que ja s’hi està fent feina igualment. 

Referent a l’increment, en línies generals, del pressupost de Benestar Social li assegura que aquest 
departament està ben dotat econòmicament i puntualitza que, per exemple, el tema de la teleassistència 
no se gestionarà des del Consell de Mallorca. 

En definitiva li diu que, pel fet de no acceptar cap esmena d’ingressos, tampoc no poden acceptar cap 
esmena de despeses. 

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez per tal de contestar les esmenes presentades pel Grup 
Socialista. 

Primerament comenta que el Grup Socialista ha denunciat en premsa –i així surt publicat en tota la 
premsa d’avui– que el pressupost del Consell de Mallorca és covard i artificial. 

Tot seguit li diu a la Sra. Sánchez que les seves propostes d’ingressos són imprudents, temeràries i 
irreals ja que els ingressos no se sustenten però tal vegada era així com estava el Grup Socialista 
acostumat a fer el pressupost. 

Anuncia que no entrarà en el debat en el qual ha entrat la Sra. Sánchez sobre el deute de la Comunitat 
Autònoma perquè això ja s’ha debatut a bastament, de la mateixa manera que ja s’ha debatut el tema de 
l’avantprojecte de llei de finançament. 

Li retreu a la Sra. Sánchez que acusi l’equip de govern de submissió davant el Sr. Bauzá i en aquest 
sentit li observa que l’anterior equip de govern, durant quatre anys, no se va asseure ni una sola vegada 
amb el Sr. Antich per negociar una llei i, de fet, ni se reunien pel Consell Financer Interinsular (les 
actes demostren que no quadren) ni tampoc no s’asseien a la mateixa taula per negociar les bestretes. 

Ressalta que la darrera acta d’aquelles reunions no quadra perquè cada part té signada una còpia de 
l’acta, és a dir, que no n’hi ha una de conjunta amb la signatura d’ambdues institucions. 

També refusa l’acusació d’haver consolidat un consell més petit i li demana a la Sra. Sánchez si el 
consell que el Grup Socialista volia és el que li han explicat des de 2010 amb tota una sèrie d’ingressos 
que tanmateix no executaven perquè no venien.  

Aquell meravellós pressupost que ara és el punt de referència de tot resulta que fou un pressupost que 
no es va executar i encara s’han d’incorporar 135 M€ de carreteres a aquell magnífic pressupost que el 
Grup Socialista té com a punt de referència. 

Fa notar que el Grup Socialista té un únic problema: que no creien mai que el Partit Popular seria capaç 
d’asseure’s i treure endavant un projecte de finançament dels consells insulars.  

Ara s’han trobat que sí l’han fet i el que fan es rebutjar-lo d’entrada dient que no hi ha consens però, 
quan el conseller d’Hisenda els ha reunit per explicar-los el projecte, el dia abans varen fer una roda de 
premsa dient que el projecte de llei era un desastre. 

Qui no vol consens, qui no vol millorar el projecte de llei i qui no hi està d’acord és el Grup Socialista 
però no hi estan d’acord no perquè no estiguin d’acord amb els principis sinó perquè no és cosa seva i 
perquè no varen ser capaços de dur-lo endavant. 

Aquest avantprojecte de llei dóna autonomia al Consell de Mallorca, li dóna seguretat, millora el seu 
finançament però el Grup Socialista considera que és un autèntic desastre i serà tot el desastre que 
vulguin però pot assegurar és millor que els quatre anys que el Grup Socialista va governar amb el 
sistema de bestretes que encara no saben com les poden arreglar i que també haurà d’arreglar el Partit 
Popular. 

En quant a les esmenes d’ingressos, li diu a la Sra. Sánchez que el primer ingrés que proposa és 
2.012.000 € de sentències i li assegura que per part seva, com a consellera d’Hisenda, no hi té cap 
problema però no hi podrà votar a favor ja que li recomana que demanin un informe a veure si és 
possible incloure en el pressupost de 2014 un ingrés per sentències. 
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Si l’informe que demanin diu que és possible posar en el pressupost de 2014 aquest ingrés, doncs cap 
problema però ja els avança que l’informe dirà que no i la Sra. Sánchez ho sap perquè l’ingrés es va fer 
efectiu en 2013 i un ingrés de 2013 no es pot incorporar com ingrés inicial en 2014.  

Reitera que això ho sap la Sra. Sánchez i l’única cosa que fa posant aquest ingrés és demagògia barata. 

A posta quan varen debatre la moció al respecte dels doblers procedents de sentències ja va dir que els 
doblers es destinarien a allò que la legalitat vigent permetés i, per això, li repeteix que l’equip de 
govern no té cap problema a l’hora d’incloure aquest ingrés en el pressupost de 2014 però insta la Sra. 
Sánchez a demanar prèviament els informes corresponents. 

Sobre la qüestió del SERPREISAL, diu que és un tema que ja l’ha comentat prou vegades i la darrera 
fa uns moments i, per tant, no el tornarà a comentar. 

Pel que fa al tema de l’IPC del fons d’insularitat diu que ara són 6 M€ però li demana que li digui com 
els calcula, des de quan es calcula i sobre què els calcula perquè aquest càlcul només el deu haver fet la 
Sra. Sánchez atès que el càlcul de 6 M€ l’ha fet sobre un fons interinsular que és el que està en 
l’avantprojecte de llei actual i l’incrementa l’IPC i, per tant, convé que es plantegi com fa comptes 
cobrar aquests 6 M€. 

Referent al conveni de carreteres fa notar que és una qüestió que també l’han discutida en moltes 
ocasions i aclareix que el conveni de carreteres era una subvenció amb una data de caducitat d’aquí a 
quatre anys i, davant això, només tenien dues opcions: o bé consolidaven la meitat (13 M€) per al 
Consell de Mallorca d’aquí cap endavant i per a tota la vida, o bé podien demanar 25 M€ mentre 
governaven i llavors, quan venguin els altres, ja ho arreglaran, que era el que normalment feia el Grup 
Socialista. 

El Partit Popular no ha volgut fer-ho d’aquesta darrera forma i s’ha estimat més consolidar el conveni 
però d’aquí cap al futur i amb l’avantatge que mai més no s’hauran de justificar els doblers de 
carreteres.  

A més a més, la Sra. Sánchez sap perfectament que els 11 M€ que demana la seva esmena no estan 
contemplats en el pressupost de la Comunitat Autònoma i, per tant, refusa que li digui que inclogui 
aquests 11 M€ d’ingressos perquè no són reals. 

En relació a reclamar els interessos a la Comunitat Autònoma, diu que seran els mateixos interessos 
que va reclamar el Partit Socialista durant la passada legislatura, ni més ni manco. Tots els interessos 
que varen ingressar de la Comunitat Autònoma durant la passada legislatura, aquesta també els 
ingressaran. 

Recorda que quan el Partit Popular entrà a governar el Consell de Mallorca hi havia un deute molt 
important de la Comunitat Autònoma i ja ha explicat abans que precisament en 2009 i 2010 els 
ingressos que tenia el Consell de Mallorca procedents de la Comunitat Autònoma no eren molt 
brillants. En 2010 la Comunitat Autònoma només li va ingressar al Consell de Mallorca 134 M€ però 
en tenien uns 250 de pressupostats i, així i tot, no reclamaven interessos. Doncs bé, ara reclamaran els 
mateixos interessos que el Partit Socialista va reclamar. 

Atès que cap de les esmenes d’ingressos no les acceptaran, difícilment poden entrar en el debat de les 
esmenes de despeses però sí que vol entrar a detallar-ne un parell. 

En primer lloc parla de l’aportació per al Teatre Principal d’Inca, que ara diuen que és insegura, però és 
el Grup Socialista el que ha creat aquesta inseguretat. Recorda que es va dur una moció de compromís 
al Ple del Consell de Mallorca perquè la votassin tots els partits polítics i el Grup Socialista s’hi va 
abstenir i ha estat el PSOE d’Inca que els ha estirat les orelles i ara, per quedar bé, volen que s’inclogui 
tota l’aportació en el pressupost de 2014. 

Una petició que és molt bona és la de llevar publicitat perquè en moments de crisi no se poden destinar 
tants de doblers a publicitat. Remarca que és una esmena brillant. En aquest sentit explica que l’any 
2009, moment de crisi, el Consell de Mallorca va destinar a renda mínima 2,5 M€ i a publicitat 3,1 M€.  

Aleshores, els anys 2009 i 2010, era molt important la publicitat del Consell de Mallorca, molt més 
important que les persones desfavorides. En canvi, ara diuen que la publicitat no és necessària i que 
se’n poden llevar doblers. 
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En quant a Funció Pública, diu que la Sra. Sánchez s’ha equivocat perquè ha creat un programa del 
SOIB per contractar gent aturada que cobra prestació i l’ha de canviar i l’ha de fer per a la gent que no 
cobra cap tipus de prestació. 

Remarca que és una equivocació subscriure aquests tipus de convenis però resulta que fa 3 mesos (dia 
10 d’octubre de 2013) el Grup MÉS per Mallorca va presentar una moció en aquest sentit, el Grup 
Socialista hi va votar a favor perquè era una proposta de MÉS per Mallorca i, fins i tot, varen 
recriminar al PP que no la votassin a favor perquè les bones paraules les se’n duia el vent. 

Finalment, quan converteixen les paraules en fets i ho recullen en el pressuposts, tampoc no els hi va 
bé. Si la proposta és de MÉS per Mallorca és bona però si la proposta és del Partit Popular ja no és 
bona i això que és la mateixa proposta. 

Pel que fa a les esmenes sobre Medi Ambient, comenta que es volen carregar la Federació Balear de 
Caça llevant-li la meitat dels doblers, es carreguen les subvencions a les societats de caçadors i aquests 
doblers els destinen bàsicament al GOB. 

Tot seguit adverteix que la Federació Balear de Caça aglutina 60 societats i més de 7.000 federats. La 
Federació Balear de Caça fa funcions pròpies que li pot delegar l’Administració (organitza proves de 
manteniment cinegètic, cursos, seminaris i jornades formatives), és a dir, que realitza moltes activitats i 
no només es dedica a comprar perdius. 

Els 150.000 € que el Grup Socialista vol llevar de les despeses per a les societats de caçadors són 
doblers que van dirigits a societats de caçadors i a altres entitats sense ànim de lucre que realitzen 
actuacions socioambientals en matèria cinegètica o pesca fluvial. 

Per tant, a aquesta línia d’ajudes de 150.000 € es pot presentar el GOB. La majoria de les entitats que 
comentava abans fan feina en la zona cremada d’Andratx, Estellencs i Calvià i també trauran una línia 
d’ajudes específica per a les societats afectades i, per això, no és necessari excloure el GOB de la 
pública concurrència i donar-li una subvenció nominativa, amb tots els problemes que implica concedir 
una subvenció nominativa tot deixant excloses altres societats. 

En quant al tema de Carreteres, assegura que evidentment seria millor tenir més doblers per tenir 
carreteres però en realitat el problema que tenen és haver de gestionar tot el que els arriba via 
incorporació de romanents més tot el que hi ha d’enguany. Segurament quedaria molt bé si hi posaven 
més doblers però dubta que tenguessin capacitat de gestionar-ho amb tot el que encara està pendent 
d’anys anteriors. 

Referent a l’àrea de Cooperació Local explica que ja hi ha una plaça de secretari–interventor. Tot i que 
està bé que ara el Grup Socialista se’n preocupi, la realitat és que ha estat el Partit Popular el que ha 
creat un programa de 4 persones i reitera que ja hi ha una plaça de secretari–interventor dins l’àrea de 
Cooperació Local. 

També és molt interessant que el Grup Socialista se preocupi pels bombers i demani que hi hagi 20 
bombers més. Si els sembla bé també poden fer una altra cosa: fer allò que feia el Grup Socialista, és a 
dir, crear les 20 places sense cap dotació i quedaria molt bé però es veu que així no ho poden fer ja que 
si ho fa el Partit Popular ha de crear les places i les ha de dotar, que és el que diu la llei. 

Reconeix que el dia de demà el cos de bombers necessitarà més efectius però el més important sobre el 
tema dels bombers és que han aconseguit posar-se al dia en el pagament dels torns de reforç quan fa 
dos anys tenien més d’1 M€ pendent de pagar d’anys anteriors. 

Actualment la plantilla de bombers és de 210 efectius on s’inclouen les places que el Grup Socialista va 
deixar sense dotació econòmica i, a més a més, s’està al dia en quant al pagament del torns de reforç 
que era una qüestió prioritària. Si en un futur poden incrementar la plantilla, doncs millor. 

Finalment es refereix a Benestar Social allà on proposen un increment de pressupost que li sembla 
perfecte però recorda que el pressupost de Benestar Social ja recull línies d’ajuda, un programa nou 
(IRENE) sobre de formació en matèria d’igualtat, etc. però encara així el Grup Socialista demana que 
s’hi destinin més doblers. 

En aquest sentit li diu a la Sra. Sánchez que poden demanar tots els doblers que vulguin perquè si el 
govern tengués més doblers, més en destinarien a serveis socials però no és de rebut que diguin que 
s’han elaborat uns pressuposts antisocials que no tenen en compte ningú perquè el Grup Socialista, que 
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presumia d’uns grans pressuposts, a l’àrea social hi destinava molts menys doblers dels que hi destina 
el Partit Popular. 

El Sr. FONT anuncia que serà breu en aquest torn perquè, entre d’altres, les esmenes s’han debatudes 
però sí que li vol dir a la Sra. Roig que l’ha commogut (gairebé li ha caigut la llagrimeta) quan ha fet la 
defensa de la gent gran perquè ho comparteix totalment però, quan la Sra. Roig ha acabat, ha estat quan 
li ha pegat una punyida i ha pensat: “I aquests són els que no pugen les pensions; i aquests són que han 
implantat el copagament sanitari; i aquests són els que rebaixen els sous... vaja, vaja, vaja!” 

Tot seguit explica que si MÉS per Mallorca pretén agafar recursos d’aquesta partida de gent gran és 
perquè saben que sobren ja que sinó no la tocarien i ben igual passa amb la partida d’esport escolar. 

Ningú no ha discutit en cap moment la importància de les activitats per a la gent gran ni la gran 
importància de les activitats de l’esport escolar però la Sra. Roig ha volgut donar a entendre que MÉS 
per Mallorca passava d’aquestes qüestions, cosa que nega absolutament. 

Puntualitza que el seu Grup únicament proposa destinar-hi els recursos que consideren que són 
necessaris perquè aquests col·lectius estiguin ben atesos però, ara bé, si el Partit Popular creu en fan 
falta més, doncs és quelcom que pot entendre però que no comparteix. 

El Partit Popular té majoria absoluta i està passant el rodet. Per això, no li ve de nou que no aprovin cap 
ni una de les esmenes (ni tampoc no tenien moltes esperances que ho fessin) però no pot compartir, de 
cap manera, que la Sra. Roig (perquè MÉS per Mallorca fa un esforç important i perquè les seves 
prioritats van de cara a intentar solucionar les grans mancances que té aquest pressupost) vulgui donar a 
entendre que es despreocupen de la gent gran, que es mereix tot el respecte de tots i que, per 
descomptat, MÉS per Mallorca també l’hi té. 

La Sra. SÁNCHEZ fa notar que el seu Grup no és el PP. Això és evident i, per tant, no tenen les 
mateixes prioritats que té el PP. És normal que si presenten 35 esmenes de despeses i 5 esmenes 
d’ingressos, hi hagi esmenes amb les quals no estiguin d’acord. Això ho entén perfectament. 

Ara bé, per altra banda sí que és cert que hi hagut temes amb els quals sí que han arribat a acords. Hi ha 
hagut mocions que han estat aprovades per unanimitat en aquest Ple i que van en consonància amb les 
esmenes d’ingressos que han presentat. 

Sobre els 2 M€ de Can Domenge, la Sra. Roig diu que tècnicament no es pot fer i li rebat l’argument 
atès que ella sí que considera que tècnicament es pot fer però aquest és un tema a part. No obstant això, 
fa 7 dies la Sra. Roig devia saber si es podia fer o no. Aleshores per què va votar a favor de la moció i 
per què no va donar les explicacions adients. Potser volia sortir a una foto. Tot seguit demana quina 
credibilitat genera un governant que no té paraula. 

De totes maneres, aquest no és el primer acord que no respecten. No respecten l’acord de reclamar els 
interessos ni el de demanar l’anualitat de carreteres ni el de la revisió d’IPC, etc. Aleshores de què 
serveix prendre acords en aquest Ple si després són paper banyat? 

Llavors el Partit Popular critica quan el Grup Socialista qüestiona la seva consciència democràtica o els 
seus valors democràtics. Quina democràcia hi ha en aquest Ple? Són governants sense recursos 
econòmics –això ho tenen clar–, aleshores què els hi queda per fer política si també són governants que 
no tenen paraula? 

La Sra. Roig ha parlat d’acords de Ple i, així doncs, si s’han de complir aquests acords convé recordar 
que duen 3 anys d’incompliments d’acords de Ple. 

Asseguren que ara el Consell de Mallorca va molt millor que quan governava el Pacte de Progrés i ho 
diuen perquè ara toca vendre recuperació. Això és el que fan: vendre recuperació. 

Afirmen que ara el Govern de les Illes Balears els paga més que mai i la realitat és que mai no havia 
degut tant, mai no havia deixat el Consell de Mallorca tan penjat. Ara li paga al Consell de Mallorca el 
30% del deute pendent. Fa notar que li preocupa que aquest 30% no sigui la contrapartida per assumir i 
acceptar la llei de finançament que han acceptat. 

Per altra banda diuen que aquest és un pressupost realista però gasten allò que no tenen (que és el que 
sempre diuen que feia el Grup Socialista). Sobre els 14 M€ de préstec apunta que no sap si el podran 
concertar o no. Sobre els 5 M€ de la venda de l’edifici de carreteres, adverteix que no sap si el podran 
vendre o no.  



 57

Malgrat això, tenen 11 M€ a l’IMAS de conveni de places residencials de gent gran que, primerament, 
en 2012 no els varen cobrar; en 2013 no els han cobrat i, de cara a 2014, en el pressupost de Comunitat 
Autònoma està dotat amb 9 M€. Això no quadra ho mirin com ho mirin. 

La situació del Consell de Mallorca és tan dolenta amb aquesta nova llei de finançament que han de 
pagar 28 M€ (això ho diu l’informe de la interventora) dels préstecs amb la transferència de capital, que 
és per fer inversions i no per pagar préstecs.  

I d’aquests préstecs que pagaran, 8,6 M€ corresponen al préstec ICO que finançava despesa corrent i el 
pagaran amb una transferència de capital. Això tampoc no li quadra legalment. El Consell de Mallorca 
té una situació financera tan dolenta que ha de cometre il·legalitats, cosa que no es feia en l’anterior 
legislatura. 

Paguen més de 100.000 € diaris als bancs. Pressuposten gairebé 1 M€ per pagar interessos de les 
factures que no han pagat ni pagaran però, així i tot, ara toca vendre recuperació. 

Per això, ara diuen que paguen molt bé i que el Govern de les Illes Balears els paga molt bé però just ha 
pagat el 30% del deute i encara resten pendents 200 M€ per cobrar. 

A la Comissió Informativa els varen dir que l’IMAS pagava a 30 dies i no sap si és que duen molt de 
retard en la comptabilitat però a ella li surt que les residències estan pagant a 81 dies i a 120 dies les 
places de discapacitats. Aquestes dades es recullen en l’avanç de liquidació que els han fet arribar. 

També hi surt que no s’ha pagat encara el PPB 2013 als ajuntaments, que l’IMAS encara no s’ha cobrat 
la meitat de l’aportació que li fa el Consell de Mallorca, però ara toca vendre recuperació. 

Hi consta també que encara no s’ha cobrat del Govern de les Illes Balears la renda mínima, que no s’ha 
cobrat del Govern de les Illes Balears el PPB i que del pla d’ajuntaments de 4 M€ encara no s’ha pagat 
ni un euro, però ara toca vendre recuperació i vendre que cobren i que paguen. 

Any rere any el Grup Socialista ha denunciat que estaven presenciant la liquidació del Consell de 
Mallorca. El Partit Popular volia un consell insular petit... 

La Sra. PRESIDENTA interromp la Sra. Sánchez per recordar-li que estan en el torn de rèplica de les 
esmenes parcials i, de moment, no ha defensat cap esmena parcial. 

La Sra. SÁNCHEZ manifesta que està donant resposta als arguments de la Sra. Roig. 

Continua la intervenció dient que el PP volia un consell insular petit i això és el que té: un consell 
insular petit i aclareix que això és una rèplica a una rèplica que li ha fet la Sra. Roig. 

La manera més ràpida i efectiva d’aconseguir un consell insular petit és la via financera. Ni Estatut 
d’Autonomia, ni Parlament, ni històries. Euros! No té euros? Doncs el Consell de Mallorca serà més 
petit. Està clar! 

Condemnar el Consell de Mallorca a un mal finançament és condemnar els usuaris del Consell de 
Mallorca i les seves competències a la precarietat. 

Així doncs, els dóna l’enhorabona perquè ja tenen un consell insular petit però els adverteix que, 
segons el seu parer, és una manca de responsabilitat perquè les persones més vulnerables de la societat 
són responsabilitat seva, els serveis socials són responsabilitat seva, la seguretat de les carreteres és 
responsabilitat seva, la promoció cultural –que quedarà reduïda al folklore– és responsabilitat seva. 

Les prioritats que la Sra. Roig ha marcat són responsabilitat seva. Ser responsable significa mirar per 
les atribucions que tenen assignades i que són competència d’aquest Consell de Mallorca. 

Per acabar es dirigeix al Sr. Vidal i li diu que des de la seva intervenció està preocupada per l’acudit de 
la bicicleta. Amb els temps que corren, fer acudits de redistribució de riquesa ho troba absolutament 
inadmissible i una frivolitat. 

El Partit Popular posa en el centre del debat la propietat privada. El Grup Socialista no vol viure en una 
societat que deixa penjades les persones més vulnerables i que han pagat les conseqüències de la crisi. 
No volen un Consell de Mallorca que deixa penjades les persones més necessitades. 

El Sr. VIDAL anuncia que vol comentar dues coses, una per al·lusions i una altra per un error 
administratiu. 
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En primer lloc fa notar que, per un error administratiu, abans quan han proposat l’esmena consistent en 
fer un canvi de partida pressupostària el concepte era “Empreses. Convocatòria realització i edició de 
llibres i fonogrames d’especial interès” però ha comprovat que el que ha proposat no es pot fer i, per 
això, deixa l’esmena damunt la taula, com si no l’hagués feta. 

En segon lloc, diu que vol contestar dues al·lusions. A continuació s’adreça al Sr. Font que en la seva 
darrera intervenció ha fet al·lusió a ell i, tot i que no hi era, l’ha sentit gràcies als avanços de la 
tecnologia. 

En aquest sentit aclareix que quan ha fet referència al nombre de morts a la carretera de Llucmajor a 
Campos és quelcom de sentit comú però el Sr. Font no ho entén de cap manera.  

Explica, tot seguit, que si en el tram de Palma a Llucmajor durant els darrers 4 anys no hi ha hagut cap 
accident mortal mentre que al tram entre Llucmajor i Campos n’hi ha hagut 17, el més normal és que 
s’adeqüi aquest tram de carretera com està adequat l’altre. I això és l’única cosa que vol que entengui i 
també que entengui que el Consell de Mallorca prioritza bé i actua bé fent aquesta carretera. 

Després es dirigeix a la Sra. Sánchez i comenta que quan ha contat l’acudit de la bicicleta és perquè 
s’entengui que vivim en un estat de dret, que tothom estima la seva propietat privada i que 
l’Administració no ha d’entrar dins aquesta propietat privada sinó que ha respectar la normativa vigent 
perquè tothom estima totes aquelles coses per les quals ha fet feina i ha suat tota la vida per poder-les 
aconseguir (ja sigui una bicicleta o ja siguin dues cases). 

Insta la Sra. Sánchez a mirar d’entendre aquest concepte que li explica i assenyala que està ben segur 
que si la Sra. Sánchez ha avençat per comprar un pis, no li agradaria gens que vengués el Consell de 
Mallorca i li intervengués el pis. 

Per altra banda indica que, quan es mescla això amb la part social, és quan l’argument no té cap ni 
peus. El Consell de Mallorca prioritza i, evidentment, la part social és una competència de la funció 
pública i el Consell de Mallorca ho fa molt bé quan agafa la part social, com a responsabilitat seva, 
l’administra bé i hi puja el seu pressupost. 

Per això, refusa que se mescli la propietat privada i les feines administratives pròpies amb la part 
pública i les feines administratives pròpies. 

La Sra. ROIG s’adreça al Sr. Font i li diu que no és qüestió d’interpretació sinó que ella s’ha limitat a 
comentar el que ell ha presentat per escrit que és que se llevin 650.000 € a les associacions de tercera 
edat i que se llevin 185.000 € als jocs esportius. Això està escrit, s’interpreti com s’interpreti. 

Recalca que ha ella dit que aquests són dos programes que el Consell de Mallorca duu endavant i, a 
més a més, li fa saber que durant la passada legislatura, quan MÉS per Mallorca governava, li enviaven 
més de 3 M€ o 4 M€ a la tercera edat. 

El Partit Popular ha seguit un procés d’austeritat en la gestió i ha aconseguit fer les mateixes activitats 
amb menys doblers i MÉS per Mallorca encara proposa que se’n llevin doblers. 

Per altra banda li recorda al Sr. Font que qui va congelar les pensions va ser el govern socialista i troba 
de molt mal gust que digui li ha ferit el cor rient-se’n. Tot seguit li demana, seriosament, respecte per 
les persones majors i sense riure-se’n perquè, si se’n riu d’una persona major d’aquesta manera, li està 
demostrant quin tipus de principis i de valors té el Sr. Font. 

A continuació es dirigeix a la Sra. Sánchez i li recorda que ha estat directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts i, per tant, sap quins documents conformen el pressupost. Un d’aquests documents és 
l’avanç de la liquidació de l’exercici anterior i la llei determina que basta que el presentin dels 6 
primers mesos. 

En canvi l’equip de govern, en lloc de presentar l’avanç dels 6 primers mesos, presenta l’avanç 
provisional a la data de presentació del pressupost però la Sra. Sánchez sap què és un avanç de 
liquidació i sap perfectament que en un avanç de liquidació a data 31 de desembre encara hi ha moltes 
coses pendents de comptabilitzar, sobretot d’ingressos i de pagaments. 

No obstant això, la Sra. Sánchez fa ús d’aquest document, un document que coneix i sap perfectament 
el que vol dir, per fer un altre discurs i dir que no s’ha cobrat ni s’ha pagat, etc. en base a un document 
que no és la liquidació definitiva. 
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Hagués acceptat que la Sra. Sánchez comentàs que l’avanç deia tal cosa matisant que encara queden 
coses per comptabilitzar però no, la Sra. Sánchez directament ha afirmat que no s’ha pagat, que no s’ha 
cobrat, etc. i això és fals i més basant-se en un document del qual coneix perfectament el seu contingut. 

Remarca que li desagrada aquesta manipulació del document perquè, si ho hagués fet una altra persona 
que no sap què és, doncs pensaria que ha comès un error per desconeixement però no és el cas atès que 
la Sra. Sánchez coneix perfectament aquest document. Així doncs, vist que la Sra. Sánchez fa ús 
interessat d’un document que coneix interpretant-lo així com vol, considera que és motiu per no fiar-se 
de les seves paraules. 

Ressalta que el discurs de la Sra. Sánchez ha estat catastrofista dient que amb el projecte de llei de 
finançament s’estan carregant el Consell de Mallorca, el fan més petit, els deutes són més grans, etc. 

Malgrat que li sap greu dir-ho, no pot deixar d’observar que el Grup Socialista s’ha quedat sense 
arguments. Tot el discurs de la Sra. Sánchez demostra que el seu partit no té cap tipus d’argument.  

S’ha duit endavant un avantprojecte de llei que està bé i com que no tenen cap tipus d’argument, diuen 
que s’han de tenir més recursos i s’ha de gestionar com ho feien l’any 2010 però llavors diuen que 
l’any 2010 era un any excepcional per ingressos extraordinaris. 

Evidentment tots aquests ingressos extraordinaris no es podien incloure en la llei de finançament i els 
reitera que tant de bo l’anterior govern hagués deixat aprovat l’avantprojecte de llei de finançament, 
tant de bo hagués entrat en vigor l’any 2009 i tant de bo que el Consell de Mallorca, durant aquests 4 
anys, no hagués hagut de passar penúries econòmiques i haver d’anar a negociar bestretes que no estan 
ni comunicades al Ministeri d’Hisenda. Allò sí que era paper banyat! 

Insisteix que les bestretes eren paper banyat perquè no estaven recollides en els pressuposts encara que, 
així i tot, l’actual equip de govern les reclamarà perquè així està aprovat pel Consell de Govern però no 
consten a cap pressupost i això també ho sap bé la Sánchez i també sap que suposen un problema 
pressupostari. 

L’equip de govern del Partit Popular va assumir el compromís de reclamar un finançament per a aquest 
Consell de Mallorca i l’ha aconseguit. Varen assumir un compromís, des del primer dia, de reclamar 
que la Comunitat Autònoma pagàs el deute pendent i han aconseguit que la Comunitat Autònoma, en la 
mesura de les seves possibilitats, vagi pagant el deute pendent. 

Finalment assenyala que el Partit Popular, tocant de peus a terra, defensa aquesta institució, defensa els 
mallorquins, defensa els serveis que afecten els mallorquins i les competències d’aquest Consell de 
Mallorca però, això sí, tocant de peus a terra i no fent “castillos en el aire” com feia el govern 
socialista. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que a continuació s’obrirà un torn de paraula per tal que cada grup 
polític determini el seu posicionament al respecte de les esmenes dels altres grups. 

El Sr. FONT manifesta que, pel que fa a les esmenes presentades pel Partit Popular i atès que s’ha 
retirat la segona esmena, el seu Grup votarà en contra de la primera esmena del Partit Popular. 

En quant a les esmenes presentades pel Grup Socialista anuncia que votaran a favor de totes menys la 
primera esmena del Departament d’Hisenda i Funció Pública, que la votaran en contra, i en relació a la 
primera esmena de Carreteres (Departament d’Urbanisme i Territori) proposen una esmena en el sentit 
d’afegir al concepte “Infraestructures carreteres Consell de Mallorca” el concepte “Rescat del túnel de 
Sóller”. 

Si els accepten aquesta esmena, el seu Grup votarà a favor de la primera esmena de Carreteres del Grup 
Socialista. Si no els l’accepten, hi votaran en contra. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) fa constar que, en relació a l’esmena del Partit Popular, el seu Grup 
s’abstendrà perquè entenen que és una esmena bàsica de gestió i que potser és conseqüència d’una 
errada del departament de Cultura ja que 6.000 € per a 52 ajuntaments era un poc insuficient i ara la 
partida amb aquesta dotació passa a ser per empreses i, per tant, entenen que aquesta correcció s’havia 
de fer des del mateix govern. 

En quant a les esmenes presentades per MÉS per Mallorca, anuncia que relacionarà les que votaran en 
contra atès que a la resta hi votaran a favor.  
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Les esmenes que votaran en contra són: 

- L’esmena núm. 3 relativa a les bases d’execució i que versa sobre la supressió de l’aval ja que 
entenen que no s’ha de suprimir l’aval perquè s’incrementaria el cost a les associacions, entitats, 
etc. 

- L’esmena núm. 2 relativa a Gent Gran (Departament de Cultura, Patrimoni i Esports) perquè 
entenen que s’ha de mantenir la partida tal i com està. El seu Grup és contrari a la reducció de les 
partides de despeses i, de fet, manté que allò que s’havia de fer era pressupostar majors ingressos i 
aquesta postura és la que mantenen. 

- L’esmena núm. 3 relativa a UNED ja que la postura que ja varen tenir l’any passat va ser la de 
mantenir aquesta subvenció. 

- L’esmena núm. 4 relativa a reducció en la partida de “Serveis esportius promoció esportiva”. 

- L’esmena núm. 20 que proposa canviar la Via Connectora pel rescat del túnel de Sóller. Matisa 
que el seu Grup sí està a favor del rescat del túnel de Sóller però no pagat amb el conveni de 
carreteres perquè no té aquesta finalitat però això no lleva que se pugui demanar major 
finançament al govern de l’Estat per dur a terme aquest rescat. 

- L’esmena núm. 21 relativa a canviar les obres de la carretera Llucmajor–Campos per la variant 
d’Algaida i per carretera Algaida–Llucmajor (aquesta darrera obra creuen que deu ser un error) ja 
que entenen que aquestes carreteres s’han de fer però a càrrec del conveni de carreteres amb el 
Govern de les Illes Balears, que ha d’anar com ingrés, i per tant s’han de mantenir les tres 
infraestructures i no canviar-ne una per les altres. 

- Les esmenes núm. 27 i 29 de reducció de l’aportació per la serra de Tramuntana i a Coordinació de 
Projectes perquè al pla de gestió de la serra de Tramuntana se li ha donar una empenta i, per això, 
entenen que s’hi destinin els 2 M€. 

Per concloure la seva intervenció, recorda que el seu Grup votarà a favor de la resta d’esmenes 
presentades per MÉS per Mallorca. 

El Sr. VIDAL anuncia que el Grup Popular votarà en contra de les esmenes presentades per MÉS per 
Mallorca així com també votarà en contra de les presentades pel Grup Socialista mentre que votarà a 
favor de l’esmena presentada pel Partit Popular. 

Votació esmenes MÉS per Mallorca – Bases d’execució 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

2 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

Votació esmenes MÉS per Mallorca – Ingressos 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

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

4 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vint-i-set vots en contra (PP i PSOE). 
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5 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

6 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

7 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

8 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

9 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

10 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

11 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

12 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

13 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

14 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

15 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

16 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

17 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

18 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

19 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP).  

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

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

22 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

23 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

24 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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25 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

26 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

28 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

30 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

31 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

32 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

33 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

34 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

35 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

36 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

37 - Sotmesa l’esmena a votació, rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Votació esmenes PSOE - Ingressos 

Ad. Cap. 3 1ª - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Ad. Cap. 4 1ª - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Ad. Cap. 4 2ª - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Ad. Cap. 4 3ª - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Votació esmenes PSOE – Despeses 

Vicepresidència Cultura, Patrimoni i Esports 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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2 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

3 bis - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

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

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

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

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

Presidència 

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

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

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

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

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

Hisenda i Funció Pública 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PSOE), cap abstenció 
i vint-i-dos vots en contra (PP i MÉS per Mallorca). 

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

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

Medi Ambient 

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

2 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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3 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Urbanisme i Territori 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PSOE), cap abstenció 
i vint-i-dos vots en contra (PP i MÉS per Mallorca). 

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

Cooperació Local 

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

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

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

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

Benestar Social 

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

IMAS 

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

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

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

3 bis - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

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

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

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

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

8 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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9 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Votació esmenes PP 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (MÉS per Mallorca) i nou abstencions (PSOE). 

2 - Es retira  

Votació pressupost 

Sotmès el projecte de pressupost, bases d’execució i plantilla a votació, inclosa 
l’esmena que s’ha aprovat, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i tretze 
vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca) 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7460  a  A  Nº 7524. 

El secretari general     La presidenta 

 


