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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 15/2014 

Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 22 d’octubre de 2014 
Hora: de 9.11 h a 9.33 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) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers Antoni Alemany Cladera, 
Mercedes Garrido Rodríguez, Maria Magdalena Palou Cànaves, Juan José Sard 
Flaquer i Maria Verger Noguera. 

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

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

ORDRE DEL DIA: 

1. Ratificació de la urgència de la sessió. 
 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

2. Proposta d’acord de concertació d’operacions de crèdit per al refinançament 
d’operacions de préstecs d’inversió i de préstecs FFPP ( RDL 4/2012). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
PUNT 1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) informa, en primer 
lloc, que la urgència d’aquest Ple ve motivada perquè l’acord que avui es duu a 
aprovació l’han de comunicar al Ministeri d’Hisenda perquè l’autoritzi i el Ministeri 
ha de contestar abans de dia 30 de novembre. 

Sotmesa la ratificació de la urgència a votació, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor 
(PP i PSOE), cap vot en contra i dues abstencions (MÉS per Mallorca). 
 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE 
CRÈDIT PER AL REFINANÇAMENT D’OPERACIONS DE PRÉSTECS 
D’INVERSIÓ I DE PRÉSTECS FFPP ( RDL 4/2012). 

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

El Ple de la Corporació, en sessió de 24 de juliol de 2014 (aprovació definitiva BOIB 
núm. 114, de 23.08.2014) va acordar la modificació de la base 42 de les d’execució 
del Pressupost General del Consell de Mallorca per al 2014, possibilitant la 
renegociació d’operacions de crèdit destinades a inversions i de préstecs concertats 
per al pagament del deute contret amb el Fons per al Fiançament del Pagament a 
Proveïdors (FFPP-RDL 4/2012) dins el marc jurídic establert a la  disposició 
addicional 74a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de 
l’Estat per a l’any 2014 i a l’article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, 
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. 

 
La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, el 28 d’agost de 2014, va resoldre 
iniciar l’expedient per al refinançament de les operacions de crèdit, de conformitat 
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amb l’informe-proposta de Tresoreria de la Corporació, convidant a les entitats 
bancàries  
 
En aplicació dels principis generals que han de regir les actuacions de les 
Administracions Públiques de publicitat, transparència dels procediments i no 
discriminació i igualtat de tractament entre els candidats, s’han sol·licitat ofertes a les 
entitats bancàries que consten a l’expedient tramitat a l’efecte. 
 
La Tresoreria, mitjançant informe de 14 d’octubre de 2014, ha procedit a la valoració 
de les ofertes presentades i a la proposta de l’adopció del present acord. 
 
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica d’Hisenda i Funció 
Pública i la nota de conformitat del secretari general de la Corporació 16 d’octubre de 
2014. 
 

Atès l’informe de la Intervenció de 16 d’octubre de 2014, i vists els informes 
econòmics presentats en els quals s’exposa que la subscripció de les operacions 
suposa un estalvi total de 5.252.767,46 €, amb una minoració global de la durada dels 
préstecs, així com l’estalvi complementari de 1.684.744,16 € resultant de la reducció 
del tipus d’interès dels préstecs FFPP, com a conseqüència de l’Acord adoptat pel Ple, 
en sessió de 12 de juny de 2014, s’ha aconseguit un estalvi total per la renegociació 
d’operacions de préstecs de 6.937.511,62 €. 

 
La competència per a l’adopció d’aquest Acord correspon al Ple del Consell de 
Mallorca amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, 
d’acord amb l’article 33.2.ñ) en relació amb l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com l’article 8.1.m) de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars amb relació a l’article 52.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
De conformitat amb els antecedents exposats, es proposa al Ple del Consell de 
Mallorca, que per majoria absoluta de conformitat a l’article 47.2. l) de la Llei 7/1985, 
i de conformitat a les seves competències establertes a l’article 33.2.k) de la mateixa 
Llei 7/985, l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
1r.- Refinançar les operacions de crèdit següents: 

 
I. Préstecs d’inversions 

Banc 
 Capital viu a 1 de 
desembre de 2014 

 Durada 
residual 

 Tipus 
 Any de 

subscripció 
 Import inicial Finalitat 

Banco Santander  5 244 706,51 € 8,83 Euribor 03 M + 3.5 2011  5 827 451,67 € Inversions 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

 4 320 000,00 € 8,58 Euribor 03 M + 4.35 2011  4 800 000,00 € Inversions 
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La Caixa  1 850.000,00 € 9,08 
Euribor 3 meses (365) + 

3.75 
2011  2 000 000,00 € Inversions 

Banco Santander  1 619 106,45 € 9,08 Euribor 12 M + 4.5 2011  1 750 385,34 € Inversions 

   13 033 812,96 €        14 377 837,01 €   

 
II. Préstecs FFPP 

Banc 
 Capital viu a 1 de 
desembre de 2014 

 Durada 
residual 

 Tipus 
 Any de 

subscripció 
 Import inicial Finalitat 

Caja Rural  1 198 510,79 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 278 411,51 € RDL 4/2012 

Banco Popular  3 122 047,59 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 330 184,09 € RDL 4/2012 

Banc Sabadell  1 475 297,33 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 573 650,49 € RDL 4/2012 

Banco Santander  3 373 514,69 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 598 415,65 € RDL 4/2012 

Banco Santander  1 699 236,17 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 812 518,57 € RDL 4/2012 

Bankia  3 378 993,42 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 604 259,64 € RDL 4/2012 

Bankinter  1 080 284,35 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 152 303,31 € RDL 4/2012 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

 3 723 355,42 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 971 579,12 € RDL 4/2012 

Banco Mare Nostrum  2 863 014,50 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 053 882,12 € RDL 4/2012 

Banc Sabadell  1 379 765,01 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 471 749,35 € RDL 4/2012 

La Caixa  3 382 880,63 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 608 406,01 € RDL 4/2012 

   26 676 899,90 €        28 455 359,86 €   

 
2n.- Concertar les operacions de crèdit de refinançament de les operacions 
assenyalades en l’apartat anterior a les entitats financeres i en les condicions següents:  
 

Entitat financera Import Finalitat Tipus Termini límit 

La Caixa 11.966.187,04 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,04%    7,49 29/05/2022 

Banco Sabadell 2.855.062,34 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,04%    7,49 29/05/2022 

Banco Santander  5.072.750,82 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,06%    7,49 29/05/2022 

BBVA 6.782.899,70 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,07%    7,49 29/05/2022 

Bankia 8.000.000,00 Inversions  Euribor 3M + 0,95%    7,49 29/05/2022 

La Caixa 5.033.812,96 Inversions  Euribor 3M + 1,04%    7,49 29/05/2022 

  39.710.712,86        

 

De conformitat amb les clàusules de la negociació de les ofertes, la formalització dels 
contractes corresponents resta condicionat a l’autorització prèvia del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, sense que hi hagi dret a reclamació en contra 
de l’Administració en el supòsit que no s’autoritzi. 
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D’acord amb l’article 3.1.b) del Reial decret llei 8/2014, les operacions 
d’endeutament no podran incorporar la garantia de la participació en tributs de l’Estat. 
 
3r.- En conseqüència, cancel·lar les operacions de préstec següents: 
 

I.  Préstecs d’inversions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     II. Préstecs FFPP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4t.- Sol·licitar l’autorització per a la formalització de les operacions del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb la Nota Informativa sobre el 
régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a 

concertar por las entidades locales en el ejercicio 2014 de la Subdirecció General de 
Relacions Financeres amb les Entitats Locals d’aquest Ministeri i l’article 3 del Reial 
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol.  
 
5è.- Facultar a la Presidenta del Consell de Mallorca per a subscriure els documents 
que siguin necessaris per l’adopció del present acord i la formalització dels contractes 
de préstecs, prèvia l’autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
6è.- Notificar aquest Acord a les entitats financeres. 

 

Préstecs a cancel·lar  Capital viu Finalitat Banc substitut Import 

Banco Santander     5 244 706,51 € Inversions Bankia  5 244 706,51 € 

Bankia  2 755 293,49 € Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

    4 320 000,00 € Inversions 
La Caixa  1 564 706,51 € 

La Caixa     1 850 000,00 € Inversions La Caixa  1 850 000,00 € 

Banco Santander     1 619 106,45 € Inversions La Caixa  1 619 106,45 € 

    13 033 812,96 €      13 033 812,96 € 

Préstecs a cancel·lar   Capital viu Finalitat Banc substitut Import 

Caja Rural    1 198 510,79 € RDL 4/2012 la Caixa  1 198 510,79 € 

Banco Popular    3 122 047,59 € RDL 4/2012 la Caixa  3 122 047,59 € 

Banc Sabadell    1 475 297,33 € RDL 4/2012 Banc Sabadell  1 475 297,33 € 

Banco Santander    3 373 514,69 € RDL 4/2012 Banco Santander  3 373 514,69 € 

Banco Santander    1 699 236,17 € RDL 4/2012 Banco Santander  1 699 236,17 € 

la Caixa  1 399 733,53 € 
Bankia    3 378 993,42 € RDL 4/2012 

BBVA  1 979 259,89 € 

Bankinter    1 080 284,35 € RDL 4/2012 BBVA  1 080 284,35 € 

BBVA    3 723 355,42 € RDL 4/2012 BBVA  3 723 355,42 € 

Banco Mare Nostrum    2 863 014,50 € RDL 4/2012 la Caixa  2 863 014,50 € 

Banc Sabadell    1 379 765,01 € RDL 4/2012 Banc Sabadell  1 379 765,01 € 

La Caixa    3 382 880,63 € RDL 4/2012 la Caixa  3 382 880,63 € 

    26 676 899,90 €      26 676 899,90 € 
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La Sra. ROIG explica que el Reial decret llei 8/2014, de mesures urgents pel creixement, competitivitat 
i eficiència, va permetre a les administracions locals l’opció de renegociar les operacions de préstec que 
tenien subscrites. 

Aquesta renegociació d’operacions de préstec venia condicionada al compliment d’una sèrie de 
requisits. El primer de tots és que aquesta operació no podia incrementar el període d’amortització dels 
préstecs; el segon és que havien de suposar un estalvi financer; el tercer és que s’havia de complir 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària tant en el pressupost liquidat de 2013 com en el pressupost vigent 
de 2014; el quart és que havien de complir la regla de despesa; el cinquè és que havien de complir tots 
els criteris d’endeutament (l’estalvi net havia de ser positiu i el percentatge de capital viu havia d’estar 
per sota el 75%) i, finalment, el sisè és que el període mitjà de pagament a proveïdors havia de complir 
el que s’estableix en la Llei de morositat de les administracions públiques i, per tant, havia d’estar per 
sota dels 30 dies i, en el cas del Consell de Mallorca, la mitjana consolidada actual de pagament a 
proveïdors és de 14,27 dies. 

Una vegada vist que s’acomplien tots els requisits establerts per la mateixa llei, varen optar per 
proposar la renegociació de 39,7 M€ de préstecs, dels quals 13 M€ corresponen al préstec d’inversions 
de l’any 2011 que estava subscrit amb distintes entitats amb un euribor trimestral més uns diferencials 
que anaven del 3,5 al 4,5. 

També proposen la renegociació del préstec de pagament de proveïdors de 26,6 M€ que està subscrit 
amb un euribor trimestral més un diferencial del 3,84 després de la rebaixa que ja varen dur a aprovar 
pel Ple en el mes de juny perquè, inicialment, aquest préstec estava amb euribor trimestral més un 
diferencial del 5,25. 

Fa constar que per renegociar les dues operacions, s’han presentat moltes entitats financeres i que el 
resultat més òptim per al Consell de Mallorca ha estat adjudicar els 13 M€ a euribor trimestral més uns 
diferencials que van del 0,95 a l’1,04 i el préstec de pagament a proveïdors a euribor trimestral més uns 
diferencials que van del 0,95 a l’1,04. 

Aquestes operacions de renegociació de préstecs suposaran un estalvi per a aquesta institució de 
5.252.000 € en interessos que si se sumen a la renegociació que varen aprovar en el mes juny que 
implicà un estalvi d’1.100.000 € en interessos, fan un total d’estalvi per al Consell de Mallorca de 
6.937.000 €. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) 

Fa notar que, com ja ha dit la Sra. Roig, en aquesta renegociació es mesclen dos fets: els 13 M€ de 
préstecs d’inversions i els 27 M€ del préstec a proveïdors. 

Adverteix que el Grup Socialista ja ha explicat quin és el seu parer sobre aquest darrer préstec de 27 
M€. Opina que la solució tècnica és molt bona, és un bon moment financer, l’Estat és qui ha impulsat 
aquestes decisions i tenen bon personal tècnic, que ha fet una bona feina i que aquesta és molt 
complicada.  

Indica que el resultat final representa un estalvi de 6 M€, fins a 2021.  

Opina que aquest préstec no s’havia d’haver concertat en un moment en què el Consell de Mallorca 
tenia un deute pendent del Govern balear de 300 M€ i un dipòsit a termini de 60 M€, que ja ha tengut 
un cost per al Consell de Mallorca de 3,8 M€ en concepte d’interessos. Observa que, quan s’acabi el 
termini del préstec, en renegociació, tendrà un cost de 5 M€.  

Reitera que la decisió política no és bona. Retreu que, en el moment en què el Consell de Mallorca 
podia cobrar del Govern balear o podia no tenir un dipòsit a termini, se va fer un préstec que ha tengut 
per a la institució el cost que ha indicat.  

També retreu que aquest préstec no va ser l’únic, atès que l’any 2011 se’n va fer un altre que, sumat a 
l’anterior, representa un total de 46 M€, que tendran un cost global, quan s’acabi el termini del préstec, 
de 9 M€. És a dir, s’hauran gastat 9 M€ en interessos, no per dur endavant polítiques noves, sinó que 
van directament a la caixa dels bancs.  

Torna a dir que aquesta és una decisió política que s’hauria pogut estalviar.  

Fa avinent que el Grup Socialista ha pensat sempre, ingènuament, que aquestes actituds eren degudes a 
la submissió de l’actual equip de govern del Consell de Mallorca al Govern balear del Sr. Bauzá, però a 
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hores d’ara, després de les darreres declaracions, ja pensa que la realitat és que interessava que el 
Consell de Mallorca hagués de fer un préstec per pagar factures, perquè aquest fet donava la imatge que 
el Consell de Mallorca era un malalt terminal, la qual cosa afavoria el rèdit polític en el sentit de 
considerar que s’havia fet molt malament, durant la legislatura anterior, i també afavoria la decisió de 
reduir el Consell de Mallorca a la mínima expressió, que és l’interès real d’aquest equip de govern.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Mostra el seu desconcert davant les afirmacions que acaba de fer la Sra. Sánchez. Refusa els seus 
arguments fent-li notar que la realitat era que no hi havia doblers a la institució. 

Li recorda que l’any 2011 ja varen subscriure un crèdit de 17 M€ per al pagament de les factures als 
proveïdors, perquè no havien cobrat.  

Quan al préstec de 28 M€, li fa notar que anava adscrit a una llista de proveïdors que no havien cobrat, 
raó per la qual torna a refusar que la Sra. Sánchez digui que el nou equip de govern s’ho inventava per 
fer creure que la situació era del tot negativa.  

Pel que fa a la manca de pagament del Govern balear al Consell de Mallorca, recorda que ella ho ha 
admès en moltes ocasions. Tot i això, puntualitza que no és que el Govern balear no pagués 
correctament allò que corresponia a finals de 2011, sinó que el mes de juny ja feia més de tres mesos 
que no abonava l’assignació mensual a l’equip de govern anterior.  

Assegura que quan ella se va incorporar al govern de la institució, varen ser els propis membres del 
govern anterior els que li varen advertir que el Consell de Mallorca tenia un problema de liquiditat.  

Reitera que no hi havia doblers, a la institució, i que des de l’inici varen tenir una prioritat absoluta: 
pagar els proveïdors.  

Mostra la seva sorpresa pel fet que la Sra. Sánchez li retregui encara que hi havia un dipòsit de 60 M€. 
Davant aquest fet, li diu que tornaran a discutir els 60 M€ del pressupost de Carreteres. Li fa notar que 
d’aquesta quantitat, ja no en queda res i que el saldo d’aquesta partida és de zero euros, per la qual cosa 
poden estar tranquils perquè s’han pagat les factures de les obres de carreteres.  

Recorda a la Sra. Sánchez que abans d’aquesta partida de 60 M€ el Consell de Mallorca ja n’havia 
rebut d’altres, de partides (130 o 140 M€) destinades a fer carreteres i li fa avinent que quan va 
començar a governar l’actual equip, ni les carreteres estaven fetes ni hi havia els doblers. Va ser aquest, 
el problema amb què se va trobar l’actual equip de govern.  

Diu que no saben on varen anar a parar, aquest doblers i fa avinent que encara no li han donat cap 
explicació en aquest sentit.  

Comenta que el Grup Socialista està del tot en contra de fer un préstec per pagar proveïdors, però 
l’altre, el de inversions, ni l’ha esmentat, perquè no li interessa. 

Quan a les afirmacions que fa el Grup Socialista en tot moment en el sentit que l’anterior equip de 
govern només va deixar un endeutament de 127 M€ diu que és mentida, i ho reitera.  

Adverteix la Sra. Sánchez que els interessos del préstec de l’any 2011 que se va haver de subscriure 
amb unes condicions que ella tampoc no ha esmentat, també els haurà de pagar tota la ciutadania de 
Mallorca. Li retreu que és un préstec que l’anterior equip de govern arrossegava des de l’any 2010 i 
que el va incorporar al pressupost de 2011 per fer les inversions de les quals presumeix tant d’haver fet. 
Li retreu també que varen gastar els doblers, però no varen subscriure el préstec, i que ho varen deixar 
tot enlaire, una cosa més de les que varen deixar sense fer.  

Per aquestes raons, el nou equip de govern el va haver de subscriure, en unes condicions nefastes, però 
no va quedar més remei que fer-ho, atès que anava lligat a un Pla d’obres i serveis (POS) i a inversions 
a carreteres.  

Insisteix a dir que l’anterior equip de govern ho va deixar sense fer, i que el nou equip el va haver de 
subscriure.  

També retreu a la Sra. Sánchez que no mencioni, intencionadament, que la ciutadania també haurà de 
pagar els interessos d’aquest préstec.  
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Tot seguit li demana perquè, si aleshores tenien tants de doblers, si la situació econòmica de la 
institució era tan bona i és l’actual equip de govern qui s’ha inventat que la situació era dolenta, en el 
mes de febrer de 2011 l’anterior equip va dir que s’havia de subscriure un préstec de 14 M€ per a fer 
inversions.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació. 

Puntualitza que el deute de la CAIB al Consell de Mallorca va arribar a ser de 330 M€, i que això ho 
sap tothom.  

Retreu a la Sra. Roig que la primera decisió del seu govern fos la d’aturar màquines i aturar de cobrar. 
Pensa que interessava, aturar de cobrar, i allargar el conveni de Carreteres fins a 2021, com han fet, un 
conveni que era per pagar les obres però que no sap com ho han pagat, perquè no han cobrat ni un euro 
des de l’inici de la seva gestió.  

Torna a dir que interessava, reduir el finançament del conveni de Carreteres de la CAIB, que varen 
allargar i que establia que l’any 2015 pagarien al Consell de Mallorca 27 M€, i ara ho incorporen a la 
seva Llei de finançament per 13 M€, indefinidament. Torna a dir que pensa que interessava, que fos 
així.  

Ara, transcorreguts aquests anys, ja és possible avaluar, i l’estratègia està molt clara: interessava fer 
veure que la situació del Consell de Mallorca era molt dolenta, perquè interessava tenir una institució 
petita i residual. 

Afirma que és aquesta, la política de l’actual equip de govern, és la seva ideologia. Demana a la Sra. 
Roig que digui clarament quina és la seva postura, i d’aquesta forma ningú no perdrà el temps.   

Pel que fa al conveni de Carreteres subscrit amb l’Estat espanyol, indica a la Sra. Roig que els convenis 
també se gestionen pels ingressos, raó per la qual adverteix que s’han perdut els ingressos de 2012 i 
que han allargat el conveni fins a l’any 2021. Considerant que l’any 2016 hi ha eleccions i també l’any 
2020, demana a la Sra. Roig qui pagarà el conveni de carreteres, qui governarà, l’any 2020 i l’any 
2021. Li demana si se cobrarà del tot, aquest conveni de carreteres per a l’illa de Mallorca. Vol saber 
també si és conscient que aquesta és una mala negociació.  

Quan al préstec que el nou equip de govern va haver de subscriure en unes condicions molt negatives, 
respon que les condicions dels préstecs, en aquesta institució, atesa la seva configuració com a 
administració local, no és una decisió política sinó tècnica; la institució té un tresorer i una interventora, 
amb una molt bona formació, i són aquestes persones les que fan aquesta feina, perquè és la que els 
pertoca fer.  

Assenyala que el tresorer té anys infinits d’experiència, és bon coneixedor del mercat i tenia uns 
instruments molt bons, que li havia donat la institució, de forma que en aquell moment concret aquell 
préstec va ser el millor. De la mateixa forma, imagina que quan se va fer el préstec per pagar els 
proveïdors, els 27 M€ a un 3,45 de diferencial sobre l’euribor era bo, i ara tenen un diferencial d’un 
0,95 que és millor, però el mercat canvia. 

Reitera que, afortunadament, el Consell de Mallorca disposa d’una persona que com a tècnic de 
reconeguda experiència pren aquestes decisions. Puntualitza que no té res a veure amb els polítics. 

Per aquesta raó refusa el retret de la Sra. Roig, que ha afirmat que l’anterior equip li va deixar un 
préstec amb unes condicions molt dolentes. Assenyala que li varen deixar un préstec sense haver-ne fet 
ús, que se podia concertar i recorda que, de fet, La Sra. Roig li ha reconegut en el Ple que, sortosament, 
el nou equip de govern havia pogut disposar d’aquell préstec.     

Torna a dir que és evident que el PP vol donar una imatge del Consell de Mallorca com la d’un malalt 
terminal i ara, amb aquesta solució tècnica, s’arregla un poc una solució política dolenta però 
condemna la institució a la misèria.  

Per acabar, adverteix que el PP no pot oblidar que és el Consell de Mallorca, qui té el mandat 
d’atendre, per mitjà dels serveis socials, la gent més desafavorida de la societat.  

La Sra. PRESIDENTA inicia la seva intervenció. 

Considera que han d’estar orgullosos, tots els membres del govern del Consell de Mallorca, per allò 
que han fet durant aquesta legislatura. Opina que s’han fet miracles, des del punt de vista econòmic, 
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digui el que digui el Grup Socialista, atès que se varen fer càrrec d’una institució en la qual no se 
pagava res i devien a tothom i han posat ordre, se paga puntualment als proveïdors les feines 
encomanades.   

Fa notar que s’han establert prioritats, com ara les persones i, per bé que és cert que s’han endeutat, ho 
han fet per pagar factures pendents que hi havia en el Consell de Mallorca. Ara, gràcies a la millora de 
les condicions financeres de les entitats bancàries, és possible renegociar els préstecs subscrits, fet que 
ha permès presentar avui al Ple una bona notícia per als mallorquins: l’estalvi de 6 M€ en interessos de 
préstecs que tenien concertats. 

Pensa que quan hi ha una bona notícia, els Grups de l’oposició ho han de saber reconèixer, i ho ha de 
dir clarament, sense fugir de la qüestió parlant d’altres temes, com ara el conveni de carreteres, etc.  

Assenyala que avui s’ha convocat un Ple extraordinari per explicar que s’han refinançat uns préstecs, 
per la qual cosa allò que pertoca és manifestar si s’està o no d’acord amb la decisió, si és bo o no per a 
la institució i valorar si l’estalvi dels 6 M€ permetran o no fer altres coses. Puntualitza que és aquest, el 
debat d’avui, i no cap altre.  

Retreu que el Grup Socialista s’hagi remuntat tan lluny, en els seus comentaris, per valorar un tema tan 
concret i tan puntual com és aquest. 

La Sra. ROIG tanca el debat. 

Considera que ha d’intervenir necessàriament per puntualitzar una sèrie de comentaris que ha fet la Sra. 
Sánchez.  

En primer lloc, adverteix que ella no ha atacat en cap moment la feina dels tècnics d’aquesta institució, 
però la Sra. Sánchez ha demostrat una petita confusió, que li resol tot seguit. 

Li demana si sap quan se va formalitzar el préstec dels 13 M€ amb les entitats financeres que se 
presenta avui al Ple. Li recorda que va ser durant els mesos de novembre i de desembre, i que el varen 
haver de treure dues vegades perquè no hi havia cap entitat que volgués finançar el Consell de 
Mallorca. Per aquesta raó el varen haver de formalitzar en les condicions que varen proposar les 
entitats financeres.  

Torna a dir que en cap moment ha atacat la feina del tècnic de la institució, sinó tot el contrari, reconeix 
que varen haver de fer molta feina i amb moltes dificultats. Puntualitza que allò que ha dit és que la 
situació, a finals de 2011, era molt complicada per al Consell de Mallorca i que, així com en aquells 
moments no hi havia cap entitat financera disposada a finançar un préstec –que era el problema 
principal que tenia la institució– a dia d’avui s’han presentat moltes entitats, han pogut triar, i la 
baixada dels tipus d’interès ha estat brutal. 

Fa notar que les entitats financeres, quan acudeixen i admeten finançar és perquè estan tranquil·les que 
no tendran cap problema a l’hora de la devolució del préstec ni per al pagament dels interessos. En 
canvi, quan no acudeixen és perquè els comptes no estan clars i en conseqüència no es volen arriscar.  

Demana a la Sra. Sánchez que no acusin l’actual equip de govern en el sentit que en qüestió de dos o 
tres mesos va ser capaç de capgirar la situació d’aquesta institució, perquè això és impossible per molt 
llestes que siguin les persones que el conformen.  

Reitera que la situació no era bona, raó per la qual les entitats financeres no volien finançar cap préstec 
i se varen produir molts problemes per aquest motiu.  

Fa avinent que el préstec de 14 M€ el va signar l’actual presidenta, i no va ser durant la legislatura 
anterior, tot i que l’equip anterior hagués dit el mes de gener que s’havia de subscriure perquè anava 
lligat a inversions; ho varen dir, però no el varen signar i aquest va ser un més, de tots els temes que 
varen deixar sobre la taula.  

Reitera que no és ella qui assenyala quin era el problema més gran de la institució, sinó que ho diuen 
les entitats bancàries i ho diuen les xifres comptables. 

Respon a un comentari discrepant del Sr. Garau afirmant que les entitats bancàries no funcionen per 
titulars de premsa, sinó per liquidacions i per xifres, i és d’aquests indicadors, dels que es refien.  
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Torna a dir que no va ser a partir del mes de juliol que el Consell de Mallorca va deixar de cobrar del 
Govern balear, sinó que el deute ja venia de molt abans que l’actual equip  començàs a governar el 
Consell de Mallorca.  

Quan a les obres que s’han fet a les carreteres, diu a la Sra. Sánchez que no se preocupi, que ja passaran 
comptes i se veurà qui n’ha fet i qui no n’ha fet. Adverteix la Sra. Sánchez que l’equip anterior va rebre 
uns doblers per fer-ne i no les varen fer, mentre que l’equip actual sí que n’ha fet, i és això el que els 
dol.  

Qualifica d’autèntica barbaritat que la Sra. Sánchez s’atreveixi a dir, en el Ple, que  a aquest equip de 
govern li interessava deixar de cobrar, perquè a qualsevol polític allò que li interessa és fer coses però 
per fer-les s’han de tenir doblers i els comptes ben equilibrats perquè s’ha de tenir garantia de poder 
pagar els deutes. És això, el que l’anterior equip de govern no tenia gens clar.  

Afirma que, a dia d’avui, l’equip anterior encara braveja d’haver fet moltes coses, però d’allò que 
encara no ha bravejat és d’haver-ho pagat.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i onze abstencions (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 9142 a  A  Nº 9151. 

El secretari general     La presidenta 

 

 

 


