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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 17/2014 

Caràcter: extraordinària  
Data: 21 de novembre de 2014 
Hora: de 9.42 h a 12.52 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) 
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) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 

Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 

ORDRE DEL DIA: 

1. Proposta del projecte del pressupost general del Consell de Mallorca, bases 
d’execució i plantilla per a l’exercici 2015. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

PUNT 1. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A 
L’EXERCICI 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

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 2015. 

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 
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”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC 
Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca” així com l'estat de despeses i d’ingressos 
de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2015, 
el resum dels quals , per capítols, és el següent: 
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 53.302.757,74
2 Despeses corrents en béns i serveis 32.290.888,17
3 Despeses financeres 3.002.238,16
4 Transferències corrents 139.078.374,21
5 Fons de contingència 300.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 65.175.467,70
7 Transferències de capital 16.607.473,98
8 Actius financers 90.000,00
9 Passius financers 18.925.657,20

TOTAL DESPESES 328.772.857,16

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 12.196.577,05
2 Imposts indirectes 14.293.731,67
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.430.384,44
4 Transferències corrents 203.696.559,21
5 Ingressos patrimonials 2.563.122,55

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 93.502.482,24
8 Actius financers 90.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 328.772.857,16

2015 PRESSUPOST CONSELL DE MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 47.738.461,54
2 Despeses corrents en béns i serveis 73.201.771,81
3 Despeses financeres 3.137,39
4 Transferències corrents 19.409.599,65
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 2.401.594,40
7 Transferències de capital 1.158.963,61
8 Actius financers 185.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 144.098.528,40

2015 PRESSUPOST IMAS

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.506.671,68
4 Transferències corrents 134.895.794,53
5 Ingressos patrimonials 35.504,19

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 3.560.558,00
8 Actius financers 100.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 144.098.528,40  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 943.450,04
2 Despeses corrents en béns i serveis 676.936,64
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 1.136.000,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 126.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 10.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 2.895.386,68

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 318.220,00
4 Transferències corrents 2.150.000,00
5 Ingressos patrimonials 417.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 10.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 2.895.386,68

2015 PRESSUPOST IEHM
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 898.926,39
2 Despeses corrents en béns i serveis 239.073,61
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 12.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 6.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 1.156.000,00

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 550.000,00
4 Transferències corrents 600.000,00
5 Ingressos patrimonials 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 6.000,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.156.000,00

2015 PRESSUPOST ADU
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 63.239,12
2 Despeses corrents en béns i serveis 406.760,88
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 230.000,00
7 Transferències de capital 800.000,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 1.500.000,00

2015 PRESSUPOST C. SERRA DE TRAMUNTANA

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 0,00
4 Transferències corrents 1.500.000,00
5 Ingressos patrimonials 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.500.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 1.081.100,30
2 Despeses corrents en béns i serveis 159.845,95
3 Despeses financeres 9.700,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 52.100,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 1.302.746,25

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 524.997,67
4 Transferències corrents 777.548,58
5 Ingressos patrimonials 200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.302.746,25

2015 PRESSUPOST C. TIC MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 117.165,05
2 Despeses corrents en béns i serveis 114.433,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 231.598,05

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 0,00
4 Transferències corrents 231.598,05
5 Ingressos patrimonials 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 231.598,05

2015 PRESSUPOST C. EUROLOCAL MALLORCA
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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 85.115,52
3 Despeses financeres 100,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de contingència 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 142.326,52

2015 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 0,00
2 Imposts indirectes 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 37.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 96.326,52
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 142.326,52  

 

 

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2015 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”, dels consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. 
TIC Mallorca”, “C. Eurolocal Mallorca” i de la societat mercantil “Ràdio i Televisió 
de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent: 
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CAP. DENOMINACIÓ CdM IMAS IEHM ADU CST C.TIC C.EUROLOCAL RTVMSAU
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 53.302.757,74 47.738.461,54 943.450,04 898.926,39 63.239,12 1.081.100,30 117.165,05 57.111,00 104.202.211,18 104.202.211,18

2 Despeses corrents en béns i serveis 32.290.888,17 73.201.771,81 676.936,64 239.073,61 406.760,88 159.845,95 114.433,00 85.115,52 107.174.825,58 107.174.825,58

3 Despeses financeres 3.002.238,16 3.137,39 3.000,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 100,00 3.018.175,55 3.018.175,55

4 Transferències corrents 139.078.374,21 19.409.599,65 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.623.973,86 128.046.895,49 31.577.078,37

5 Fons de contingència 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6 Inversions reals 65.175.467,70 2.401.594,40 126.000,00 12.000,00 230.000,00 52.100,00 0,00 0,00 67.997.162,10 67.997.162,10

7 Transferències de capital 16.607.473,98 1.158.963,61 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 18.566.437,59 3.560.558,00 15.005.879,59

8 Actius financers 90.000,00 185.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 291.000,00

9 Passius financers 18.925.657,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.925.657,20 18.925.657,20

TOTAL DESPESES 328.772.857,16 144.098.528,40 2.895.386,68 1.156.000,00 1.500.000,00 1.302.746,25 231.598,05 142.326,52 480.099.443,06 131.607.453,49 348.491.989,57

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 12.196.577,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.196.577,05 12.196.577,05

2 Imposts indirectes 14.293.731,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293.731,67 14.293.731,67

3 Taxes, preus públics i altres ing. 2.430.384,44 5.506.671,68 318.220,00 550.000,00 0,00 524.997,67 0,00 37.000,00 9.367.273,79 9.367.273,79

4 Transferències corrents 203.696.559,21 134.895.794,53 2.150.000,00 600.000,00 1.500.000,00 777.548,58 231.598,05 0,00 343.851.500,37 128.046.895,49 215.804.604,88

5 Ingressos patrimonials 2.563.122,55 35.504,19 417.166,68 0,00 0,00 200,00 0,00 9.000,00 3.024.993,42 3.024.993,42

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6 Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.326,52 96.326,52 96.326,52

7 Transferències de capital 93.502.482,24 3.560.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.063.040,24 3.560.558,00 93.502.482,24

8 Actius financers 90.000,00 100.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 206.000,00

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 328.772.857,16 144.098.528,40 2.895.386,68 1.156.000,00 1.500.000,00 1.302.746,25 231.598,05 142.326,52 480.099.443,06 131.607.453,49 348.491.989,57

2015 ESTAT CONSOLIDAT DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS

 

 

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 2015. 

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 del GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 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 2015.  
 
El grup polític MÉS per Mallorca, davant l’Avantprojecte de Pressuposts Generals 
del Consell de Mallorca pel 2015 presentat per l’equip de govern, considera que: 
 

1. Atès que malgrat l’increment de finançament del Conveni de Carreteres per part del 
Ministeri de Foment, aquest resulta totalment insuficient. 

 
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 2015 no preveu cap inversió amb aquest 
concepte. 
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3. Valorant que el finançament per part del Govern de les Illes Balears es basa en la 

nova Llei de Finançament dels Consells Insulars, aquesta no cobreix les necessitats 
reals del Consell de Mallorca. 
 

4. Considerant que aquesta mancança d’ingressos produeix un finançament deficitari per 
exercir amb garanties les competències pròpies del Consell de Mallorca.  
 

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 2015. 

 

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 2015.  
 
El grup polític MÉS per Mallorca, davant l’Avantprojecte de Pressuposts Generals 
del Consell de Mallorca pel 2015 presentat per l’equip de govern, presenta les 
següents esmenes: 
 
 
INGRESSOS  
 

1. Creació d’una nova partida 10 XXXXX CAIB FONS ESTATUTARIS 2011, 
de 7.400.000 euros. 
 

2. Creació d’una nova partida 10 XXXXX CAIB FONS ESTATUTARIS 2015, 
de 10.000.000 euros. 

 
3. Creació d’una nova partida 10 XXXXX AJUNTAMENTS SERPREISAL 

ANYS ANTERIORS, de 5.959.546,51 euros. 
 

4. Creació d’una nova partida 10 XXXXX AJUNTAMENTS DE MÉS DE 
20.000 HABITANTS SERPREISAL, de 2.300.000 euros. 

 
 
VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

5. Reduir en 640.000 euros la partida 20 23180 48900 d’Altres transferències del 
programa “Promoció social i associacionisme”. 

 
6. Suprimir completament la partida de capítol 4 20 33490 42390 “Aportació 

UNED” que suposen 350.000 euros. 
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7. Crear una nova partida de capítol 6 20 33490 XXXXX dotada amb 4.300.000 
euros per a la realització de les obres de la Fundació Toni Catany, provinent de 
la proposta d’esmena 1. 

 
8. Crear una nova partida de capítol 6 20 33620 XXXXX dotada amb 3.100.000 

euros per a la realització de les obres de rehabilitació de Can Weyler, 
provinent de la proposta d’esmena 1. 

 
9. Crear una nova partida de capítol 6 20 33620 XXXXX dotada amb 300.000 

euros per a l’adquisició de l’edifici del Sindicat de Felanitx, provinent de la 
proposta d’esmena 2. 

 
a. Crear una partida de capítol 6 20 33620 XXXXX, dotada amb 

4.000.000 euros per a la restauració del Monestir de Bellpuig, 
provinent de la proposta d’esmena 2. 

 
10. Augmentar la partida de capítol 2 20 33400 XXXXX “Activitats culturals 

normalització lingüística” amb 50.000 euros provinent de la proposta 
d’esmena 5. 

 
11. Augmentar la partida de capítol 4 20 33430 XXXXX  “Ajuntaments per 

activitats culturals” amb 160.000 euros provinent de la proposta d’esmena 5. 
 

12. Augmentar la partida de capítol 4 20 33620 XXXXX “Ajuntaments per 
catàleg de patrimoni” amb 100.000 euros, provinent de la proposta d’esmena 
5. 

 
13. Crear una nova partida al programa 33620 de capítol 4 dotada amb 200.000 

euros en concepte de “Ajuntaments per restauració de patrimoni” provinent de 
la proposta d’esmena 5. 

 
14. Crear una nova partida al programa 33490 de capítol 4 dotada amb 200.000 

euros en concepte de “Conveni activitats culturals Obra Cultural Balear” 
provinent de la proposta d’esmena 6. 

 
15. Crear una nova partida al programa 20 33400 XXXXX de capítol 4 dotada 

amb 150.000 euros en concepte de “Ajuntaments per a activitats de 
normalització lingüística” provinent de la proposta d’esmena 6. 

 
16. Crear una nova partida al programa 20 33490 XXXXX de capítol 4 dotada 

amb 50.000 euros en concepte de “Creació del Consell de Joventut de 
Mallorca” provinent de la proposta d’esmena 5. 

 
 
URBANISME I TERRITORI  
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17. Crear un nova partida al programa 55 15110 XXXXX de capítol 2 dotada amb 
90.000 en concepte de “Redacció Pla Director Sectorial i Equipaments de 
Mallorca”, provinent de la proposta d’esmena 5. 
 

18. Crear una nova partida al programa 15195 de capítol 4 dotada amb 166.450 
euros en concepte de “Ajuntaments socis ADU per projectes de millora del 
medi ambient” provinent 66.450 euros de la proposta d’esmena 23, i 100.000 
euros de la proposta d’esmena 3. 

 
19. 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 
“Millora carretera Algaida - Campos”, “Rescat concessió Túnel de Sóller”, 
“Altres variants” i “Vials de seguretat per a ús ciclista I fase”. 

 
20. 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”. 

 
 
COOPERACIÓ LOCAL  
 

21. Crear una nova la partida al programa 16930 de capítol 4 amb el concepte de 
“Aportació ajuntaments de menys de 20.000 habitants per despeses corrents “ 
amb 8.000.000 euros, provinent 5.809.546 de la proposta d’esmena 3, i 
2.140.454 de la proposta d’esmena 4. 
 

22. Crear un nova partida al programa 65 94310 XXXXX de capítol 4, dotada 
amb 50.000 euros, amb el concepte “Aportació a ajuntaments per al 
compliment de la LOPD”, provinent de la proposta d’esmena 3. 
 

 
PRESIDÈNCIA 
 

23. Suprimir completament la partida de capítol 2 00 92001 XXXXX de 
“Coordinació de projectes” que suposen 66.450 euros. 

HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

24. Crear un nova partida al programa 10 92021 XXXXX de capítol 6, dotada 
amb 5.700.000 euros, amb el concepte “Obres de reforma edifici La 
Misericòrdia”, provinent de la proposta d’esmena 2. 

 
 
MEDI AMBIENT  
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25. Suprimir completament la partida de capítol 2 50 16220 22706 de “Estudis i 

treballs tècnics gestió de residus de Mallorca” que suposen 100.000 euros. 
 

26. Crear una nova partida de capítol 2 al programa 50 17225 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 25. 

 
27. Augmentar la partida de capítol 2, programa 50 17225 XXXXX  “Conservació 

Infraestructures i béns nat. camina per Mallorca” amb euros 59.546 euros 
provinent de la proposta d’esmena 4. 

 
 
BENESTAR SOCIAL  
 

28. Reduir en 231.768 euros la partida de capítol 2, del programa 30 23180 48900 
d’Altres transferències del programa “Promoció social i associacionisme”. 
 

 
IMAS  

 
29. Reduir en 231.768 euros la partida de capítol 2, del programa 30. 
 
30. Augmentar la partida del capítol 7 10 23129, amb el concepte “Convocatòria 

ajudes individuals gent gran atenció a la dependència” amb 100.000 euros 
provinents de l’esmena 29. 

 
31. Augmentar la partida del capítol 4, programa 20 23135, amb el concepte 

“Ajudes complementàries menor en acolliment programa emancipació, amb 
70.000 euros, provinents de l’esmena 29. 

 
32. Crear una partida al programa 30 23155 d’inclusió social al capítol 4 amb 

61.968 euros amb el concepte de “Aportació a la campanya de construcció 
d’un nou centre Projecte Home” provinents de l’esmena 29. 

 

 

ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE 
DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 2015 
 

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, davant l'Avantprojecte de 
Pressupost del Consell de Mallorca pel 2015 presentat per l’equip de govern, 
considera que: 

 
Exactament com els anys passats, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA pensa que l'Avantprojecte de Pressupost del Consell de Mallorca pel 
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2015 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 quatre 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 2010 a 4011 milions el 2015. Es tracta d’un increment de 
més de 627 milions en quatre anys (+18,5 %). 
 
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 348 milions dels 437 
de 2010, o sigui, una disminució de 89 milions també en quatre anys (-20%). 
 
Així idò, mentre el pressupost de la Comunitat Autònoma ha crescut els darrers quatre 
anys un 18,5%, 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. 
 
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. La situació de Mallorca sobre la pobresa i l’exclusió social detectats a 
l’informe Foessa 2014 no és casual, sinó conseqüència clara de les polítiques 
conservadores i de pressupostos que no compleixen cap paper de redistribució, com es 
el cas del pressupost del Consell per a 2015. 
 
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 2015. 

 

ESMENES GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA DE 
L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER A 2015 

 
A. ESMENES D’ADDICIÓ AL CAPÍTOL 4 D’INGRESSOS 
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PRIMERA: 

Import del fons del FIFS que correspondria al 2015 si la massa homogènia i el fons de 
convergència aprovats per la llei recollissin les esmenes presentades pel grup 
parlamentari del PSOE. 
 
SEGONA: 
 

Import del fons del FIC que correspondria a Mallorca el 2015 si la massa homogènia i 
el fons de convergència aprovats per la llei recollissin les esmenes presentades pel 
grup parlamentari del PSOE 
 
TERCERA: 
 

 
Recuperació del cost en interessos des de la seva concertació dels préstec 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. 
 
QUARTA 

 

A la vista de les quatre esmenes d’addició presentades, el pressupost d’ingressos es 
veurà incrementat en 39.939.005 € 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: 39.939.005 

 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 45002 122.648.541 21.544.784 144.193.325

10 75061 40.882.848 7.181.593 48.064.441

CAIB: FONS INSULARIT I FINANÇAMENT 
SERVEIS
CAIB: FONS INSULARIT I FINANÇAMENT 
SERVEIS

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 75060 CAIB: FONS COMPENSACIÓ INTERINSULAR 25.869.541 2.680.947 28.550.488

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 45XXX 0 6.670.322 6.670.322
CAIB ABONAMENT INTERESSOS DE 
DEMORA

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

40 45005 CAIB: SALARI SOCIAL 4682458 1.861.359 6.543.817
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B. ESMENES D’ADDICIÓ I/O SUPLEMENTACIÓ AL PRESSUPOST DE 
DESPESES 
 
A efectes de sistematitzar la presentació d’esmenes al pressupost de despeses, 
senyalar que: 
- Les esmenes es presenten agrupades per departaments i/o organismes autònoms i 
numerades correlativament dins del departament i/o organisme autònom al qual fan 
referència. 
- Totes i cada una de les esmenes d’addició al pressupost de despeses, que a 
continuació es relacionen, es finançaran amb el major crèdit que suposen les esmenes 
d’addició presentades a l’inici del present escrit. 
 
 
1. VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PRIMERA: 
PARTIDA  CONCEPTE     ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
20334304XXXX CONVENI ASSOCI TEATRES AUDITORIS PUBLICS                   300.000           300.000 

 
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. 
 
 
SEGONA: 
PARTIDA  CONCEPTE      ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
20334004XXXX OBRA CULTUAL BALEAR                     10.000   10.000 

 
És important que , des de les Institucions, es fomenti la llengua i cultura pròpies i es 
defensi i doni suport a les entitats que així ho promouen. 
 
 
TERCERA: 
PARTIDA  CONCEPTE           ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
20334004XXXX ONA MEDITERRÀNEA                                                             15.000            15.000 

 
És necessari donar suport a iniciatives ciutadanes com Ona Mediterrània que omple el 
buit radiofònic en català que hi havia a Mallorca des de que el Consell de Mallorca va 
tancar RTVM. 
 
 
QUARTA: 
PARTIDA  CONCEPTE          ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
203340048901       ASSOC. PREMSA FORANA F. LLENGUA CATALANA        20.000   30.000     50.000 
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És necessari incrementar la partida destinada a l'associació de la premsa forana pel 
foment de la llengua catalana. Són moltes les publicacions periòdiques als diferents 
municipis de Mallorca que estan arrelades i que formen part de la idiosincràsia del 
poble. A més, cal dir que juguen un paper molt important en la seva tasca de 
dinamitzar el teixit sociocultural. 
 
CINQUENA: 
PARTIDA  CONCEPTE        ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
203349046201              A AJUNTAMENTS CONV. CIRCUIT DE MUSICA                    10.500        65.500           
76.000  

 
Un any més, la partida destinada a la convocatòria per Ajuntaments del Circuit de 
Música és del tot insuficient. Cal apostar per la creació i la promoció dels músics de 
Mallorca. 
 
 
 
SISENA: 
PARTIDA  CONCEPTE                            ACTUAL  INCREMENT   TOTAL
  
20334904XXXX CONVENI FACTORIA DE SO                                                      50.000             50.000 

 
És necessari contemplar als pressuposts un conveni amb Factoria de So per tal 
d'ajudar a la formació de nous creadors musicals.  
 
 
SETENA: 
PARTIDA  CONCEPTE  ACTUAL  INCREMENT  TOTAL  
103420063200 OBRES REPOSICIÓ POLIESP SANT FERRAN            245.000   1.755.000        2.000.000 

 
És necessari que el Consell de Mallorca dugui a terme les obres de rehabilitació del 
Polisportiu de Sant Ferran, l'únic equipament esportiu de titularitat insular, que 
actualment es troba en condicions lamentables. 
 
 
VUITENA: 
PARTIDA  CONCEPT                ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
203346047   A EMPRES CONVOC.  ACT. CULTS BEAT RAMON LLULL  20.000  20.000             40.000 

 
És necessari augmentar la partida destinada a la convocatòria per empreses per la 
realització d'activitats culturals en commemoració de l'any Ramon Llull. 
 
 
NOVENA: 
PARTIDA  CONCEP                       ACTUAL   INCREMENT   TOTAL  
203346046 A AJUNTA CONV ACT CULT BEAT RAMON LLULL               20.000         80.000         100.000 

 
És necessari augmentar la partida destinada a la convocatoria per Ajuntaments per la 
realització d'activitats culturals en commemoració de l'any Ramon Llull. 
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DÈCIMA: 
PARTIDA  CONCEPTE          ACTUAL  INCREMENT   TOTAL  
203349062800    FONS BIBLIOGRÀFICS CULTURA                                  15.000          25.000         40.000 

 
Amb els doblers que es destinen a la Biblioteca Diocesana, que creiem innecessari, es 
pot augmentar la partida de fons bibliogràfics, oberta a tothom. 
 
ONZENA: 
PARTIDA  CONCEPTE      ACTUAL     REDUCCIÓ   TOTAL  
203346048901   CONV BISBAT VII CENTENARI MORT RAMON LLULL  100.000    100.000   0           

 
El Bisbat de Mallorca ja té un conveni anual amb el Consell de Mallorca. 
 
 
DOTZENA: 
PARTIDA  CONCEPTE                         ACTUAL  REDUCCIÓ    TOTAL  
203349048903 CONV BISBAT  P/COL.LAB BIBLIOTECA DIOCESÀNA 2015    25.000    25.000           0 

 
No es justifica aquest nou conveni amb el Bisbat de Mallorca. 
 
 
TRETZENA: 
PARTIDA  CONCEPTE       ACTUAL  REDUCCIÓ   TOTAL  
203343048902             FUNDACIO CHARO Y CAMILO JOSE CELA              3.000         3.000          0 

 
No es justifica aquesta subvenció. 
 
 
 
2. PRESIDÈNCIA 
 
PRIMERA:  

 
 
Es tracta d’una convocatòria de subvencions als ajuntaments per tal  que adeqüin i 
modernitzin les oficines d’informació turística. 
 
 
SEGONA: 
 

L’oficina d’informació turística de la Plaça de la Reina necessita d’una urgent reforma 
i modernització.  
 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 43210 762000 MODERNITZACIO OIT AJUNTAMENTS 1.000.000 1.000.000

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 43210 6XXXX REHABILITACIO OIT PLAÇA DE LA REINA 150.000 150.000
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TERCERA: 
 

La informació passa per fer-la accessible amb tots els mitjans que estan a l’abast de 
les administracions, i un d’ells són les aplicacions apps mòbils 
 
 
QUARTA: 

 
La Fundació Mallorca Turisme va comprometre una despesa de 150.000 € amb la 
productura Calle Cruzada per la filmació a Mallorca de part dels exteriors de la 
pel·lícula Cloud Atlas, despesa que no s’ha abonat i que ha provocat que aquesta 
productura interposi un procediment judicial, per la qual cosa i per tal que no es 
produeixi un enriquiment injust per part del Consell de Mallorca, s’han d’abonar les 
despeses esmentades. 
 
QUINTA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE  ACTUAL INCREMENT TOTAL        
       
00 17910 46701    Aportació al Consorci de la Serra   1.500.000 1.500.000
 3.000.000  
Creació d'un programa de capacitació i especialització laboral per la restauració del 
patrimoni de pedra en sec de la Serra de tramuntana. 
 
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 per 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 
   

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 43210 640000 APLICACIO MOBIL INFO TURISTICA 25.000 25.000

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 23200 Aportació F.M.T. per fer front a la despesa 150.000 150.000

 extraordinària a Productora Calle Cruzada

 Producciones  
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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                            INCREMENT 

Sous funcionaris interins per execució de programes   
 414.416  

  
S’ha pressupostat amb períodes inferiors a l’any programes que, tal i com la Direcció 
de Funció Pública ha manifestat, es desenvoluparan els 365 dies de l’any, per la qual 
cosa la seva dotació pressupostària és insuficient. Es tracta dels programes sobre 
competències de la Llei 27/2013, informació i control accés a Sa Dragonera, control i 
seguiment dels serveis de recollida selectiva, codi ètic, rutes d’interès cultural, 
valoració de les situacions bàsiques de sòl urbanitzat, suport eficiència energètica de 
les corporacions locals i recaptació del Consell de Mallorca. 
 
TERCERA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 920XX  63200 OBRES DE REPOSICIÓ SVEIS. GRALS.  0,00 2.072.650,00 2.072.650,00 

 
Per tal de fer obres de manteniment i reposició als edificis del Consell de Mallorca.  
 
QUARTA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE    ACTUAL INCREMENT            
TOTAL 
00 92900 500000 FONS DE CONTINGÈN I ALTRES IMPREV   622.129 
 622.129 

 
 
4.CARRETERES, URBANISME I TERRITORI 
 
PRIMERA:  
 
PARTIDA  CONCEPTE                          ACTUAL   INCREMENT 
 TOTAL 
55 15140 22706 Estudis i treballs tecnic serv transf territori           60.000     150.000
 210.000 

 
Per tal d’iniciar les tasques de redacció, revisió i modificació del Pla Territorial 
Insular de Mallorca. 
 
SEGONA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE                          ACTUAL   INCREMENT 
 TOTAL 
55 45300 6xxxx Pla estalvi energètic carreteres Consell Mallorca               2.000.000        2.000.000 
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És necessari abordar un pla d’eficiència energètica a les carreteres de la xarxa del 
Consell de Mallorca, amb un doble objectiu, l’eficiència energètica i l’estalvi 
econòmic. 
 
 
TERCERA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE                          ACTUAL   INCREMENT 
 TOTAL 
55 45300 6xxxx Pantalles acústiques carretes de Mallorca                              1.000.000        1.000.000 

 
El gasoducte Palma-Calvià ha eliminat l’arbrat a zones residencials properes a la 
xarxa de carreteres del Consell on feia la funció de pantalla acústica, provocant així 
molèsties als residents, fent-se necessària, per la qual cosa, la instal·lació de pantalles 
acústiques per tal de minorar l’impacte sonor. 
 
QUARTA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE                          ACTUAL   INCREMENT 
 TOTAL 
55 45300 60900 Inv. Nova infrast carretes Consell Mallorca 13.022.109,37  6.000.000       19.022.109,37   

 
La xarxa de carreteres necessita d’una constant inversió per part del Consell de 
Mallorca, a nivell de redistribució del trànsit, i també a nivell de seguretat de vehicles, 
ciclistes i demés usuaris de la xarxa, proposant, per la qual cosa, l’execució de la 
ronda de Campos, eliminació de punts negres i reforçament de fermes amb execució 
de rotondes a cruïlles perilloses, així com l’execució del carril bici Algaida-Pina ja 
sol·licitat al Consell de Mallorca per acord unànime del seu Ple. 
 
 
5.COOPERACIÓ LOCAL 
 
PRIMERA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE                          INCREMENT 

Sous central comandaments bombers de Mallorca   1.290.080  

  
Per part del Departament de Cooperació Local s’ha previst la contractació de 28 
bombers-conductor que, tal i com s’ha explicat, no podran sortir tots ells a oferta 
pública d’ocupació, per la qual cosa s’hauran de proveir com a funcionaris interins 
entenent, per la qual cosa, que ja que existeix una borsa de treball de bomber-
conductor, es poden proveir aquests 28 llocs de treball des de dia 1 de gener de 2015, 
de manera que s’ha de consignar el crèdit pressupostari des de dia 1 de gener. 
 
SEGONA: 
 
PARTIDA  CONCEPTE                   ACTUAL   INCREMENT    
 TOTAL 
65 94310 76002 Pla Especial d’inversions pels Ajuntaments 4.000.000        6.000.000        10.000.000   
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El pla d’inversions que es proposa als pressuposts entenem que és insuficient per 
donar cabuda a les demandes municipals i, al mateix temps, activar l’economia local 
amb la creació de nous llocs de treball. 
 
 
6.ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS 
 
PRIMERA: 
 

Despesa per fer front a les indemnització del 44 dies devengats de la paga extra de 
Nadal de 2012 que fou suprimida.  
 
 
 
SEGONA: 
 
PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL 

10 XXXXX 
1XXXX RETRIBUCIONS IMAS  1,500,000 1,500,000 
 
Es tracta d’incrementar el capítol 1 amb un import de 1.500.000 € per tal de cobrir les 
baixes laborals de distint caire mitjançant substitucions de personal, i així poder fer 
front amb eficiència i eficàcia a la correcta assistència de les necessitats dels usuaris 
del serveis, així com millorar la salut i seguretat laboral dels treballadors. 
 
 
TERCERA: 

 
Es tracta de concertar 130 noves places per persones grans dependents. 
 
QUARTA: 
 

 
Col·laboració ajuntaments per desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere i posar en 
marxa el Pla contra l’explotació sexual. 
 
QUINTA: 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

0 473.000 473.000

10 XXXXX 
1XXXX INDEMNITZACIÓ PAGA EXTRA NADAL 2012 

DEVENGADA

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

40 23128 22709 28.887.347 2.500.000 31.387.347
SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL 
VAL., AVAL. I SEGUIM

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

20 23167 1XXXXXRETRIBUCIONS IGUALTAT 74.708 400.000 474.708

20 23167 2XXXXXDESPESA CORRENT IGUALTAT 157.181 200.000 357.181
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Increment de la partida d’ajuda a les dones víctimes de violència de gènere. 
 
SEXTA: 
 
 

Retornar al nivell de cooperació al desenvolupament que fins al 2011 mantenia el 
Consell de Mallorca.  
 
 
SÈPTIMA: 
 

 
Fons d’emergència social contra la pobresa energètica per evitar que els ciutadans 
més vulnerables passin fred aquest hivern.  
 
OCTAVA: 
 

 
Augmentar RMI perquè a la nostra illa hi ha un 25% de famílies en el llindar de la 
pobresa.  
 
 
NOVENA: 
 

Augmenten les 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. 

DÈCIMA: 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

40 23159 48904 0 556.230 556.230
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

30 23xxx 48xxx FONS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 0 1.000.000 1.000.000

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

30 23141 48000 PRESTACIONS RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 6.543.817 2.000.000 8.543.817

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

RESIDENCIES PÚBLIQUES LLAR D’ANCIANS 12.316.517 400.000 12.716.517

RESIDÈNCIES PÚBLIQUES BONANOVA 15.501.694 350.000 15.851.694

RESIDÈNCIES PÚBLIQUES FELANITX 4.780.600 50.000 4.830.600

RESIDENCIES PÚBLIQUES HUIALFAS 1.907.329 50.000 1.957.329

PROGRAMA 
23XXX
PROGRAMA 
23XXX
PROGRAMA 
23XXX
PROGRAMA 
23XXX

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL
20 23167 48004 AJUDES CONTRA VIOLENCIA DE GENERE 120.000 300.000 420.000
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Manteniment dels Centres de l'IMAS de Gent Gran i Menors.  
 
UNDÈCIMA: 
 

 
Dotar als municipis de l’illa dels ingressos necessaris per fer front als plans locals 
previstos a l’estratègia sobre la infància, aprovada al Ple del Consell de Mallorca per 
unanimitat. 
 
 
DUODÈCIMA: 
 

 
Millora i ampliació dels programes de menors. 
 

TOTAL AUGMENT DESPESES: 39.939.005 

 

ESMENES  DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR AL 
PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2015 

 
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 al Projecte dels Pressupost General del Consell de 
Mallorca. 
 
ESMENA AL PRESSUPOST 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 
APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

10 23XXX 6XXXXX 1.871.723 2.000.000 3.871.723

10 23XXX 6XXXXX 500.000 500.000

OBRES REPOSICIO I EQUIPAMENT 
RESIDÈNCIES GENT GRAN
OBRES REPOSICIO I EQUIPAMENT 
CENTRES MENORS

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

40 23128 46000 2.000.000 2.000.000
PLANS MUNICIPALS CONTRA LA POBRESA 
INFANTIL

PARTIDA CONCEPTE ACTUAL INCREMENT TOTAL

20 23135 22709 13.651.113 1.000.000 14.651.113
SERV. ASSIST PROGR. I SERV CONCERT 
D'ASSISTÈNCI MENORS I FAM
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IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

00 23006 12006 Retribucions bàsiques personal gerència 1.334,74  

00 23007 12000 Retribucions bàsiques personal gerència 10.243,07  

00 23007 12100 Retribucions complementàries personal gerència 7.800,65  

00 23007 12101 Retribucions complementàries personal gerència 12.188,22  

00 23007 14000 Retribucions altre personal gerència 1.848,04  

00 91220 10100 Retribucions personal  2.156,92  

10 23311 12004 Retribucions bàsiques gent gran 80.344,13  

10 23310 12101 Retribucions complementàries gent gran 67.296,22  

10 23311 12101 Retribucions complementàries gent gran 46.096,59  

10 23310 14000 Retribucions altre personal gent gran 362,64  

20 23135 12101 Retribucions complementàries menors 34.216,98  

20 23135 14000 Retribucions altre personal menors 1.265,67  

30 23155 12000 Retribucions bàsiques inclusió social 8.519,29  

30 23155 12101 Retribucions complementàries inclusió social 13.526,10  

30 23141 14000 Retribucions altre personal inclusió social 2.312,30  

40 24151 12001 Retribucions bàsiques persones discapacitades 2.733,98  

40 23328 12101 Retribucions complementàries persones 
discapacitades 3.966,71  

40 24151 14000 Retribucions altre personal persones 
discapacitades 2.070,22  

00 -4- 23100-46201 Transferències corrents Ajuntaments  150.000,00 

10-4-23129-22709 
Servei Assistència sanitària i social a la 
dependència  148.282,47 

 TOTALS 298.282,47 298.282,47 

       
 
MOTIVACIÓ. 
 

En relació a l’esmena que s’ha de presentar al projecte de pressupost de l’exercici 
2015 per tal d’incloure al capítol i de despeses de l’IMAS el cost de la part que es 
meritarà a l’exercici 2015 de la paga extra pendent de pagar als funcionaris. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció ressaltant 
que avui duen a aprovació el pressupost d’aquesta institució per a l’any 2015, el darrer pressupost 
d’aquesta legislatura. 

Tot seguit demana que li permetin dir que la redacció d’aquest pressupost ha estat prou diferent en 
comparació amb la redacció del primer pressupost d’aquesta legislatura, és a dir, amb el pressupost de 
l’any 2012. 

L’any 2012 presentaren un pressupost de 345 M€, un pressupost en què totes les àrees es reduïen 
excepte la de Benestar Social així com la d’Hisenda pels interessos i amortitzacions que pujaven. 

Era un pressupost que contempla un préstec de 16 M€, dels quals 5 M€ havien de ser per a 
ajuntaments, que no varen poden concertar perquè varen haver d’assumir un préstec de 28 M€ per 
pagar a proveïdors ja que consideraven que era prioritari que, qui havia fet un servei per a aquesta casa, 
l’havia de cobrar. 

Va ser un pressupost que, per tancar-lo, varen haver de negociar bestretes per despatxos de la comunitat 
autònoma i, en definitiva, un pressupost que va tancar en positiu precisament gràcies al préstec de 28 
M€ per pagar a proveïdors. 

Els acusaven que, amb aquell pressupost, el que volien fer era fer desaparèixer aquesta institució. El 
temps ha demostrat que, qui els acusava, ho feia en fals. 

Avui, el pressupost que presenten avui ascendeix a 328 M€ (348 M€ del total consolidat) i, 
curiosament, tots els departament o bàsicament es mantenen amb relació a l’any passat –i sense que cap 
d’ells hagi eliminat cap servei– o augmenten notablement excepte un concepte: el deute amb les 
entitats financeres que descendeix notablement en 16 M€. Això vol dir que, encara que en termes 
generals el pressupost sigui semblant al de l’any anterior, realment la despesa s’incrementa un 6,3%. 

Aquest pressupost de 2015 no contempla nou endeutament. Al tancament de l’exercici 2015, el deute 
amb els bancs serà de 133 M€, el deute que més o manco hi havia l’any 2007. 

Per tancar aquest pressupost no han hagut de negociar bestretes perquè el Consell de Mallorca ja 
compta amb una Llei de finançament que, per més que la critiquin, l’any passat li va reportar a la 
institució 7,3 M€ més de finançament i enguany 11 M€. 

Avui el Consell de Mallorca va al dia pel que fa al pagament a proveïdors (paga en una mitjana d’entre 
16 i 18 dies), cosa que tampoc no passava l’any 2012. 

Aquest canvi ha estat possible perquè l’equip de govern ha estat molt rigorós amb la gestió de la 
despesa i ha prioritzat els interessos de tots els mallorquins per damunt dels seus com a polítics. 

Remarca que avui presenten un pressupost que, passi el que passi el proper mes de maig, qui entri a 
governar el mes de juny no tendrà cap problema per gestionar-lo i, per tot això, assegura que és un 
pressupost responsable. 

Reconeix que el pressupost de 2015 segueix la mateixa línia de contenció de la despesa però és un 
pressupost, per damunt de tot, clarament social i solidari amb els que més ho necessiten. 

A continuació planteja si era necessari redimensionar aquesta institució i assenyala que, segons el seu 
parer, sí que ho era si volien consolidar els serveis públics essencials que, com a institució, estan 
obligats a cobrir i que, amb aquest pressupost, se cobreixen. 

Els que han tengut la responsabilitat de govern durant aquests anys han treballat amb un gran objectiu: 
sortir, al més aviat possible, de la greu crisi econòmica que s’ha patit. En aquest sentit han anat tots els 
esforços de l’equip de govern. 

Fa notar que el Consell de Mallorca, com a administració pública, no contribuirà a la recuperació 
econòmica si no presenta uns comptes sanejats i això, en termes pràctics, es tradueix en pagar al dia als 
proveïdors. 

Adverteix que si un proveïdor no cobra, això tendrà dues greus conseqüències. Una pròpia i directa que 
seria el tancament de l’empresa o la declaració d’insolvència en el cas dels autònoms i una altra que es 
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traslladaria als seus empleats els quals tampoc no cobrarien les nòmines. Això, al cap i a la fi, significa 
més atur, més gent sense feina i més demandes socials. 

Aquesta és la raó que sigui ben necessari garantir la solvència de les administracions públiques perquè, 
només d’aquesta manera, podran garantir la viabilitat i la sostenibilitat dels serveis públics que, sempre 
i en tot moment, han estat la seva prioritat. 

El pressupost que presenten reflecteix una millora del finançament de les dues administracions de les 
quals el Consell de Mallorca depèn econòmicament. Hi ha uns 9 M€ més de l’Estat i uns 9,5 M€ més 
de la comunitat autònoma. 

Amb aquestes millores de finançament, tot afegint-hi l’estalvi que ja ha comentat abans que tendran en 
despesa financera, els permet presentar el següent pressupost de despeses desglossat per departaments: 

Presidència: 6 M€. 

Vol destacar dos temes d’aquest departament: una aportació al Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial d’1,5 M€ en la mateixa línia que l’any passat perquè pugui dur endavant el seu pla 
de gestió i una important inversió en matèria d’aplicacions informàtiques per millorar el propi 
funcionament intern de la institució així com també contribuir a la millora dels serveis que presten als 
mallorquins. 

Aquestes aplicacions inclouen un programa de gestió de l’arxiu general, un programa de gestió de 
patrimoni, la implantació de la factura electrònica, el programa de pagament de tributs per internet o el 
programa de gestió de vedats de caça. 

Funció Pública: capítol 1 53,3 M€. 

Ressalta l’increment de l’1,7% d’aquest pressupost i detalla que aquest capítol contempla el 25% de la 
paga extra de 2012, una dotació de 28 places de bombers per 2 mesos, una sèrie de programes interins 
i, com a novetat, 4 places noves del departament d’Informàtica per dur endavant els programes 
informàtics que abans ha explicat. 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (i Gent Gran): 16,7 M€ 

En destaca l’increment de 2,3 M€ i que és el segon any consecutiu d’increment, la qual cosa demostra 
que s’ha apostat, de manera innegable, per la nostra cultura i la seva promoció fent costat a tots els 
sectors culturals i artístics. 

Posa en relleu que amb el món del teatre contribueixen amb ajudes a la producció i a l’organització de 
fires, festivals i certàmens així com també amb el Teatre Principal, espai escènic emblemàtic, amb el 
foment de les produccions pròpies (òpera, sarsuela, dansa), l’edició i publicació de llibres i el foment 
de les biblioteques tant pròpies com municipals. A l’àrea d’activitats culturals pròpies es destinen 1,5 
M€ i a Patrimoni 1,1 M€. 

A l’àrea d’Esports destinen 2,3 M€, àrea que té com a objectiu el foment de l’esport base i l’educació 
dels nins i els joves a través de la pràctica de l’esport i detalla que continuaran amb les programacions 
comarcals d’esdeveniments esportius –s’organitzen unes 1500 jornades– així com els programes 
“Suma’t” i “Esport per a tothom”, entre d’altres, que tenen una gran acceptació. 

A l’àrea de Gent Gran es destinen 2 M€ amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres 
majors amb activitats de caire físic, cultural i lúdic. 

Medi Ambient: 5M€ 

L’àrea de gestió de Residus donant serveis de recollida selectiva, la de Medi Ambient amb distints 
programes tots encaminats a donar a conèixer i a saber valorar els nostres valors paisatgístics i el nostre 
medi ambient i destaca la creació de dos nous tallers d’ocupació, un agrícola i un forestal, entre 
d’altres. 

Des del servei de Caça es dóna suport a l’activitat cinegètica i, finalment, no poden oblidar l’Institut de 
l’Esport Hípic el qual desenvolupa una important tasca dins el món del cavall. 
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Urbanisme i Territori: 78,8 M€ 

Aquest departament disposa de gairebé 6 M€ més que l’any passat i, a part de les obres que ja estan en 
marxa, les que s’iniciaran en 2015 són el tram I del desdoblament de la Ma-30, el desdoblament de la 
carretera de Llucmajor a Campos, la variant nord d’Inca, la millora de la Via de Cintura (Ma-20) amb 
l’enllaç de Son Hugo, l’accés a Lloseta, la variant d’Algaida, la millora de la carretera de ses Salines a 
la Colònia de Sant Jordi i la millora del darrer tram de la carretera de Llucmajor a s’Estanyol. 

Amb aquestes actuacions, es crearan uns 500 llocs de feina entre els sectors de la construcció, el del 
transport i d’altres. 

Indica que, a més a més, cal destacar les partides fora conveni: 16 M€ per a millora de les 
infraestructures viàries, 12,5 M€ de contractes de manteniment, 12 M€ de reforços de ferm i 2,5 M€ 
d’estabilització de talussos. 

Cooperació Local: 13,3 M€ 

Destaca, dins l’àrea d’Emergències, la inversió d’1 M€ que se farà per reformar i millorar els parcs de 
bombers i també ressalta les ajudes a ajuntaments que estan conformades per 4 M€ que provenen de les 
ajudes de 2014 més 2 M€ nous per millorar la xarxa d’hidrants dels ajuntaments i 4 M€ de nova 
inversió. 

Benestar Social: 144 M€ 

L’IMAS compta amb 9 M€ més de pressupost que l’any passat i és el departament que, any rere any, 
s’ha anat incrementant. 

Gent Gran disposa ja de 50 M€ i ressalta que estan pressupostades obres d’inversió a la Llar dels 
Ancians i a la residència de la Bonanova així com el manteniment de tots els serveis tant els relacionats 
amb el foment de l’autonomia com els que tenen a veure amb l’atenció a la dependència. 

L’àrea d’Inclusió Social compta amb 23 M€ i es mantenen les partides tant de Renda Mínima 
d’Inserció com del Pla de Prestacions Bàsiques i, així mateix, continuaran tots els serveis de l’àrea 
relatius a la xarxa d’inserció social, els centre que l’integren, els programes que hi estan relacionats 
com, per exemple, el de reinserció social per reclusos, el programa Espai, el programa Aprofita i les 
ajudes per urgent necessitat. 

Fa constar, igualment, que es crea un nou servei d’intercessió sociolaboral i de laborteràpia així com un 
nou alberg per a famílies en risc d’exclusió. Es mantenen també les distintes col·laboracions amb 
entitats com, per exemple, Càritas amb un pressupost de 300.000 €. 

Pel que fa a l’àrea de Menors, Família i Igualtat, explica que compta amb un pressupost de 28 M€ i que 
es mantenen tots els programes d’acolliment familiar (niu, cangurs) i es crea un nou servei d’acolliment 
residencial. 

Els serveis en matèria d’adopció així com els d’infància i família incorporen una sèrie de programes 
com Bressol, Controla i el de suport a l’emancipació de joves. 

Quant a la secció d’Igualtat, comenta que es crea un nou programa per a dones recloses i es mantenen 
les ajudes per a les dones víctimes de violència de gènere i les aportacions al Consell de la Dona. 

L’àrea de Persones amb Discapacitat tendrà un pressupost de 34,8 M€ dels quals la major part 
contempla la gestió de noves places, 413 en concret. 

Per concloure la intervenció assevera que, com s’ha pogut comprovar, és un pressupost social amb 
moltes partides destinades a la inversió i que demostra que el Consell de Mallorca fa costat als 
ajuntaments. És un pressupost fet i pensat perquè aquesta institució pugui ser més sòlida de cara al 



 31

futur, més útil per als ciutadans –sobretot pels que més ajuda necessiten– i per als ajuntaments de 
Mallorca. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que, abans d’iniciar la seva intervenció, vol formular una 
queixa perquè consti en acta. 

En aquest sentit comenta que, malgrat que estiguin dins els marges legals, cada any es redueix el temps 
de què disposa l’oposició per estudiar el pressupost. El seu Grup va ser consultat per veure si avui els 
anava bé la celebració d’aquest Ple, varen dir que no però la resposta de l’equip de govern va ser que 
no hi havia altre dia per celebrar-lo. 

Reitera que els terminis s’han complert d’acord amb la legalitat però és evident que cada any es retalla 
el termini de temps que s’ofereix a l’oposició per estudiar el pressupost des de la celebració de la 
Comissió Informativa fins al Ple. 

Una vegada dit això i pel que fa a l’exposició de la Sra. Roig, diu que MÉS per Mallorca considera que 
el pressupost és continuista com la mateixa consellera ha dit. És cert que ho és i, per tant, persisteix en 
els errors i les mancances d’anys anteriors que han marcat les polítiques del Partit Popular durant 
aquesta legislatura. 

En un moment que les administracions haurien d’ajudar al màxim per a la creació de llocs de feina, el 
pressupost preveu una inversió mínima tant d’inversió pròpia com de partides d’inversió destinades a 
altres institucions com poden ser els ajuntaments. 

Aquest pressupost evidencia clarament el nul esforç que ha fet el govern del Partit Popular per tal de 
reivindicar al govern de l’Estat les inversions per Mallorca i, no només això, sinó que han renunciat a 
inversions de l’Estat que vénen marcades per llei, com són les inversions estatutàries, i a les 
aportacions del Ministeri de Foment al Pla d’Obres i Serveis. 

Remarca que amb el 2015 ja seran 4 anys que no s’hauran executat inversions estatutàries i sense 
comptar amb una partida d’aportació del govern de l’Estat per al Pla d’Obres i Serveis. 

Tot això significa que l’equip de govern del Consell de Mallorca ha renunciat a fer complir la legalitat 
vigent –atès que les inversions estatutàries estan previstes en l’Estatut d’Autonomia– en perjudici de 
Mallorca i en benefici de l’Estat espanyol.  

Aquesta manera d’actuar la qualifica de vergonyosa com també ho és la submissió de l’equip de govern 
del Consell de Mallorca als interessos del Partit Popular, del govern de l’Estat espanyol i del Govern de 
les Illes Balears. 

Per altra banda, la Sra. Roig avui ha tornat a insistir en el suport als ajuntaments de Mallorca, suport 
que el Partit Popular no atura de reivindicar. Tota la legislatura ha dit que feien costat als ajuntaments i 
tot perquè la primera mesura de la presidenta va ser suprimir el pagament del SERPREISAL, una 
mesura completament efectista però de molts pocs resultats pràctics i que només ha beneficiat els 
ajuntaments grossos dels quals alguns d’ells no compleixen les seves obligacions amb el Consell de 
Mallorca. 

Els ajuntaments necessiten poder fer inversions no tan sols en obres, que estan bé i aprofita per alabar 
la convocatòria biennal que tragueren l’any passat per 2014-2015 malgrat que hagi estat una 
convocatòria que, sota el seu punt de vista, no ha anat així com tocava ja que tres ajuntaments 
governats pel Partit Popular, amb vinculacions molt directes amb consellers d’aquesta casa, han estat 
els grans beneficiats però, a part d’això, no ha estat possible repartir tota la quantitat que s’havia 
destinat a aquesta convocatòria. 

A més d’aquestes inversions en obres, els ajuntaments necessiten altres tipus d’inversions com ara són 
en patrimoni, en cultura, en serveis socials, en medi ambient, en camins públics, etc. De tot això, o molt 
poc o res en els darrers 3 anys i, per descomptat, que tampoc en el pressupost de 2015. L’afegitó 
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d’enguany de 2M€ per la instal·lació de sortides d’aigua contraincendis i 4M€ per a infraestructures 
pràcticament equival a riure-se’n dels ajuntaments.  

Aquest pressupost que presenten demostra que passen olímpicament de les persones, de les necessitats 
reals de la ciutadania i es limiten a fer el mínim perquè l’engranatge del Consell de Mallorca funcioni a 
poc a poc i així com està acostumat a funcionar, és a dir, fent molt de renou, carranquejant i amb 
moltes dificultats. 

L’únic objectiu de l’equip de govern ha estat, durant tota la legislatura i aquest pressupost ho acaba de 
remarcar, que la ciutadania s’acostumi a partir, que la ciutadania s’acostumi al retall de l’estat del 
benestar, que la ciutadania arribi a considerar les retallades com una cosa normal i que la gent que faci 
feina s’acostumi a sous miserables i contractes en precari i la que no en té ja s’espavilarà. 

Comenta que la Sra. Roig ha parlat del pressupost detallant-lo per departaments i anuncia que ell també 
ho farà de la mateixa manera per corroborar l’anàlisi global que fan d’aquest pressupost. 

L’activitat cultural que promou la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports fa avergonyir tenint 
en compte que el Consell de Mallorca ostenta pràcticament totes les competències de Mallorca en 
temes de Cultura. 

Què ha fet l’equip de govern al respecte? El primer any, una retallada brutal: totes les convocatòries 
que estaven en marxa, amb l’excusa del deute del Teatre Principal, les varen eliminar i les entitats, tant 
públiques com privades que comptaven amb la subvenció, doncs a patir. 

Llavors, a poc a poc, com degueren veure que l’anterior legislatura no ho feien tan malament, han anat 
recuperant diverses subvencions i diversos programes que estaven en marxa durant la passada 
legislatura i que el Partit Popular va suprimir el primer any de govern d’una manera arrasadora. 

Ara, sobretot d’enguany i de 2015, les quantitats que destinen a aquests programes són tan petites que 
les entitats i els ajuntaments ja ni s’hi presenten i això fa que el pressupost s’executi parcialment i 
llavors, quan se’n fa la liquidació, sobren doblers de per tot i desconeix si aquesta manera d’actuar és 
premeditada o si és el resultat d’una mala gestió. 

Remarca que està segur que alguna qüestió d’aquests dos supòsits ha d’ocórrer perquè, quan una 
partida no s’executa, és símptoma que qualque cosa passa de bon de veres. 

La indústria cultural és tan important com qualsevol altra i pot generar feina –de fet, quan funciona 
genera molts de llocs de feina– però, des del Consell de Mallorca, l’equip de govern està consentint que 
la poca indústria cultural que queda o bé passi vertaderes dificultats econòmiques o bé hagi de tancar. 

La demostració clara que l’equip de govern no creu en la nostra cultura és l’oblit total i intencionat 
d’una entitat com és l’Obra Cultural Balear que històricament ha estat capdavantera en la promoció de 
la nostra llengua i de la nostra cultura. 

A l’Obra Cultural Balear la varen declarar proscrita des del primer moment, la varen declarar com 
enemic públic número 1 des del primer moment i, per tant, aquesta entitat, durant tota aquesta 
legislatura, no ha tengut cap oportunitat de poder fer cap activitat amb subvencions de doblers públics i 
això ha passat perquè s’han seguit les ordres estrictes del Sr. Bauzá d’acord amb la seva política 
anticultural i antillengua de Mallorca. 

Aquest pressupost és la demostració clara de l’aposta que va fer el Partit Popular a favor de l’àmbit 
privat en detriment del públic i, si no, com s’explica que, en temes de Patrimoni, el Bisbat de Mallorca 
tengui subvencions nominatives per a restauració de patrimoni que ascendeixen a prop de 500.000 € –i 
no ho critica– però, en canvi, no hi hagi ni un cèntim per a la restauració del patrimoni públic dels 
ajuntaments. 
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Per acabar-ho de rematar es troben que la partida de foment de l’associacionisme d’1.840.000 € es 
destina tota a la gent gran. No hi té res a dir pel que fa a la gent gran però posa de manifest que no es 
destina ni un cèntim per a la joventut malgrat que Joventut és una de les competències del Consell de 
Mallorca. 

Desconeix com ha elaborat l’equip de govern aquest pressupost però deixen en evidència quina és la 
seva política i quin és el seu tarannà. 

També marquen una absència total de qualsevol política mediambiental que no sigui dur fems de fora 
de Mallorca. Si des del Departament de Medi Ambient fan qualque cosa nova és degut a la pressió que 
pugui fer, en un moment donat, l’oposició. 

Encara esperen –i troben a faltar– una partida per a la recuperació efectiva del camí vell de Lluc a 
Pollença, una partida important per a conservació i manteniment de la Ruta de Pedra en Sec i, una 
vegada més, haguessin volgut trobar en el pressupost una defensa clara de l’àmbit públic –es refereix a 
camins– en lloc del privat però aquesta defensa no hi és perquè el Partit Popular està intentant 
subscriure convenis amb els propietaris dels camins que no són reals perquè haurien de ser camins 
públics que els hi han regalat i ara han de fer convenis amb ells perquè els ciutadans hi puguin transitar. 

Tampoc en polítiques de carreteres no han canviat res. Continuen amb la mateixa política des del 
primer any. La seva obsessió: l’autopista de Llucmajor a Campos. No és quelcom que duguessin en el 
programa electoral sinó que és una obsessió. Han fet, desfet, mogut i remogut per poder fer aquesta 
autopista. Potser per al Partit Popular aquesta autopista serà un mèrit però per a MÉS per Mallorca és 
un desprestigi. 

Es tracta d’una autopista que consumeix molt de territori, un territori que a Mallorca és limitat i el 
Partit Popular vol omplir d’asfalt i d’escòries de la incineradora de Son Reus i, amb això, MÉS per 
Mallorca no està d’acord. Remarca que el seu Grup no està d’acord amb la política d’autopistes ni està 
d’acord amb la política del Partit Popular de destrucció del territori. 

A davant aquest panorama, MÉS per Mallorca proposa actuacions menys efectistes –que no criden tant 
l’atenció– però també menys agressives amb el medi ambient i molt més útils com, per exemple, poden 
ser arreglar les carreteres secundàries, augmentar la seguretat dels ciclistes, fer les rondes que 
necessiten els diferents ajuntaments, etc. 

Observa que en el pressupost tampoc no es veu que hi hagi doblers per a la petita i mitjana empresa a la 
qual el PP també diu que li donen el màxim de suport però aquesta petita i mitjana empresa duu 4 anys 
reivindicant un pla director sectorial i, en el pressupost, no hi torna a haver ni un cèntim. 

Fa notar que l’equip de govern braveja que el pressupost és social però la veritat és que s’ha de ser un 
poc cínic per bravejar d’això. Tant l’equip de govern com MÉS per Mallorca saben que les partides de 
personal de l’IMAS són molt ajustades, per no dir insuficients, i això provocarà –com ja ha passat 
enguany– que els contractes de substitució que s’estan fent siguin de molt curta durada i siguin 
contractes en precari. 

Això és el que no pot fer una institució com el Consell de Mallorca, és a dir, fomentar la precarietat 
laboral. Hi ha d’haver partida més que suficient per poder cobrir les despeses no només del personal de 
l’IMAS sinó de tot el personal de la institució per tal que pugui donar els serveis que toca a la 
ciutadania. 

Insisteix que no es pot tolerar ni un error, ni una mancança ni una negligència en serveis socials. La 
crisi econòmica i les retallades del govern del Sr. Rajoy ha conduït a una situació molt delicada allà on 
els pobres són cada vegada més pobres i els rics cada vegada més rics. Augmenta la pobresa infantil i 
augmenta el nombre de les famílies amb tots els seus membres aturats i són, precisament, aquestes 
conseqüències les que l’IMAS ha de tenir capacitat absoluta per solucionar però sap certament que no 
n’és el cas. 
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Assegura que faran molta falta els 2 M€ que no han sabut reivindicar suficientment al govern del Sr. 
Bauzá. El Sr. Bauzá li ha escatimat al Consell de Mallorca 2 M€ per fer les seves coses –no sap quines– 
de la partida de Renda Mínima d’Inserció. Sap que l’equip de govern els hi ha posat però, tot i això, 
continuaran fent-hi falta. 

Assenyala que, en definitiva, es troben davant un pressupost que gira l’esquena a la ciutadania i als 
ajuntaments, que no cobrirà les necessitats i que l’equip de govern no ha estat capaç, ni tan sols, de fer 
complir la llei al govern del Sr. Rajoy amb relació a temes tan importants com són els recursos i el 
finançament. 

Per concloure, posa de manifest que creu que és un pressupost covard i que no han estat capaços de 
reivindicar tot el que ens correspon. Per tot això, el seu Grup presenta una esmena a la totalitat d’aquest 
pressupost. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) comença la seva intervenció fent notar que avui es debat el darrer 
pressupost d’aquesta legislatura i que també serà el seu darrer debat de pressuposts, sense descartar que 
no pugui ser el seu darrer debat. 

A l’hora de fer-se el darrer pressupost d’una legislatura és un bon moment per passar revista al que ha 
estat la legislatura i com s’han desenvolupat els pressuposts. 

Recorda el que es deia a principis de legislatura i avui ha recordat la Sra. Roig però ha continuat amb el 
mateix discurs: que la situació que trobaren era catastròfica i que, per la bona gestió del Partit Popular, 
han pogut salvar la institució i, gràcies a això, els que entrin a governar el proper mes de maig de 2015 
trobaran una situació millor. 

La seva experiència li diu que els que arribin el mes de maig de 2015 seguiran queixant-se de la 
situació que trobin si és que volen justificar fer unes determinades coses com va fer l’actual equip de 
govern, que era aprimar el Consell de Mallorca. 

La seva impressió és que el Partit Popular va fer servir l’argument que tot estava malament –argument 
que quedà desmuntat en aprovar-se els comptes generals– com a excusa per retallar perquè això és el 
que havia fet la dreta del Sr. Bauzá i havia fet la dreta a tot Europa atès que volien aprimar les 
institucions públiques per tal d’engreixar les empreses privades. 

Tot això es demostra veient els comptes generals però, a més a més, també ho demostren els números 
grossos en veure que el Govern de les Illes Balears tenia un pressupost de 3.384 M€ a principi de 
legislatura i per a 2015 n’aprovarà un de 4.011 M€, és a dir, un pressupost un 18,5% més alt que el que 
va trobar aleshores. 

Aquesta institució, d’acord amb la llei, hauria de seguir el procés de creixement que té el pressupost de 
la comunitat autònoma. Així ho determina l’Estatut d’Autonomia atès que s’hi recull que els consells 
participaran del major finançament de la comunitat autònoma i, per tant, el pressupost del Consell de 
Mallorca hauria d’haver-se incrementat en el mateix percentatge. 

En canvi, es troben que el Consell de Mallorca ha passat d’un pressupost de 437 M€ a un pressupost 
que duen a aprovar per a 2015 de 348 M€, és a dir, que el pressupost del Consell de Mallorca ha 
experimentat una davallada d’un 18,5 %. 

L’argument emprat a principis de legislatura era que s’havien aturar màquines per arreglar la situació 
però la realitat és que varen aturar màquines i han empitjorat la situació perquè, per al PSOE, la 
situació que val és la que tenen els ciutadans de les nostres illes i no la situació dels números. 

Assegura, per altra banda, que no s’ha mirat els números d’aquest pressupost sinó que s’ha dedicat a 
llegir les memòries i els plans estratègics que plasmen al pressupost, com a desigs polítics que volen 
aconseguir, i ha pogut comprovar que presumeixen molt de números però poc de polítiques i poc de 
solucions per als ciutadans. 
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Ara és el moment de parlar dels ciutadans perquè hi ha un informe molt anomenat –que ha llegit per 
damunt– que és l’informe FOESSA el qual diu que a Mallorca creix la desigualtat i ho fa en més 
proporció que la resta d’Espanya i, a més a més, a Espanya també creix més que a la resta d’Europa. 
Aquest informe també indica que creix el risc de pobresa a Mallorca més que a Espanya, disminueix la 
integració social i creix l’exclusió social. 

Això és culpa, en part, del pressupost del Consell de Mallorca perquè de tots és sabut que el benestar 
d’una societat depèn de moltes coses com, per exemple, el clima, l’activitat econòmica, la sanitat, etc., i 
tot això ve coordinat i fermat per les institucions que les dirigeixen des de l’àmbit públic. 

Quan les institucions no volen dirigir la seva gestió cap a una solució perquè els dèbils s’igualin amb 
els forts, la situació no pot canviar ja que l’economia de mercat no soluciona aquestes desigualtats les 
quals només se poden solucionar des de l’àmbit públic. Vist que s’han trobat amb un pressupost que 
davalla, això vol dir que hi ha pocs recursos i, per tant, poques possibilitats d’esmenar els problemes. 

Aquests dies se comentava que UNICEF ha fet també un estudi que diu que 1 nin de cada 3 a Mallorca 
està al llindar de la pobresa i, amb aquesta situació, l’equip de govern del Consell de Mallorca diu que 
ha fet un pressupost bo que servirà de base perquè la institució creixi i perquè, els que venguin, puguin 
fer bones polítiques. 

En tot cas seran polítiques que no ha fet el Partit Popular i que tampoc no planifica fer durant el 2015 
d’acord amb totes les memòries que acompanyen el pressupost així com la memòria del pressupost 
consolidat.  

És com a mínim curiós que, en un moment crisi i desesperació perquè hi ha un 30% de famílies que 
viuen al llindar de la pobresa, es presumeixi de solucionar els temes econòmics com a gran victòria del 
pressupost de 2015. 

Més endavant, la Sra. Sánchez rebatrà aquests arguments ja que els comptes generals, elaborats per la 
Intervenció General i que s’han aprovat al Consell de Mallorca, demostren que tampoc no s’ha millorat 
l’endeutament, no s’ha millorat el pagament a proveïdors ni s’han millorat els ingressos. 

Recalca que això ho diu el compte general que confecciona una funcionària d’aquesta casa, és a dir, 
que no respon a desigs del Grup Socialista i que no li agrada haver-ho de dir però la realitat és aquesta. 
Reitera que l’equip de govern presumeix d’això però, mentrestant, la nostra societat està com està. 

Una altra qüestió que no li ha agradat ha estat veure que la renúncia, que l’equip de govern va fer 
inicialment, a consolidar el Consell de Mallorca com una institució d’autogovern l’han complerta i, 
amb vista a 2015, tampoc no acceptaran cap creixement competencial. 

De fet, la darrera oferta que se li ha fet al Consell de Mallorca per assumir les competències de 
Promoció Turística veu que tampoc no la contemplen en el pressupost i això recolzant-se en l’argument 
que “ara no és el moment” per mor de la crisi i de les dificultats. 

Sincerament no hi veu cap problema perquè la Promoció Turística s’està fent. No és quelcom que 
instauraran de bell nou i caldrà fer-hi una aportació de recursos. La Promoció Turística la fa el Govern 
de les Illes Balears i és qüestió de traspassar al Consell de Mallorca tot el personal que s’hi dedica així 
com tot el pressupost que s’hi destina. 

L’únic problema que hi haurà seria que el Sr. Bauzá es veuria alliberat d’haver de gestionar una àrea i 
aquí, al Consell de Mallorca, a la Sra. presidenta li cauria el pes d’haver de gestionar la Promoció 
Turística. Aquesta és l’única diferència. 

En conseqüència, considera que quan l’equip de govern expliqui que no vol assumir les competències 
de Promoció Turística ni cap altra més competència, no ha de dir que “no és el moment” sinó dir que 
no tenen ganes de fer més feina de la que fan ja que no disposen de cap altre argument seriós per 
defensar aquesta negativa a rebre competències. 



 36

L’equip de govern diu que un pressupost petit que justifica una bona gestió però, segons el seu parer, el 
pressupost no és producte d’una bona gestió sinó que és un avanç clar de què serà una gestió fàcil ja 
que, com menys pressupost hi hagi, més fàcil serà gestionar-lo. 

Quan ell va començar en política –aquest camí que ara està acabant– li ensenyaren que el pressupost no 
era un caramull de números sinó que era un programa polític on es reflectia allò que els polítics volien 
fer aquell any i quins objectius volien assolir. 

També li ensenyaren que un dels objectius més importants per a un socialista era igualar la societat, era 
donar gratis serveis que una part de la població no es pot pagar i evitar així només en gaudeixin aquells 
que se’ls poden pagar. Això iguala la societat. 

Resulta evident que el Consell de Mallorca és una institució que no voler ser igual que els seus germans 
d’Eivissa i de Menorca i, a més a més, no lluita per la igualtat dels ciutadans de Mallorca. 

Una societat dirigida únicament i exclusiva per les voluntats privades, fa que les diferències entre els 
pobres i els rics siguin cada vegada més grosses i el pressupost del Consell de Mallorca no acompleix 
cap de les funcions importants que té, d’entre les quals, la més important és escurçar les diferències i 
oferir una igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans.  

El pressupost del Consell de Mallorca no ho aconsegueix i, per tant, és un pressupost que el poden 
cremar o esqueixar aquí mateix davant tothom. No obstant això i com que ell és un home moderat, 
demana que no el cremin sinó que retirin avui de l’ordre del dia i el tornin a confeccionar amb unes 
línies ideològiques clarament dirigides a arreglar els problemes de pobresa i desigualtat de la societat, 
que són els més importants, tenint en compte que el pressupost és una arma boníssima per aconseguir-
ho. 

El Sr. VIDAL (PP) inicia el seu torn d’intervenció dient que, per al Partit Popular, escoltar les 
intervencions que han precedit equivalen a escoltar el cant de qualque ocell migratori, poc conegut, que 
semblava que visitava l’illa per primera vegada i el cant els ha resultat estrany, extern, gens conegut per 
les persones que viuen a Mallorca. 

Li ha despertat l’atenció i pensa que també l’atenció de tots els ornitòlegs que considerarien l’ocell 
digne d’estudi. Creu que els ornitòlegs es reunirien per estudiar-lo, per donar-li nom i per repassar els 
llibres de classificació animal perquè no el trobarien. Segurament tornarien a revisar la taxonomia 
linneana i les seves classificacions i hi haurien de profunditzar molt per arribar a una conclusió i poder 
classificar aquesta espècie d’au. 

La diferència –li diu a la presidenta– és que aquí es troben a la sala de plens del Consell de Mallorca on 
se suposa que els membres que hi seuen coneixen Mallorca. Teòricament no necessiten recórrer les 
taules de classificació per reconèixer qui són, per conèixer els problemes més importants que tenen les 
mallorquines i els mallorquins perquè, de fet, són aquí per solucionar-los. 

Amb les dues intervencions anteriors ha tengut la sensació –i segur que els consellers del Grup Popular 
hi estan d’acord– que no estan fetes per a les persones que viuen a Mallorca. Li han semblat 
intervencions com a càntics d’aus migratòries que arriben ara a Mallorca, com si acabassin d’arribar de 
terres llunyanes, sense conèixer la realitat dels problemes, preocupacions i del dia a dia de les persones 
que poblen aquesta terra. 

A continuació li diu a la Sra. Roig que el Grup Popular realment creu que tant ella com el seu equip han 
fet una feina sorprenent, excepcional, realista, ajustada a la realitat de les necessitats dels mallorquins i 
de les mallorquines, contemplant tots els sectors de població que hi ha a Mallorca, el sector de les 
persones i el de l’economia i, sobretot, el de la sostenibilitat i perdurabilitat del Consell de Mallorca. 

En les dues intervencions anteriors ningú no ha volgut reconèixer ni posar damunt la taula com estava 
el Consell de Mallorca ara fa 3 anys i mig. Demana si saben de què parlaven ara fa 3 anys als cafès, 
pels carrers, al supermercat... i quines frases preocupaven les persones que transitaven pels carrers de 
Mallorca. 
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També planteja si se’n recorden del què era la prima de risc i si se’n recorden que aleshores es parlava 
de la intervenció de les administracions així com de les manifestacions que hi havia aquí, sobretot de 
persones discapacitades, perquè no cobraven les subvencions que necessitaven per viure cada dia. 
Recordar val la pena. 

Aquest pressupost de 2015 ascendeixen a 328,7 M€ i és un 0,5% inferior al de 2014, que va ser de 
330,4 M€. Per a 2015 es pressuposten 1,7 M€ menys. Tot i això, resulta curiós que, si bé les xifres 
globals disminueixen, la realitat és que el pressupost augmenta i això és possible gràcies a la reducció 
de la despesa financera que s’ha aconseguit per dues bandes. 

Primerament s’ha renegociat el deute amb els bancs i ara se pagarà un 50% menys d’interessos de 
capítol 3 i, quant al préstec que se pagava de capítol 9, ara se’n pagarà un 40% menys. 

Això significa no fer polítiques per als bancs ja que els préstecs s’han de tornar i s’haurien de pujar els 
imposts per poder-los pagar i, al cap i a la fi, qui se’n duen els doblers són els banquers i les grans 
empreses però ara, amb les polítiques que ha fet l’equip de govern del Consell de Mallorca, s’ha 
aconseguit que els banquers i les grans empreses no se’n duguin els doblers a la llarga. 

El Grup Popular sempre ha mantengut que té capacitat i decisió de govern, de gestió dels doblers 
públics. Quan governen no se’n van als bancs a demanar sacs de doblers per repartir a mansalva i ja els 
tornarà qui vengui a darrere sinó que actuen més aviat al contrari, és a dir, sent conscients, conseqüents 
i sabedors que la gestió no és cosa d’un dia sinó quelcom a llarg termini i que volen continuar 
gestionant les institucions sense fer mal a ningú. 

No li estranya que al grup de consellers del Partit Popular els sembli sentir cantar ocells llunyans però, 
pensant-ho bé, creu que l’oposició deu tenir al sensació de sentir cantar sirenes quan ell parla perquè, 
en els 3 anys i mig que fa que hi és, és la primera vegada que se presenta un pressupost dins el termini i 
en la forma escaient, un pressupost ben fet. 

Aprofita per recordar a l’oposició que, quan governaven, prorrogaven els pressuposts, que no eren 
capaços de fer un pressupost i també els recorda allò que ha dit al principi de la seva intervenció, és a 
dir, que han de pensar i repensar com estava la situació d’aquesta institució fa 3 i 4 anys i també han de 
pensar què voldria dir tenir un consell insular intervengut. 

Refusa que l’oposició faci bandera de dir que el Grup Popular se vol carregar el Consell de Mallorca 
perquè la realitat és que l’ha salvat. Tampoc no han de fer bandera de polítiques que, si poguessin 
comparar i tornar a viure el que s’ha viscut, potser avui sabrien què és un consell intervengut però, 
gràcies a l’equip de govern del Partit Popular, no ho saben. 

Insisteix en recordar que fa 3 anys els proveïdors, quan presentaven una factura al Consell de Mallorca, 
la cobraven al cap de 7 o 8 mesos. Ara la cobren, com ha dit la consellera, en una mitjana de 20 dies. 
Això sí que és fer polítiques per a les persones. 

Si l’oposició tengués un botiga i ell vengués a comprar un quilo d’arròs i els digués que el se’n duu i 
que tornarà a pagar el quilo d’arròs al cap de 10 mesos, segurament algú li diria que no se’n dugués 
l’arròs que potser després d’ell vendrà algú altre més bon pagador. 

El Consell de Mallorca anava d’aquesta manera fa 4 anys. Ara quan vénen a comprar el quilo d’arròs, 
el paguen tot d’una dins un termini de 15, 18 o 20 dies. Aquí radica la diferència de la manera de 
funcionar del Consell de Mallorca, de les persones que el dirigeixen. 

Així com anava internament aquest Consell de Mallorca i des de la seva creació, no s’havia estat capaç 
de fer una llei de finançament. Avui en dia és possible gràcies a un bon enteniment entre el Govern de 
les Illes Balears i el Consell de Mallorca. 

Per això, li dóna l’enhorabona al president del Govern de les Illes Balears –que no és aquí i sempre el 
critiquen– i també l’enhorabona al Consell de Mallorca i a la seva presidenta per haver signat aquesta 
llei de finançament que, entre d’altres coses, ha permès el funcionament diari d’aquesta institució i, 
sobretot, li ha permès guanyar 9,5 M€ cada any. 

En aquests moments el Consell de Mallorca té 132 M€ en marxa en obra pública. Això no és pensar 
amb les persones? Quantes persones fan feina en aquests projectes en els quals el Consell de Mallorca 
inverteix 132 M€? Tot i això, l’oposició encara s’atreveix a dir que no fan feina per les persones. 
Aleshores, per qui fan feina si no és pel benestar de la societat i perquè les persones puguin tenir feina? 
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Convida a mirar quines són les condicions actuals de l’atur i quines eren les condicions de l’atur fa 3 
anys. 

El fet que el Consell de Mallorca destini en 2015 3 M€ al Pla d’Obres i Serveis pels ajuntaments és dir 
que el consell no fa feina pels ajuntaments, que el consell no és l’ajuntament dels ajuntaments. 
Sincerament creu que, més aviat, és a l’inrevés.  

Quan el Consell de Mallorca inverteix 2 M€ per implantar l’administració telemàtica perquè les 
persones puguin fer els seus tràmits des de ca seva –avui que gairebé tothom fa servir internet– i no 
hagin de venir aquí, això no és una bona inversió? Això no és fer un pressupost per cobrir una 
necessitat del poble? 

Per altra banda, també li retreu a l’oposició el seu atreviment a l’hora de parlar de les persones quan és 
la primera vegada que se consignen 140 M€ a serveis socials i, a pesar d’això, l’oposició encara és 
capaç de dir que no se fa feina per les persones. 

En moltes ocasions ha dit que reconèixer els mèrits de l’adversari no vol dir necessàriament que sigui 
una afronta política. Quan dos corren, un guanya i l’altre fa segon. Donar l’enhorabona a qui guanya no 
és res mal fet i, fins i tot, creu que pot dignificar l’oposició com a persones i com a grups polítics. No 
és necessari que el Grup Popular senti aquests cants d’ocells tan allunyats de la realitat que vivim. 

Tot seguit adreça a l’equip de govern per encoratjar-lo a seguir per camí per on va i li diu a la 
presidenta que compta amb tot el suport i reconeixement del Grup Popular i l’anima a continuar fent 
feina amb els peus a terra, posant solucions als problemes dels mallorquins des de la perspectiva de la 
seva responsabilitat de dirigir el Consell de Mallorca perseguint una finalitat concreta que és 
aconseguir, per a tot els mallorquins, un poc més de qualitat de vida que, en definitiva, això és el que 
tothom vol. 

A continuació li diu a l’oposició que no cerqui ossos en el lleu perquè no n’hi ha i que reconèixer el 
mèrit de l’adversari pot ser positiu. Cal parlar de coses bones pròpies de Mallorca i fer-ho amb 
responsabilitat, voler ajudar, voler resoldre problemes, empènyer el carro tots junts en lloc de posar 
traves a les rodes, ser persones en el sentit positiu i avui ho poden ser.  

Avui tenen l’oportunitat de ser-ho i votar, en consciència, a favor d’un pressupost tot reconeixent tot el 
que ha dit en el decurs de la seva exposició: que és un pressupost real, realista i per a la gent de 
Mallorca. 

No han de pensar únicament i exclusivament en la política com a contradicció d’allò que es diu, no han 
de pensar mai que tot el es diu es fa malament perquè tots els del Grup Popular ho fan perquè el grup 
de persones que viuen a Mallorca estiguin cada dia un poc millor i reitera que, com deia, reconèixer 
determinats mèrits no és dolent.  

Finalment insta l’oposició a entonar el cant autòcton dels ocells de l’illa de Mallorca amb totes les 
persones perquè assegura que això no els farà mal. 

La Sra. ROIG es dirigeix, en primer lloc, al Sr. Font qui ha sol·licitat que consti una queixa en acta en 
el sentit que ha tengut poc temps per mirar el pressupost i ella aprofita per demanar que també consti en 
acta que no sap si el Sr. Font té poc temps per mirar el pressupost però sí sap que no va assistir a tota al 
Comissió Informativa ja que, abans d’acabar la Comissió Informativa de Pressuposts, se’n va haver 
d’anar i ni tan sols no hi va votar el pressupost ni va saber els resultats de la Comissió Informativa. 

A continuació li recorda al Sr. Font que ja li va dir l’any passat –i li repeteix enguany– que se llegeixi 
el pressupost i digui quines milloraria en lloc de dir segons quines coses perquè no és cert que hi hagi 
prevista una inversió mínima per ajuntaments com ha proclamat. 

De fet, només des de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports es destinen 1M€ d’ajudes per a 
ajuntaments en distintes línies però el Sr. Font, al Ple, diu que el Consell de Mallorca no fa res pels 
ajuntaments, cosa que és mentida. 

Que el Consell de Mallorca fa costat als ajuntaments ho demostren els fets i ho demostra que des d’1 de 
gener de 2014 fins a dia d’avui s’han pagat 32 M€ als ajuntaments perquè les línies d’ajudes que treuen 
no les deixen a l’aire sinó que les paguen. 

També ha dit que en matèria social no se donen ajudes als ajuntaments i, en aquest sentit, li fa notar que 
fa 2 anys que el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) és el més elevat ja que es va incrementar més d’un 
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50% l’any passat i així l’han mantengut enguany. Concretament s’han destinat 7 M€ al PPB adreçat als 
ajuntaments quan fa uns anys s’hi destinaven 3 o 4. 

Remarca que, com ha dit en la primera intervenció, l’objectiu de l’equip de govern és garantir l’estat 
del benestar però cal tenir en compte que no es poden oferir serveis quan no se té la capacitat de poder-
los pagar ja que, si el servei no se paga, s’estaria distorsionant més el sistema. 

Així doncs, el Consell de Mallorca ha de prestar aquells serveis que té capacitat per poder-los pagar i 
per aquí han encaminat els esforços, és a dir, a pagar serveis i no acumular deute perquè, d’aquesta 
manera, aquests serveis seran més sòlids de cada vegada i estaran més garantits. El que no se pot fer és 
prometre coses, fer-les i llavors no pagar-les. 

Li retreu al Sr. Font que s’hagi atrevit a dir que fessin servir l’excusa del Teatre Principal per llevar 
subvencions i ho fa perquè no és cap excusa atès que el Teatre Principal tenia els comptes embargats 
per un import d’1,7 M€ i, aleshores, el Consell de Mallorca havia de demanar permís al jutjat cada mes 
per pagar les nòmines del seu personal i, per això, era prioritari aixecar aquest embargament.  

Recalca que no era cap excusa i que aquesta situació la varen viure durant 3 o 4 mesos, una situació 
que precisava d’una solució immediata. 

Observa, per altra banda, que el Sr. Font ha incidit molt en l’àrea de Cultura, que es la que li agrada, i 
adverteix que el pressupost d’aquesta àrea s’incrementa molt i convé que repassi els números.  

Ara bé, s’ha de tenir en compte que el pressupost contempla la cultura per la qual aposta l’equip de 
govern que és la cultura de l’illa de Mallorca on s’inclouen totes les entitats i tots els sectors però el Sr. 
Font només està obsessionat amb una entitat i la resta no li preocupen gens. 

Quant a restauració de patrimoni, diu que a través del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial es donen ajudes per a la restauració de patrimoni i, a més a més, el Consell de Mallorca 
compta amb un taller propi on es restaura patrimoni, taller que està a disposició de particulars i 
ajuntaments. Per això, refusa l’acusació de no fer res pel patrimoni. 

Tot seguit li demana el Sr. Font que li aclareixi on es diu que s’ha traspassat la competència de Joventut 
al Consell de Mallorca i, quan tengui el document que acrediti que s’ha traspassat aquesta competència, 
aleshores corregirà el pressupost amb relació a la petició del Sr. Font de destinar doblers a Joventut. 

Pel que fa al desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos, constata que no només estava 
previst en el programa electoral sinó que està previst en el Pla de Carreteres que el mateix Sr. Font va 
aprovar al Consell de Mallorca o, almanco, ho va fer el seu Grup polític. 

Ressalta que el Pla de Carreteres que el partit del Sr. Font va aprovar al Consell de Mallorca preveu el 
desdoblament d’aquesta carretera i, per tant, li demana per què el seu partit el va aprovar si resulta que 
hi està en contra. 

Quant al retret que ha fet sobre no millorar les carreteres secundàries, li recomana al Sr. Font que se 
passegi per Mallorca i així veurà si se fan o no millores a les carreteres secundàries. De fet, el Consell 
de Mallorca té contractes de manteniment per valor de 12 M€, doblers que es destinen a inversions de 
millores i, a part d’això, des d’Urbanisme i Territori es contempla una partida de 16 M€ per a la millora 
d’aquestes infraestructures. 

Sobre el Pla Director Sectorial de Comerç comenta que no fa falta ni un sol euro per posar-lo en marxa 
atès que hi ha un acord amb el sector de comerç, la comunitat autònoma i el Consell de Mallorca per 
posar en marxa la redacció d’aquest Pla Director a càrrec del Govern de les Illes Balears.  

Per això, li diu al Sr. Font que no demani que el Consell de Mallorca pressuposti doblers per a la 
redacció del Pla Director Sectorial de Comerç perquè l’ha de pagar el Govern de les Illes Balears. 

En referència a l’àrea de Benestar Social, remarca que s’incrementa el seu pressupost –cada l’any l’han 
incrementat– encara que potser l’haurien d’incrementar més però el Sr. Font no li pot negar que tots els 
esforços s’han dedicat a aquesta àrea sense oblidar les altres. 

El Sr. Rajoy, quan va entrar a governar, només tenia un objectiu que era treure aquest país endavant, 
com bé ha explicat el Sr. Vidal. Aleshores corrien el risc de ser intervenguts, el Consell de Mallorca no 
tenia doblers per res i encara el Sr. Font diu que això era l’any 2012, quan la responsabilitat de govern 
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ja era del PP, és a dir, quan ja li havien traspassat el problema però, si la passada legislatura haguessin 
fet les feines com tocava, per ventura ara no estarien en aquesta situació. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany i li diu que no sap si serà el seu darrer debat –mai no se sap– 
però, en tot cas, vol manifestar que ha estat un gust poder debatre amb ell perquè sempre ho ha fet amb 
respecte malgrat que tenguin punts de vista totalment diferents. 

Pel que fa a la seva intervenció assenyala que, amb relació a les dades de liquidació de 2011, el Grup 
Popular manté que la situació era difícil però, en canvi, el Grup Socialista continua defensant que no ho 
era i, per això, reitera que sap l’experiència que va viure i que va ser arribar a un Consell de Mallorca 
sense pressupost, amb el Teatre Principal embargat, amb bombers que s’havien d’incorporar i no tenien 
dotació pressupostària, amb un endeutament elevat i encara s’havien d’endeutar més per pagar els 
proveïdors i, quan anava a demanar doblers a la comunitat autònoma, resulta que estava pitjor que el 
Consell de Mallorca. 

En aquell moment, venien empreses a reclamar el pagament de factures, que duien un retard de 4 o 5 
mesos, i no sabia que els havia de contestar perquè, encara que fes servir el préstec, els doblers 
s’acabaven. 

Reconeix que per a 2015 s’incrementa el pressupost de la comunitat autònoma i el del Consell de 
Mallorca baixa però adverteix que l’increment de pressupost de la comunitat autònoma és perquè 
s’incrementa l’endeutament mentre que al Consell de Mallorca intenten rebaixar l’endeutament. 

Fa palès que ja han parlat de la comparativa entre ambdós pressupost i el resultat és que, si bé el de la 
comunitat autònoma puja i el del Consell de Mallorca davalla, ara la comunitat autònoma paga i, de fet, 
l’any 2013 va ser l’any que més doblers va pagar al Consell de Mallorca. 

Discrepa, per altra banda, de l’argument del Sr. Alemany en el sentit que ell considera que les 
desigualtats només es poden solucionar des de l’àmbit públic. És cert que actualment el que més 
desigualtat genera és la taxa de desocupació i que l’Administració ha de fer feina per eliminar aquesta 
taxa de desocupació però la diferència rau en la manera de disminuir aquesta taxa. 

El Grup Popular pensa que per reduir aquesta taxa de desocupació se li ha de donar a la iniciativa 
privada la capacitat per recuperar llocs de feina i la manera de fer-ho a través del pressupost és 
destinant el màxim possible a inversió pública perquè així se crearà ocupació. 

Llavors hi ha un altre problema i és que l’Administració, per fer inversió, l’ha de poder pagar ja que, si 
se consigna molta inversió al pressupost però llavors no hi ha doblers per pagar-la, només 
s’aconseguiria que les empreses acabin fent fallida perquè no cobrarien.  

Aquesta situació és real i, de fet, ha passat que hi ha hagut empreses que han fet fallida o ho han passat 
molt malament perquè l’Administració no complia amb els seus compromisos i, per això, insisteix que 
l’Administració ha de fer els seus deures i comprometre’s fins allà on pugui arribar i no assolir 
compromisos per damunt de la seva capacitat perquè llavors resulta que no pot pagar. 

Així doncs, és una qüestió de mantenir l’equilibri tot fent inversió per acatar la taxa de desocupació 
però no dient que se faran moltes coses si no són capaços d’assumir els compromisos. 

Per això considera que, amb relació al tema de les desigualtats, ha d’intervenir la inversió privada 
perquè l’Administració Pública no ho pot fer tot ni solucionar-ho tot per si mateixa. 

El Sr. Alemany ha anunciat que més endavant la Sra. Sánchez explicaria que les dades de liquidació 
que ha comentat d’aquest pressupost no són correctes i adverteix que el compte general de l’exercici 
2014 encara no l’han tancat i li sorprèn que el Grup Socialista ja sàpiga que les dades de liquidació de 
2014 no són correctes. 

Pel que fa a Promoció Turística, nega que no acceptin les competències perquè no vulguin fer més 
feina sinó perquè per gestionar una competència com aquesta cal tenir una determinada capacitat per 
gestionar-la i, a més a més, s’han de tenir els recursos necessaris. 

Si durant la passada legislatura no haguessin destinat recursos a Promoció Turística, quan era una 
competència que no tenien transferida, tal vegada ara el Consell de Mallorca tendria més capacitat per 
poder assumir-la i gestionar-la. 
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Planteja que tothom estarà d’acord que des de l’acció política s’ha d’atacar la desigualtat i assegura que 
el Partit Popular també lluita per combatre-la. Ningú no s’alegra que les coses no vagin bé durant el seu 
govern i, per això, l’equip de govern lluita perquè cada dia hi hagi menys desigualtat tot i que hi ha 
distintes maneres d’enfocar l’assumpte. 

No accepta, per això, que el Grup Socialista digui que el Grup Popular no fa res al respecte. El que 
passa és que actuen de distinta manera i li observa al Sr. Alemany que, després de la seva manera de 
gestionar, es varen trobar un nivell brutal d’endeutament tant al Consell de Mallorca com a la 
comunitat autònoma i que es varen haver de marcar, com a primer objectiu, rebaixar el nivell 
d’endeutament. 

Remarca que gastar per damunt de les possibilitats es pot mantenir durant un temps però arriba un 
moment en què no se pot continuar així perquè els doblers que s’han demanat, s’han de tornar. 

Per acabar, li reitera al Sr. Alemany que no comparteixen criteris però el PP ha demostrat que lluita 
contra les dificultats i en aquest pressupost es contemplen tots els esforços que fan encaminats a 
aquesta finalitat. 

El Sr. FONT comença el seu torn de rèplica demanant-li al Sr. Vidal que li digui què ha fet el Partit 
Popular durant els quatre anys que ha governat amb majoria absoluta aquí i al Govern de les Illes 
Balears. 

Tot seguit, refusa que el Sr. Vidal consideri com un mèrit que presentin el pressupost dins termini i en 
la forma escaient per primera vegada en quatre anys tot i tenir majoria absoluta. 

No obstant això, està bé que com a portaveu del Partit Popular emblanquini la consellera i la seva 
gestió però, com a mínim, ha de tenir un poc de credibilitat cosa que no tengut el seu discurs avui. 

Sap que els membres del Partit Popular no tenen les orelles preparades per sentir segons quins cants. 
No tenen les orelles preparades per sentir el cantet que fa l’esquerra progressista, ecologista i 
sobiranista d’aquestes illes. No tenen les orelles preparades per sentir el cant del rupit, de la cadernera, 
del verderol, del passerell o del gafarró perquè ja saben que només tenen les orelles preparades per 
sentir el “cuac” de la gavina. 

Per altra banda, si l’únic recurs que té el Sr. Vidal és recórrer a l’herència rebuda, doncs hauria de 
parlar de l’herència real rebuda i fa notar si no sap quina herència va varen rebre la passada legislatura 
que va ser l’herència d’un president del Govern de les Illes Balears que està a la presó i d’una 
presidenta del Consell de Mallorca que també està a la presó i, a més a més, molts de membres 
d’aquells governs estan pendents de judici o són també a la presó. 

Recalca que, en parlar d’herència, tot això també ho ha de dir el Sr. Vidal i no limitar-se a parlar d’una 
herència que li serveixi per tapar la mala gestió del seu partit perquè no té arguments per defensar la 
seva gestió. 

Segurament el Sr. Vidal té raó en referir-se als 132 M€ d’euros en inversió que estan circulant per l’illa 
però el que veu és que als pobles arriben molts pocs doblers i que la immensa majoria d’aquests 132 
M€ van a les grans empreses que són les que en treuen benefici que repercuteix molt poc, per no dir 
gens, en millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Mallorca. 

Les inversions que repercuteixen en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Mallorca són 
aquelles petites inversions que fan els ajuntaments amb l’ajuda del Consell de Mallorca i precisament 
és en aquest aspecte que els ajuntaments han de tenir el suport del Consell de Mallorca. 

Insisteix que les inversions d’aquesta legislatura i les que preveuen en el pressupost de 2015 per als 
ajuntaments són insuficients encara que sap que el Sr. Vidal assegurarà que són moltes perquè, 
evidentment, el seu criteri no és el mateix que el de MÉS per Mallorca. 

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Roig i li indica que no cal que repeteixi els arguments que ja va explicar 
en el debat del pressupost de 2014. 

Probablement dirà que totes les partides del pressupost són suficients però sap ben cert que és així. La 
Sra. Roig sap cert que per als ajuntaments el PPB no és suficient així com també sap que les partides de 
personal de l’IMAS no bastaran. 
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La Sra. Roig és sabedora que el Consell de Mallorca, en general, està mal finançat perquè la Llei de 
finançament dels consells insulars també és insuficient després d’haver trigat 3 anys en fer-la malgrat 
que tenien majoria absoluta al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca. 

Reconeix que al seu Grup li poden retreure que no fessin la Llei de finançament durant la passada 
legislatura perquè és cert però no poden presumir d’haver fet una llei que és insuficient i que, a més a 
més, ha arribat molt tard, la qual cosa demostra quina és la gestió del Partit Popular. 

Reitera que el Partit Popular ha estat incapaç, tot i governar al Consell de Mallorca, al Govern de les 
Illes Balears i a Madrid, de reivindicar i aconseguir el finançament adequat per a aquesta institució, la 
qual cosa és un fet que se pot constatar. 

De fet, amb l’any 2015 seran 4 els anys que no hi haurà hagut inversions estatutàries, és a dir, entre 30 
M€ i 40 M€ que li corresponen a Mallorca d’acord amb l’Estatut d’Autonomia. També seran 4 anys 
sense Pla d’Obres Serveis que sumarien uns 10 o 12 M€ més.  

Així doncs, estan parlant de devers 50 M€ que tocaven haver-se inclòs en el pressupost del Consell de 
Mallorca i que no han arribat. Això és un fet –li diu a la Sra. Roig– i, per tant, no accepta que li diguin 
que el pressupost és suficient perquè no ho és atès el Partit Popular no ha estat capaç de reivindicar a 
Madrid el que li pertocava a aquesta institució. 

Desconeix si, vertaderament, les carreteres són la prioritat del govern del Consell de Mallorca però, 
encara que no vol dir que menteixin, la realitat és que no diuen tota la veritat. 

En aquest sentit assegura que ell, com a conseller, en cap moment no ha votat el Pla Director Sectorial 
de Carreteres el qual, quan va ser aprovat, no incloïa el desdoblament de la carretera de Llucmajor a 
Campos com a prioritat però el govern del PP l’hi ha inclòs. 

Opina que la Sra. Roig sap moltes coses però, en canvi, relata el contrari d’allò que sap perquè ara, 
davant el Ple, queda més bé dir una altra cosa. Li ha atribuït haver votat el Pla Director Sectorial de 
Carreteres tot i que després ha rectificat i s’ha referit al seu Grup. 

Per concloure, reitera que el pressupost és insuficient, fets d’esquena a la societat perquè el Partit 
Popular no és capaç d’escoltar la ciutadania ja que, si fos capaç de fer-ho, hauria fet feina de veres i 
avui el Consell de Mallorca tendria el finançament que li pertoca per tal de cobrir les necessitats de 
Mallorca i no haver de fer contractes en precari i, per tot això, insisteix en presentar una esmena a la 
totalitat perquè retirin el pressupost. 

El Sr. ALEMANY observa que el Sr. Vidal diu que, en sentir parlar l’oposició, escolta cants d’ocells i 
això li passa segurament perquè darrerament ha pujat a les altures del poder del Partit Popular i allà és 
fàcil escoltar el cant dels ocells, tal vegada mesclat amb el cant de qualque gavina. 

A continuació garanteix que la seva intervenció anterior no se pot dir que s’assembli al cant dels ocells 
perquè ha parlat de realitats, del que passa a la societat, del que passa al carrer i no del que voldria o li 
agradaria que passàs.  

El Sr. Vidal comentava que ningú no ha volgut parlar de la situació que hi havia quan entrà a governà 
el seu partit, cosa que no és certa perquè ell sí que n’ha parlat però potser no l’escoltava. 

Per això, li recorda que ha estat parlant de les liquidacions del pressupost i que, allò que el PP deia que 
era una mala herència, després les liquidacions i els comptes generals han demostrat que la situació del 
Consell de Mallorca no era com la descrivien. 

Sobre si la situació era difícil, li diu a la Sra. Roig que en política no hi ha caixes estanques de 4 en 4 
anys. La gestió se n’ha de fer de manera continuada, any rere any, i les eleccions serveixen per canviar, 
si escau, el gestor d’aquesta gestió. 

És evident que qui entra a governar una institució troba coses pendents de fer-se i qui surt en deixa i la 
Sra. Roig pot estar segura que no ho deixarà tot tancat. Per exemple, Franco pensava que ho deixava tot 
tancat i ben tancat i basta veure quantes coses va deixar a l’aire. Això vol dir que no hi ha cap polític 
que ho deixi tot tancat i qui entra, lògicament, ha de solucionar les qüestions pendents que trobi. 

El Grup Socialista –com ha dit moltes vegades el Sr. Garau– es va trobar amb un forat en temes de 
personal a l’IMAS i al Consell de Mallorca de més de 40 M€. La Sra. Roig parla de dificultats per 
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pagar les nòmines del personal del Teatre Principal però ell li està parlant de 40 M€ que faltaven per 
pagar les nòmines de l’IMAS. 

Aleshores què havia de fer el Grup Socialista? Sortir al carrer a protestar? No, just varen denunciar la 
situació fent-la pública a un Ple i la varen solucionar tal i com li correspon fer a un govern de la 
mateixa manera que l’actual equip de govern ha solucionat, en part, l’únic problema que reconeix que 
va deixar l’equip de govern anterior i que era que el Govern de les Illes Balears no pagava al Consell de 
Mallorca perquè, si hagués pagat tot el que li devia, aquesta institució no hagués tengut cap problema 
ni un. 

La passada legislatura, el Govern de les Illes Balears li pagava al Consell de Mallorca mitjançant les 
bestretes sobre les quals avui la Sra. Roig comentava que en el pressupost de 2015 ja no s’han hagut de 
fer filigranes de bestretes gràcies a la Llei de finançament, cosa que li reconeix. 

No obstant això, considera que la Llei de finançament té molts de defectes ja que per una banda és 
insuficient i, per una altra, dóna poca coresponsabilitat al Consell de Mallorca que continua depenent 
de la voluntat política del Govern de les Illes Balears i creu que s’hauria d’haver lluitat per aconseguir 
un tram d’imposts per ser gestionats pel Consell de Mallorca. 

A part d’això, ressalta que el finançament aconseguit és poc i fa notar que no s’ha d’oblidar que les 
bestretes no eren un caprici del conseller o del tresorer de la comunitat autònoma sinó que eren una llei 
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, de la mateixa manera que es va aprovar la Llei de 
finançament.  

Així doncs, no pot acusar l’anterior equip de govern de fer coses rares ja que varen fer una llei –i ara 
n’han feta una altra– pendent de fer la Llei de finançament per tal de consolidar el finançament però, 
fins i tot aquella llei provisional de bestretes donava més finançament al Consell de Mallorca que 
aquesta llei que ara han aprovat. 

El motiu de reclamar més finançament és perquè sense doblers no se pot fer política i la mateixa Sra. 
Roig, en el seu discurs, ha dit en un parell d’ocasions que sense doblers no es poden oferir serveis. 

Per això, el seu Grup diu que s’han de reclamar més doblers. Per això, el seu Grup critica que un 
pressupost baix no és un bon pressupost perquè hi ha coses que cal fer-se i no se podran fer i no perquè 
no siguin necessàries sinó perquè no hi ha recursos. 

Per altra banda indica que no entén que diguin que per gestionar Turisme necessitin més recursos ja 
que pensa que només hi fa falta més dedicació per part de la Presidència perquè just s’hi han de posar 
un conseller –que ja existeix–, un director general –que ja existeix–, un pressupost –que ja existeix–, és 
a dir, que tot ja existeix i només és qüestió de canviar la placa i, allà on diu “Govern de les Illes 
Balears”, ha de dir “Consell de Mallorca” i llavors qui ha vigilar que les coses se facin bé no serà el 
president del Govern balear sinó la presidenta del Consell de Mallorca. 

Tot és una excusa i assenyala que d’aquí a un parell d’anys reconeixeran que es tractava d’un pacte 
entre presidents amics consistent en què la presidenta del Consell de Mallorca no li reclamaria res al 
president del Govern de les Illes Balears durant els 4 anys d’aquesta legislatura i en la propera 
legislatura, si guanyaven, li traspassaria competències. Malgrat l’existència d’aquesta promesa, li diu a 
la Sra. Salom que serà possible complir-la perquè no creu que el Partit Popular guanyi les pròximes 
eleccions. 

A continuació recorda que el Sr. Vidal deia que, en començar aquesta legislatura, tot Espanya estava a 
punt de fer fallida i que aquesta situació era una herència que el Partit Popular ha hagut de solucionar. 

En aquest sentit i sense entrar en números grossos referits a Espanya, diu que n’hi ha un que li ha 
quedat gravat i és que el Partit Popular ha donat 100.000 M€ a la banca, doblers que hauran de pagar 
els ciutadans d’Espanya una vegada que el Partit Popular se n’hagi anat i, per tant, serà una herència 
que haurà de solucionar el govern que entri i insisteix que l’herència que va deixar el seu Grup no era 
tan dolenta com es deia, cosa que es demostra a través dels comptes generals. 

Quant a la inversió que diuen que fan, comenta que la feta en 2010 va ser de 148 € per habitant, la de 
2011 fou de 79 € per habitant, en 2012 era de 100 € per habitant i la de 2013 –darrera liquidació feta– 
va ser de 62 € per habitant i que totes aquestes xifres ha estat comprovades per la Intervenció del 
Consell de Mallorca. 
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Certament –li diu a la Sra. Roig– el govern del PP ha fet inversió en carreteres però cal tenir en compte 
que ha comptat amb 4 anys per fer-les mentre que la passada legislatura no disposaren de tant de temps 
perquè el conveni que li encomanava la gestió al Consell de Mallorca es va signar quan falta un any i 
mig o dos per acabar la legislatura, es va haver de canviar el Pla Director Sectorial per poder fer el 
segon cinturó així com es volia fer i, per tant, va quedar només un any de gestió. 

Per tant, s’està comparant la gestió d’un any amb la gestió de quatre anys i, lògicament, surt que han fet 
més coses però, així i tot, li agradaria comprovar les xifres. 

En el fons de tot això troben que el Grup Socialista, preocupat com sempre perquè sense recursos no es 
fan polítiques actives, s’havia ocupat d’anar a Madrid a negociar un conveni i els doblers que ara 
s’empren per fer les carreteres són doblers negociats per l’equip de govern de l’anterior legislatura i, si 
no hagués estat així, aquesta legislatura no haurien fet cap carretera. 

Tot i això, continua dient que a aquesta institució li falten ingressos i apunta que seria més interessant 
debatre els ingressos del pressupost que no les despeses ja que allà on falla aquesta institució és en els 
ingressos atès que no n’hi ha suficients per fer polítiques que eliminin les desigualtats que hi ha a la 
societat i per reduir, cada vegada més, el percentatge de persones que estan al llindar de la pobresa ja 
que el més important en política és ajudar el dèbil perquè és quelcom que no farà la iniciativa privada. 

Per finalitzar assenyala que, atès que el pressupost que avui presenta l’equip de govern no fa tot el que 
acaba d’explicar, esdevé necessari retornar el pressupost i tornar-lo a confeccionar de bell nou.  

El Sr. VIDAL comença la intervenció dirigint-se al Sr. Font a qui li observa que la diferència que hi ha 
entre aquest pressupost i els que se presentaven en altres legislatures –quan el Sr. Font formava part de 
l’equip de govern– és que aquest pressupost no és de comiat. 

La voluntat del PP, com saben, és de gestió i de govern i, per això, han elaborat un pressupost per 
seguir governant l’any que ve i, sobretot, per poder-lo executar. 

Adverteix que durant els darrers 4 anys no ha vist en l’oposició la capacitat de poder tornar a agafar les 
regnes atès que no han après i no han evolucionat gens en matèria política ni en matèria administrativa 
i, per això, entén que segueixin criticant i entén que no vulguin reconèixer que el Consell de Mallorca 
s’ha salvat gràcies a la bona gestió de l’actual equip de govern. 

El Sr. Font se’n riu del fet que se presenti, com a mèrit, haver elaborat un pressupost dins termini i en la 
forma escaient. En aquest cas, el Sr. Font hauria de reflexionar què haurien de pensar d’ell que formava 
part d’un govern que durant els 4 anys de la passada legislatura no va ser capaç de presentar-ne cap. 

Li retreu, igualment, que l’ornitologia no és el seu fort perquè hauria de saber que dins el gènere 
“Larus” hi ha una diversitat d’espècies molt rica i que cap d’elles no fa el cant que comentava el Sr. 
Font i, fins i tot, que n’hi ha qualcuna en perill d’extinció. 

Considera que el Sr. Font s’ha de canviar les piles i sembla que, almanco, en el seu segon torn se les ha 
posades noves perquè ha augmentat el to de la intervenció però cal que se’n recordi que ell també ha 
format part d’un govern del Consell de Mallorca amb UM, amb PSM i amb PSOE. 

Valdria la pena que recordàs les coses que feien i cap on caminaven aleshores. No hi ha res més bo per 
a un equip de govern que saber on és el nord i saber cap on volen anar. El més important no és fer 
referència a les coses passades sinó que, quan s’aprova un pressupost, el més important és saber on són 
ara i on seran d’aquí a un any quan l’hagin executat. 

Durant la seva intervenció, el Sr. Font fa moltes referències a Madrid i a què no s’ha aconseguit allò 
que s’havia d’aconseguir. No sap si és que el Sr. Font veu Madrid com una ciutat molt llunyana o com 
un altre país allà on arribarà mai però per al Partit Popular el fet d’anar a Madrid no és cap problema. 

Per altra banda, ratifica que les carreteres són una prioritat per al Consell de Mallorca perquè són una 
de les seves competències i les carreteres també formen part de la vida quotidiana de les persones. 

En conclusió, assenyala que la ciutadania és qui els escolta i els entén i ja veuran, d’aquí a mig any 
quan tornin a passar comptes, fins a quin nivell els haurà arribat a entendre la ciutadania. 

Tot seguit es dirigeix al Sr. Alemany i li comenta que entén que digui que aquest pugui ser el seu darrer 
debat i que el pressupost sigui paper banyat perquè en el discurs d’un que se’n va pot tirar la casa per la 
finestra i no passa res. 
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No obstant això, reitera el que ha dit abans al Grup Socialista i és que reconèixer que el pressupost està 
ben fet no vol dir que li caigui cap anell. Fer un reconeixement, tenint en compte de què se’n parlava 
abans i de què se’n parla avui, no està mal fet. 

No entén perquè s’han de limitar a dir que tot el que fa l’equip de govern està mal fet. Si el Grup 
Socialista no hagués gestionat ni governat mai, aleshores podria dir tot està mal fet però, tenint el seu 
pedigrí, no ho poden dir perquè tots són responsables dels seus fets anteriors i esclaus de les seves 
paraules i no dels seus silencis. 

Assegura que aquest és un pressupost ben fet que fa palès que l’equip de govern ha fet feina durant 4 
anys i que no val anar a demanar crèdits als bancs pensant que no s’han de tornar i tirar la casa per la 
finestra. 

Reconeix que ha gaudit, durant d’aquests 3 anys i mig, de mantenir debats i, especialment, amb el Sr. 
Alemany perquè tots dos saben que els agrada més un bon debat polític que un caramel. 

Demana al Sr. Alemany que durant el debat de les esmenes i abans d’arribar a la votació final del 
pressupost, faci un esforç per reconèixer que és un pressupost ben fet, un pressupost real, un pressupost 
de futur. No és un pressupost de comiat. Si tot el Grup Socialista fa aquest esforç, reconeixeran una 
feina ben feta. 

Per finalitzar, li torna a donar l’enhorabona a la Sra. Roig i a tot l’equip de govern per la feina feta 
perquè està segur que tothom veu que és una feina ben feta i això és el que volen tots els ciutadans de 
l’illa de Mallorca. 

La Sra. ROIG inicia la seva intervenció per tancar el debat. 

En primer lloc li diu al Sr. Font que la responsabilitat de govern no s’avalua en funció de tenir o no una 
majoria absoluta sinó en funció de la gestió feta. Remarca que diu això perquè el Sr. Font insisteix molt 
en el fet que amb majoria absoluta se poden fer moltes coses i quan se governa sense majoria absoluta 
no se’n poden fer tantes. 

Tot i això, la passada legislatura no és que hi hagués una minoria sinó que hi havia distints grups que 
varen decidir governar aquesta institució i, en conseqüència, aquests grups tenen tota la responsabilitat 
del temps que varen estar governant. 

Les inversions que l’equip de govern contempla en aquest pressupost sí que repercuteixen en la millora 
de la qualitat de vida dels ciutadans i dels ajuntaments. Quan es fan millores a les carreteres els que en 
resulten beneficiats són tots els ciutadans que circulen per aquestes carreteres. 

Quan el Consell de Mallorca planteja convocatòries d’ajudes per als ajuntaments, són els ajuntaments 
els que decideixen quins tipus d’inversió volen perquè les considerin més beneficioses per als seus 
ciutadans i, per tant, aquestes ajudes també hi repercuteixen. 

Recapitula per puntualitzar que el Sr. Font acusa l’equip de govern de fer inversions en carreteres 
perquè les adjudiquen a empreses grosses i, per altra banda, també els acusa de donar pocs doblers als 
ajuntaments per a inversions que són massa petites i li demana si és que aquestes inversions dels 
ajuntaments no s’adjudiquen a empreses grosses.  

En definitiva, el Consell de Mallorca concedeix tot tipus d’inversions –grosses i petites– sense excloure 
–perquè no ho poden fer– cap empresa estigui on estigui domiciliada. Hi ha empreses mallorquines que 
són grosses i se’n beneficien de les inversions. 

Fa notar que ella repeteix allò que ja li va dir l’any passat perquè els arguments del Sr. Font són els 
mateixos de l’any passat i les esmenes que presenta són en un 90% calcades de les que va presentar 
l’any passat.  

Per tant, si el Sr. Font fa el mateix discurs que l’any passat, si li retreu les mateixes inversions que l’any 
passat com, per exemple, la de la carretera de Llucmajor a Campos, aleshores és evident que li ha de 
repetir tot allò que ja li va dir l’any passat ja que el Sr. Font li està demanant les mateixes coses. 

Pel que fa al desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos, diu que és cert que ha rectificat 
perquè no sabia si el Sr. Font era o no conseller d’aquesta institució quan es va votar però no li pot 
negar que el seu Grup polític va votar el Pla Director Sectorial de Carreteres i, en canvi, ara el Sr. Font 
diu que el seu Grup no volia prioritzar aquest desdoblament. 
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En aquest sentit li assegura –perquè ho sap cert i segur– que un representant del Grup del Sr. Font a un 
dels municipis afectats va sol·licitar, via moció, que el desdoblament de la carretera de Llucmajor a 
Campos fos una prioritat encara que potser que el Sr. Font discrepi del parer dels companys del seu 
mateix Grup. 

Els altres arguments esgrimits pel Sr. Font són que les partides no són suficients, que el pressupost està 
molt mal fet, etc. i no és cert. Per això, commina el Sr. Font a tornar-se a repassar el pressupost de dalt 
a baix. 

A continuació s’adreça al Sr. Alemany i li observa que la liquidació del pressupost de 2011 va donar un 
romanent de tresoreria de 43.000 € i això vol dir que, en aquell moment, si cobraven tot el que hi havia 
pendent d’anys anteriors i pagaven tot el que hi havia pendent, al Consell de Mallorca li quedaven 
43.000 €, una liquidació molt justa, una liquidació que no era bona i era un símptoma que la institució 
no anava bé. 

La liquidació de 2012 va ser positiva per mor del préstec de 28 M€ que en la liquidació va jugar com a 
ingrés extraordinari contra la despesa que ja estava pressupostada i aquesta és la raó que sortís positiva 
ja que, si restaven els 28 M€, la liquidació tornava a anar ben rascadeta. 

Adverteix que, amb independència de qui entri a governar a partir de les properes eleccions, han 
presentat un pressupost com si quedassin, és a dir, un pressupost que l’equip de govern haurà d’acabar 
de gestionar. 

Així doncs, han presentat un pressupost perquè durant tot l’any 2015 no hi hagi problemes i reitera que 
l’han fet com si el Partit Popular l’hagués de gestionar sencer i, en cas que hi hagi un canvi de govern –
encara que espera que no sigui així–, els que entrin no se trobaran amb les dificultats que varen trobar 
fa 3 anys i mig. 

És evident que no és possible deixar-ho tot arreglat i tancat però, ara bé, l’objectiu de l’equip de govern 
és que qui entri a governar no trobi les dificultats que el Partit Popular va trobar quan va entrar a 
governar el Consell de Mallorca. 

Quant a les bestretes, li diu al Sr. Alemany que no eren una llei i puntualitza que en la Llei de 
pressuposts es deia que es podien donar bestretes prèvia recomanació del consell, etc. Un exemple clar 
de què les bestretes no eren llei és que ni tan sols no estaven contemplades en el pressupost –no tenien 
partida pressupostària– de la comunitat autònoma. 

Refusa, per tant, que se digui que les bestretes estaven regulades per llei perquè no és cert ja que eren 
operacions de tresoreria que no estaven ni reconegudes. 

El Sr. Alemany feia especial esment al fet que ella, en el seu discurs, ha dit que s’havien de reclamar 
més doblers i, en aquest sentit, matisa que els doblers no li cauen del cel al Consell de Mallorca com 
tampoc no li’n cauen a la comunitat autònoma ni al govern de l’Estat. 

Els doblers de les administracions públiques –estatal, autonòmica i local– surten, al cap i a la fi, dels 
doblers de tots els ciutadans i el que no poden, de cap manera, és gastar sense coneixement els doblers 
dels ciutadans. Aquests doblers s’han de gestionar amb rigor. 

L’argument del Grup Socialista és dir que es reclamin més doblers a la comunitat autònoma i al govern 
de l’Estat però cal tenir en compte que aquestes dues administracions han hagut de fer els mateixos 
deures que el Consell de Mallorca per tal de sanejar els comptes públics perquè el dèficit que hi va 
deixar l’anterior govern era brutal i s’havia d’eixugar amb els doblers de tots els ciutadans. 

Curiosament el que feia el Grup Socialista era signar un paperet –les bestretes– i deien que la comunitat 
autònoma els enviaria 37 M€ via “paperet” i aquests 37 M€ ni estaven contemplats en el pressupost del 
Govern de les Illes Balears ni els cobraven però els computaven al Consell de Mallorca per elaborar 
uns pressuposts ficticis amb uns doblers que no ingressaven. 

Igualment passava amb el conveni de carreteres. Considera perfecte que signassin aquest conveni i 
aconseguissin inversions per carreteres però, quan varen tenir els doblers de carreteres, els varen gastar 
en altres coses que no eren les carreteres i, quan el Partit Popular entrà a governar el Consell de 
Mallorca, aquests doblers no hi eren malgrat que, per aquest concepte, s’havien rebut 150 M€. 

A continuació anuncia que, evidentment, el Grup Popular no votarà a favor de les esmenes a la totalitat 
que han presentat tant el Grup Socialista com el Grup MÉS per Mallorca. 
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També reitera que el pressupost que l’equip de govern presenta per a 2015 és un pressupost que pensa 
en les persones, és un pressupost social i és un pressupost que intenta, en la mesura de les seves 
possibilitats, seguir la senda de la recuperació econòmica que s’ha posat en marxa. 

Finalment, per concloure el debat, aprofita per agrair la feina que han fet tots els consellers executius i 
els seus departaments perquè, en moments de molta tensió i moltes dificultats econòmiques, han estat 
molt responsables i sempre han sabut prioritzar el que era més important i, per això, a més d’agrair-los 
la feta feina, els dóna l’enhorabona. 

Votació d’esmenes a la totalitat 

Esmena MÉS per Mallorca: 

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

Esmena PSOE:  

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

DEBAT DE LES ESMENES PARCIALS 

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

Diu que, atès que el pressupost d’enguany continua igual que els dels anys anteriors, també les esmenes 
són les mateixes; és clar que aquest fet no ha de sorprendre ningú. 

Tot seguit explica quines són les propostes concretes del seu Grup: 

Demana que s’incorporin els fons estatutaris que provenen de l’any 2011 i encara no hi consten 
(7.400.000 €). Amb vista a 2015, reivindica que s’inclogui una partida de fons estatutaris per un import 
de 10 M€, pel fet que no n’hi ha hagut durant tota aquesta legislatura.  

Pel que fa al SERPREISAL, reitera la petició dels anys anteriors en el sentit que els ajuntaments de 
més de 20.000 habitants paguin el servei que presten els bombers. Proposa que s’hi destinin 2,3 M€. 

Quan a les associacions de Gent Gran, opina que l’assignació de 2 M€ és excessiva i que n’hi hauria 
prou amb 1,2 M€; els 640.000 € restants se podrien utilitzar per altres finalitats, que actualment queden 
descompensades.  

Sobre la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) reitera, com ha fet en anys anteriors, 
que les competències docents de l’àmbit universitari no són del Consell de Mallorca ni ho han estat 
mai. Per aquest motiu proposa que se faci el mateix que s’ha decidit pel que fa a l’Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears, que se’n faci càrrec el Govern de les Illes Balears.  

Tot seguit se refereix a la Fundació Toni Catany. Observa que existeix una partida de 50.000 € per 
crear una entitat que es posi al capdavant per fer les obres necessàries i la gestió oportuna. Comenta 
que no s’entén com se faran les obres, si no se posa la partida del fons estatutari.  

Incorporació de la resta dels fons estatutaris de 2011 a les partides que pertoqui, com ara la 
rehabilitació de Can Weyler. I, de la resta (10 M€ més de fons estatutaris), destinar-ne una partida a la 
rehabilitació del monestir de Bellpuig i a la compra de l’edifici del Sindicat de Felanitx.  

També proposa augmentar les partides següents: Normalització Lingüística –una partida del tot 
marginada–, la d’Activitats Culturals per als ajuntaments, el Catàleg del Patrimoni dels ajuntaments i la 
restauració d’aquest patrimoni.   

Demana la signatura d’un conveni amb l’Obra Cultural Balear (OCB) per fer activitats culturals. 
Destaca la gran importància de la tasca cultural que ha fet aquesta entitat a favor de la llengua catalana, 
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cosa que ningú no pot negar. Considera que el Consell de Mallorca, com a promotor de la nostra 
cultura, l’ha de tenir més en consideració quan organitza les seves activitats.  

En aquest mateix sentit, demana que se creï una partida nova destinada a normalització lingüística en 
els ajuntaments. Assegura que n’hi ha molts que encara mostren moltes mancances.  

A més a més, s’hauria de destinar una partida de 50.000 € per a la creació del Consell de la Joventut, 
atès que tot i que no n’estiguin transferides les competències, sí que consta a l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears. 

Pel que fa a Urbanisme i Territori, reitera com en anys anteriors la necessitat de redactar un Pla 
territorial de Mallorca. Fa notar que és a punt d’acabar aquesta legislatura i encara no està redactat. 
Adverteix que és bàsic, per fer-ho possible, crear la corresponent partida en el pressupost. 

A continuació se refereix a l’Agència de la Disciplina Urbanística (ADU). Recorda que els seus propis 
estatuts estableixen que ha de compensar els seus socis i que és evident que se pot crear una línia de 
subvencions per a projectes mediambientals en els ajuntaments que en són membres. Comenta que el 
cost destinat al personal de l’ADU és superior als 800.000 € i l’aportació que hi fa el Consell de 
Mallorca és de 600.000 €, per la qual cosa el seu guany és de 200.000 €; si no existís l’ADU el personal 
seria del Consell de Mallorca. 

Reitera que el seu Grup proposa que una part important d’aquesta quantitat se destini als ajuntaments 
que són socis de l’ADU, per als projectes que ha esmentat.  

Demana que se canviï el concepte de desdoblament de la carretera Llucmajor–Campos, perquè en 
realitat és una autopista.  

Per al Departament de Cooperació Local, proposa crear una partida de 8 M€ per destinar-la a despesa 
corrent.   

Assenyala que se fa necessari, demostrar que és cert que el Consell de Mallorca està al costat dels 
ajuntaments.  

Comenta que, per a l’any 2015, aquest departament preveu disposar de 4 M€ que provenen de 2014 i 6 
M€ per enguany, dels quals 2 M€ se destinen a la instal·lació de sortides d’aigua per actuar contra 
incendis i 4 M€ per a inversions. Torna a dir que és necessari compensar amb la despesa corrent.  

Una altra qüestió que desorienta els ajuntaments és l’adaptació al compliment de la Llei de protecció de 
dades, i és molt important aclarir-la. 

Proposa suprimir de Presidència la Direcció Insular de Projectes per poder fer moltes altres coses.  

Quan als fons estatutaris, proposa una inversió de 5.700.000 € en les obres de reforma de l’edifici de La 
Misericòrdia.  

Sobre Medi Ambient, comenta que no veu justificació a la partida de 100.000 € per estudis i treballs 
tècnics si és cert que el Pla Director Sectorial de Residus (PDSR) ja està redactat. Per aquest motiu 
demana que se suprimeixi aquesta partida i crear-ne una nova del mateix import, destinada a la 
recuperació, conservació i millora de la carretera vella de Lluc a Pollença.  

Dins el Programa Camina, proposa que se destini una partida important per a la conservació dels 
camins.  

Pel que fa a Benestar Social, proposa reduir en 231.000 € una partida del capítol 2 destinada a la 
creació de places per a quatre nous assessors i repartir els doblers d’aquesta forma: una part per ajudes 
individuals d’atenció a la dependència, una altra part per a programes d’acolliment de menors en fase 
d’emancipació i una altra a la campanya de construcció d’un nou centre per a l’entitat Projecte Home.  
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Per acabar, assegura que el pressupost del Consell de Mallorca milloraria considerablement amb la 
incorporació d’aquestes esmenes. Per aquesta raó, demana el suport de tota la Corporació. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Defineix com un govern d’obsessions, l’estil de l’actual equip de govern. Certament, podrien tenir 
l’obsessió contra la pobresa, contra la precarietat social, contra els salaris de pobresa, però no és així i 
les dues obsessions del Pressupost de 2015 han estat les següents: en primer lloc, la presentació del 
pressupost en el temps previst i en la forma escaient i en segon lloc baixar el nivell d’endeutament.  

La PRESIDENTA intervé per demanar-li que defensi les esmenes.  

La Sra. SÁNCHEZ respon que ho farà, però algú ha de rebatre allò que indica el pressupost i que no és 
cert. Assegura que només farà una introducció molt breu.  

Diu que, per al·lusions, s’ha de referir a la qüestió de la presentació del pressupost en el temps previst i 
en la forma escaient, perquè durant la passada legislatura aquesta era precisament la seva 
responsabilitat.  

Retreu que durant la passada legislatura se’n varen aprovar tres, que complien aquestes condicions, 
mentre que el PP, en les mateixes circumstàncies, només n’hi ha presentat un.  

Pel que fa al nivell d’endeutament, es mostra convençuda que l’actual equip de govern de la institució 
no ha reduït el deute.  

Segons dades del Ministeri d’Hisenda, l’endeutament viu del Consell de Mallorca a 31/12/2007 era de 
127 M€; a 31/12/2011, 169 M€; a 31/12/2012, 203 M€; a 31/12/2013, 193 M€. Tot i que encara no se 
pugui disposar d’aquesta dada referida a 2014, fa avinent que ja han informat que tancaran 2015 amb 
133 M€ d’endeutament viu, és a dir, 6 M€ més que el que se varen trobar. 

Mentrestant, el president Sr. Bauzá ha doblat l’endeutament de la CAIB fins a set mil milions i mig 
d’euros i, en el Govern de l’Estat, el president Sr. Rajoy ha passat d’un 40% d’endeutament a un 100%.  

Demana què s’ha fet, amb aquest endeutament.  

Recorda que el Sr. Alemany ha dit que el pressupost del Consell de Mallorca ha minvat un 20%, d’ençà 
que governa l’actual equip, la qual cosa representa una pèrdua de quasi 90 M€ anuals d’ingressos, que 
ha condemnat el Consell de Mallorca a la supervivència precària, a no fer polítiques econòmiques de 
promoció per sortir de la crisi i a no assumir una competència que té i que hauria de gestionar al màxim 
nivell.  

Fa notar la necessitat de reduir les diferències socials. En la situació actual, el pressupost de l’IMAS 
hauria de ser més elevat i atendre correctament les necessitats socials. La realitat és que no tenen el 
finançament adequat, i és així perquè el president del Govern balear, el Sr. Bauzá, i el govern del PP ha 
decidit que el Consell de Mallorca és una institució residual.  

Observa que les esmenes del PSOE van precisament en aquest sentit, i les explica tot seguit. 

En primer lloc, se refereix al finançament injust del Consell de Mallorca. Proposa reclamar 31,4 M€, 
perquè aquesta seria la quantitat que rebria si la Llei de finançament dels consells insulars no hagués 
mantengut les retallades que se varen fer l’any 2012.   

Recorda que el Sr. Aguiló (Govern balear) va justificar la decisió d’aquestes retallades en la necessitat 
de fer front a una situació econòmica transitòria d’especial emergència, raó per la qual retreu que 
aquesta circumstància s’hagi mantengut, pel que fa a la llei esmentada, de forma que s’han perdut 31,4 
M€.  
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El seu Grup també reclama 6,6 M€ per complir un acord del Ple que se va aprovar per unanimitat, 
consistent a reclamar els interessos del cost del deute per pagar els proveïdors. Retreu que el PP no hagi 
mantengut la seva paraula, sobre aquesta decisió. 

A continuació fa notar que el Govern balear ha baixat 1,8 M€ les prestacions de Renda Mínima, per bé 
que semblàs que la Llei de finançament dels consells insulars havia de reconèixer a aquests la seva 
independència i majoria d’edat. El cert és que allò que apugen per una part ho abaixen per una altra, per 
la via de convenis específics.  

Fa notar que per sortir d’aquesta supervivència precària se necessiten 40 M€. Diu que cal fomentar 
l’ocupació laboral i l’activitat econòmica i fer una veritable distribució de rendes.  

Proposa incrementar el pressupost del Departament de Cultura en 540.000 € i destinar 300.000 € a la 
producció teatral en els municipis de Mallorca, 60.000 € per donar suport als músics de les Illes 
Balears, 10.000 € per incrementar la subvenció a l’Obra Cultural Balear i 30.000 € per a l’Associació 
de Premsa Forana en llengua catalana.  

També proposa reduir l’assignació econòmica dels convenis amb el Bisbat de Mallorca 125.000 €, que 
és la quantitat que s’ha incrementat, pel fet que el Bisbat ja rep 500.000 € del Consell de Mallorca. 
D’aquesta forma, se podria destinar a iniciatives de caràcter laic que tenen més problemes de 
finançament.  

Demana que se destinin 1,7 M€ a les obres de reforma i de manteniment del poliesportiu de Sant Ferran 
i que se renunciï a la seva privatització.  

Destaca les característiques positives d’aquestes instal·lacions per fer notar que qualsevol empresa 
concessionària en traurà profit, però no serà la gent de Mallorca qui ho faci. 

Fa avinent que és un altre espai públic que se converteix en privat.  

Proposa destinar 1 M€ a les oficines d’informació turística dels nostres municipis, perquè són la carta 
de presentació de Mallorca. També cal reformar l’oficina d’informació turística de la Plaça de la Reina 
de Palma i disposar també d’una aplicació mòbil d’informació turística.  

També demana que s’aportin 150.000 € a la Fundació Mallorca Turisme per pagar la productora Calle 
Cruzada (deute derivat del rodatge de la pel·lícula Cloud Atlas) cas que es troba pendent de resolució 
judicial. Fa notar que dóna una imatge molt dolenta de Mallorca i posa en perill les oportunitats que 
puguin sorgir amb altres productores.  

Per organitzar un taller ocupacional amb la intenció de fer el manteniment de les rutes de Pedra en Sec 
de la serra de Tramuntana, se necessiten també 1,5 M€.  

Per al Departament d’Hisenda i Funció Pública expressa les discrepàncies del seu Grup pel que fa al 
programa de 200.000 €, que se manté, atès que al capdavall el que pretén és tenir mà d’obra barata. 
Proposa que se dediqui a persones que no reben cap prestació, que sigui un programa d’inclusió en el 
sistema i no un programa d’aprofitament d’una mala situació d’una persona.  

El capítol 1 del Consell de Mallorca està infradotat amb 414.000 € perquè s’han pressupostat per a 20, 
60, o 120 dies programes que pretenen mantenir fins que acabi la legislatura. És clar que no se pot 
afirmar que és un pressupost suficient fins a final d’any. Demana que els programes que s’han de 
mantenir fins al final de la legislatura tenguin la dotació que els pertoca.    

Proposa destinar 2 M€ al manteniment dels edificis del Consell de Mallorca. Assenyala que hi ha molts 
deutes (financers, socials i de manteniment d’instal·lacions), per la qual cosa és evident que quan no se 
fa el manteniment durant quatre anys després s’ha de fer tot nou.  
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Quan al Departament d’Urbanisme i Territori, proposa destinar 150.000 € per començar a revisar el Pla 
territorial de Mallorca (PTM), 2 M€ per un programa d’estalvi energètic de l’enllumenat de les 
carreteres i 1 M€ per posar pantalles acústiques a la carretera Palma–Calvià (amb la instal·lació del 
gasoducte s’han eliminat els arbres que feien aquesta funció).  

El seu Grup també proposa destinar 6 M€ al manteniment constant de les carreteres, per garantir-ne la 
seguretat. S’ha d’executar la rotonda de Campos, s’han d’eliminar punts negres i també reforçar el 
paviment a les rotondes i les corbes perilloses i fer un carril ciclista des d’Algaida fins a Pina. 

Pel que fa al Departament de Cooperació Local, s’han de dotar econòmicament les 29 places de 
Bombers de Mallorca, que ho estan per dos mesos. El seu Grup opina que han d’estar dotades des del 
principi, raó per la qual demana 1,2 M€ perquè estiguin dotades durant tota la legislatura. 

Proposa 6 M€ per fer inversions en els ajuntaments, perquè dels 10 M€ que s’hi destinen 4 ja estan 
executats, són els pluriennals del Pla d’Obres i Serveis (POS) i només en queden pendents 6 M€. 
Adverteix que els ajuntaments estan fent una demanda més alta que els esmentats 6 M€.  

Proposa un increment de 14 M€ en el pressupost de l’IMAS. Per a la partida més important, que és el 
capítol 1, demana 2 M€.  

Proposa destinar 500.000 € per preveure el pagament de la paga extra meritada l’any 2012, que és del 
tot evident. També s’han d’incloure 1,5 M€ per fer front a substitucions de personal. 

Tot seguit recorda els termes en què s’han expressat avui els representants dels sindicats laborals i 
llegeix textualment el contingut de la seva denúncia.  

Assenyala que és com a mínim alarmant el fet d’acabar una legislatura i aprovar el darrer pressupost 
amb una denúncia del comitè d’empresa per explotació, destacant que va en contra de la qualitat dels 
serveis assistencials. 

Tot seguit proposa destinar 12 M€ per atendre les necessitats següents:  

- Renovar les residències i els centres de menors. Considera que els 2 M€ del pressupost són 
insuficients i demana que s’hi destinin 2,5 M€ més. 

- Incrementar en 900.000 € el pressupost que se destina a Igualtat, perquè també és deficitari. 
Explica quina és la situació actual en aquest àmbit i les necessitats que tenen tots els municipis 
per fer front als problemes que sorgeixen. 

- Crear 130 places més per a persones en situació de gran dependència, per la qual cosa se 
necessiten 2,5 M€.  

- Incrementar en 850.000 € el pressupost de les residències de la Gent Gran. Fa notar que hi ha 
quasi mil persones en llista d’espera per ocupar una plaça en una residència i també que 
moltes persones no reben la prestació que els correspon, per bé que tenen una situació de 
dependència convenientment declarada.  

- Se necessita 1 M€ per a la millora i ampliació dels programes de Menors i atendre les 
situacions de pobresa, que haurien de ser una obsessió per al PP, després de tres anys i mig de 
govern. 

- Per lluitar contra la pobresa energètica cal tenir ajudes per valor d’1 M€ i 2 M€, per dotar 
econòmicament els municipis amb vista a complir els plans de lluita contra la pobresa infantil, 
aprovats en el Ple per unanimitat. 

- Per garantir la RMI se necessiten 2 M€ més. Fa notar que només el 30% de la població no té 
cap signe d’exclusió social, però el 70% sí que n’està afectada.  
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Fa avinent que el Consell de Mallorca podria dur endavant totes aquestes polítiques socials si rebés del 
Govern balear el finançament just que li pertoca.  

Discrepa de les justificacions que ha donat la Sra. Roig, atès que el Govern balear té els doblers 
suficients per fer una reforma fiscal, estimada en 60 M€, que beneficia les rendes més altes i que retira 
l’impost de patrimoni a qui el té superior a 700.000 €.   

Finalment, destaca i retreu que el deute social que deixa el PP és molt greu.  

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Comenta que el seu Grup només presenta una esmena de substitució, per reconèixer que s’havia 
d’haver previst el pagament de la part proporcional del personal funcionari de l’IMAS del Consell de 
Mallorca i no s’havia previst en el pressupost. 

Tot seguit, ho explica detalladament.  

Informa que no s’elimina res del capítol 1 i que la transferència corrent de 150.000 € correspon a una 
transferència que s’havia de fer a l’Ajuntament d’Inca, per pagar un lloguer. Diu que a finals d’aquest 
any ja estarà previst que no se repeteixi aquesta despesa.  

Quan a l’altra transferència, de 148.282 €, explica que correspon a un programa per a la Gent Gran i 
que a la partida econòmica corresponent quedaran disponibles 60.000 €, que són suficients per al 
primer trimestre de l’any. Després, ja s’anirà decidint si s’ha d’augmentar o no.  

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

En relació al document d’Estat del Deute proposa substituir dins l’expedient el document inicial signat 
pel tresorer per el més recent, que ja coneixen tots els membres dels Grups polítics.  

Comenta que ja s’ha parlat prèviament, i que la Sra. Sánchez hi està d’acord. 

A continuació parla sobre les esmenes del Grup MÉS per Mallorca. 

Respon al Sr. Font que no veu les inversions estatutàries de 2011 a les partides inicials del pressupost 
perquè es tracta de finançament afectat i s’incorpora cada any per la via de la incorporació de 
romanents. Li assegura que, si observa la liquidació, comprovarà que hi són.  

Quan al fons estatutari de 2015, expressa la seva discrepància amb el que proposa el Sr. Font. Li diu 
que no pot aprovar aquesta esmena d’ingrés de 10 M€, sense saber si se cobraran o no; ho refusa del 
tot.  

Sobre l’esmena referida als ajuntaments, recorda al Sr. Font que l’any passat ja li va demanar que 
presentés una moció en els ajuntaments de més de 20.000 habitants per anunciar que MÉS per Mallorca 
els vol pagar el cost del SERPREISAL.  

Retreu que torni a presentar avui la mateixa esmena i li assegura que no ho han fet, ni a Inca, ni a 
Manacor, ni a Llucmajor, ni a Marratxí. Reitera que en aquests ajuntaments el seu Grup té l’oportunitat 
de fer-ho, però no en el Consell de Mallorca.  

És evident que si no s’aproven les quatre esmenes d’ingressos difícilment es podran aprovar les 
esmenes de despeses. Fa notar que per tenir més disponibilitat econòmica s’han de tenir prèviament 
assegurats els ingressos, per la qual cosa refusa la proposta del Sr. Font de fer castells en l’aire. 

Quan a la proposta referida a la Gent Gran, fa notar que durant la passada legislatura s’hi destinaven 
anualment 4 M€, mentre que ara el Sr. Font considera que amb 1 M€ seria suficient. Es nega a seguir 
tractant aquesta qüestió, atès que recorda que l’any passat el Sr. Font en va fer befa.  



 53

Pel que fa a la UNED, assegura que se mantendrà la partida perquè afecta la formació acadèmica de 
moltes persones. Li diu que no cal que insisteixi.  

Sobre les inversions estatutàries, li recorda que ja li ha explicat que la Fundació Toni Catany, Can 
Weyler, Santuari de Bellpuig, etc. se gestionen per aquesta via.  

Quan a la resta de partides pressupostàries sobre les que s’ha interessat, respon que ja estan incloses en 
el pressupost. Li fa notar especialment que la de Normalització Lingüística s’ha incrementat en un 
35%. 

Sobre el Pla director sectorial de residus comenta que és evident que en quatre mesos no s’haurà 
aprovat, i que hi ha molta feina a fer, però assegura que se fixaran les bases per dur-lo endavant.  

Pel que fa a la carretera de Llucmajor a Campos, o el rescat del túnel de Sóller, considera que no cal 
parlar-ne. Assegura que és impossible gestionar-ho per la via del conveni del Ministeri de Foment.  

Quan a la seguretat dels ciclistes, li assegura que s’ha creat una comissió per estudiar les millores 
possibles per tal de resoldre aquesta qüestió, i que aquesta treballa de forma específica cada vegada que 
hi ha un nou projecte d’una carretera. 

Sobre la partida de Conservació d’Infraestructures i Béns, del Departament de Medi Ambient, explica 
que les que demana el Sr. Font se fan amb personal propi i se paguen per la via del conveni estatutari 
de 2011.  

En relació a l’IMAS i al Projecte d’Emancipació, que és un projecte nou, assegura que s’ha fet la 
previsió de recursos adequada. A més a més, s’ha signat un conveni amb l’IBAVI per al lloguer 
d’habitatges.  

A continuació comenta les esmenes del Grup Socialista.  

Quan a la Llei de finançament dels consells insulars, assenyala que el Grup Socialista va presentar 
esmenes que proposaven un augment global de 48 M€ (38 M€ per la via de competències homogènies i 
10 M€ per competències no homogènies) i varen canviar la fórmula de distribució de cada consell 
insular; a Mallorca li varen millorar la participació en el fons, en un 0,02 % més, però de l’import 
global esmentat s’afirmava que Mallorca en tenia prou amb 28 M€, la qual cosa significa que de tota la 
millora de finançament per a Mallorca només se va demanar un 59%; dels 48 M€ a Mallorca només 
n’hi pertocava un 59%. 

Recorda que en el debat que s’havia fet a la sala de Plens se discutia precisament que, amb la llei 
antiga, el consell insular pitjor finançat era el Consell de Mallorca.  

Fa notar que el Grup Socialista fa esmenes i, tot ser cert que l’import global és per Mallorca, d’allò que 
posen sobre la taula, que són 48 M€, a Mallorca només n’hi pertoca un 59%.  

Diu a la Sra. Sánchez que per a qualsevol millora que va fer el PSOE, a Mallorca li havia de tocar com 
a mínim un 74,8%, per la qual cosa no cal discutir més.  

Atès que sempre en el Ple s’havia coincidit a afirmar, per unanimitat, que Mallorca era l’illa més mal 
finançada, esperava que les esmenes serien coherents en aquest sentit i millorarien la situació de 
Mallorca, però observa que s’ha fet just el contrari.  

Tot seguit posa un parell d’exemples per demostrar que les coses podrien haver funcionar millor si 
determinades decisions s’haguessin pres durant l’anterior legislatura, com ara haver aprovat l’any 2009 
la Llei de finançament dels consells insulars, o si a partir de 2009 la institució no s’hagués endeutat.  

Quan a l’endeutament, recorda que l’any 2007 aquest era de 134 M€, per bé que la Sra. Sánchez 
asseguri que era més baix. Li explica que el motiu és que l’any 2006 se va signar un préstec de 26 M€ 
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per fer obres en el Teatre Principal –que paga el Consell de Mallorca– però l’equip de govern no el va 
comunicar al ministeri, perquè no el consolidaven en la Fundació Teatre Principal, i tampoc no 
n’informaven, és clar que la Sra. Sánchez no pot quadrar totes les partides del pressupost.   

Reitera que és aquesta, la causa; és la conseqüència de no dir la veritat sobre l’endeutament real de la 
institució. Tot i això, existeix un programa informàtic molt eficaç que mostra quin és el veritable 
endeutament: a 31/12/2011 era de 195 M€, inclòs el préstec esmentat del Teatre Principal.  

Respon als retrets de la Sra. Sánchez reiterant que es tracta de fets concatenats; per exemple, si l’equip 
anterior no hagués concertat més préstecs, durant la present legislatura tendrien doblers per fer més 
actuacions; si la CAIB hagués fet els pagaments puntualment, no s’haurien hagut de concertar préstecs, 
i així successivament.   

Per aquesta raó, li fa notar que un pressupost s’ha de basar en xifres concretes reals, no en suposicions 
d’aconseguir possiblement unes determinades bestretes, ingressos per convenis, etc. que després no se 
convertien en realitats. Li fa notar que és normal que el fet de funcionar sobre aquests fonaments se 
convertís més endavant en complicacions importants per a la institució. 

A continuació esmenta la destinació que proposa el Grup Socialista per a les despeses. 

Pel que fa a l’ajuda econòmica que se demana a favor de l’Associació d’Auditors Públics de teatre, 
puntualitza que aquesta associació com a tal no té despeses, per la qual cosa el Consell de Mallorca 
dóna les ajudes directament, no a les associacions com a tal. També rebutja les altres peticions per a 
l’Obra Cultural Balear, Ona Mediterrània, Associació de Premsa Forana, Circuits per a la Música, etc. 

Quan a les propostes referides al poliesportiu Sant Ferran diu a la Sra. Sánchez que l’han 
desconcertada, perquè fins ara proposaven que se transferís a l’Ajuntament de Palma mentre que ara 
consideren que és el Consell de Mallorca qui hi ha de fer obres de manteniment. Comenta que, per 
mitjà de l’estudi de viabilitat, s’atorgarà la concessió oportuna.   

Sobre les ajudes al Bisbat de Mallorca, diu que entén que no hi estiguin d’acord, però explica que té el 
85% del patrimoni històric de Mallorca, i aquesta és la raó per la qual el Consell de Mallorca li ha 
atorgat les ajudes econòmiques.  

Pel que fa a les oficines d’informació turística de la Plaça de la Reina, informa que la institució ja hi ha 
fet una inversió per a la seva millora. 

Quan a l’aportació extraordinària d’1,5 M€ per arreglar el patrimoni de pedra, informa que tant la línia 
de subvenció de l’any passat (900.000 €) com de d’enguany (800.000 €) estan destinades a arreglar 
aquest tipus de patrimoni (cases de neu, ponts, torrents, etc.). 

Sobre el seu desacord amb el conveni de Funció Pública, recorda que és el conveni que el Grup 
Socialista va aprovar, per la via d’una moció del Grup MÉS per Mallorca. Fa avinent que queda 
demostrat que si la presenta el Grup MÉS per Mallorca els sembla bé, però no és el mateix si la 
presenta el Grup Popular.  

Quan al sou del programa per interins, recorda que ja se va explicar detalladament en què consistia, 
com s’executava i com se finançava. No accepta que vulguin fer-ne demagògia, perquè ja s’ha 
assegurat que hi ha crèdit suficient per a tot l’any.  

Sobre les obres de reposició de Serveis Generals comenta que és cert, que són necessàries, però no 
perquè no s’hagin fet durant quatre anys, sinó perquè no s’han fet durant molts d’anys anteriors. 
Assegura que durant vuit anys, com a mínim, no s’ha fet cap obra important en els edificis de les llars 
del Consell de Mallorca.  
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Tot seguit se refereix a l’estalvi energètic en les carreteres. Assegura que se fan les actuacions 
oportunes per mitjà dels contractes de manteniment de carreteres. Reitera que les proves necessàries i 
les actuacions concretes amb vista a l’estalvi se fan, però sense cap tipus de cost econòmic.   

Pel que fa a les pantalles acústiques, indica que en el cas concret que esmenten el cas dels arbres s’ha 
de considerar un efecte visual, no sonor. Assegura que a les autopistes se fan importants inversions en 
pantalles acústiques.  

A continuació se refereix a la petició que el dia 1/1/2015 s’ocupin les 28 places de bombers per mitjà 
del borsí que ja està creat. Aconsella que, abans de fer aquesta proposta, parlin amb el col·lectiu de 
Bombers de Mallorca, atès que és precisament això el que no vol. Recorda que l’actual borsí se va crear 
per resoldre situacions molt puntuals, d’urgència, i amb vista a garantir la cobertura del servei. Fa notar 
que se va decidir en contra de l’opinió de l’esmentat col·lectiu.  

Observa que l’opinió d’aquest col·lectiu és que, si no se pot treure a oferta pública, d’aquesta oferta 
pública sí que se tregui un borsí d’oferta pública, atès que els seus integrants hauran fet totes les proves 
selectives, de formació i proves físiques.  

Torna a dir que el borsí vigent no té aquestes característiques, només hi consta el barem dels mèrits, raó 
per la qual el col·lectiu no l’aprova i vol que se’n tregui un d’oferta pública. És clar que desitja que 
s’incloguin les 28 places, però actualment la llei ho limita, i se farà d’acord a allò que aquesta estableix.    

En relació a la paga extra de Nadal del personal de l’IMAS, reconeix públicament l’errada comesa amb 
la no inclusió dels 44 dies que li pertoquen, com a la resta del personal del Consell de Mallorca.  

Quan a la resta de peticions d’ingressos per a programes de l’IMAS, recorda que el seu pressupost és 
precisament un dels que més s’incrementen. Tot seguit explica com funciona, la seva gestió concreta 
pel que fa a les generacions de crèdit.  

Sobre la qüestió concreta de l’atenció a la pobresa energètica, informa que s’ha signat un conveni amb 
la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria d’Economia del Govern balear, la FELIB i ENDESA 
per tal de garantir el subministrament elèctric a les famílies en situació de risc de pobresa. Comenta 
que, per raó de la normativa europea específica, existeix l’obligació de cobrir aquest tipus de serveis.  

Informa també que s’ha incrementat el PPB, en relació als anys anteriors, pel que fa a les partides dels 
ajuntaments destinades a l’atenció de la població infantil, i se cobreix tot aquest tipus de demandes.  

La PRESIDENTA indica que s’inicia el torn de rèplica de les esmenes parcials.   

El Sr. FONT fa notar que un pressupost és una eina de feina, i el fet de pressupostar una partida 
determinada no implica necessàriament l’obligatorietat de gastar-la íntegrament.  

Aprofita per retreure que si durant aquesta legislatura no n’hi ha hagut, el Sr. Bauzá com a president del 
Govern balear n’és el culpable, i el Consell de Mallorca també la té en part, per no reclamar 
adequadament allò que li pertocava en cada moment, tal i com ho determina l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears.  

Fa notar que la realitat és que amb l’actual govern del PP tant a l’Estat espanyol com en el Consell de 
Mallorca les inversions ja no arriben, i lògicament no se poden gastar. Diu que és obvi que el Grup 
MÉS per Mallorca no demana que el Consell de Mallorca faci aquesta inversió, si no arriba 
l’assignació des del Govern central, però sí que vol fer avinent que les intencions concretes se 
demostren incloent en el pressupost les partides necessàries.  

Sobre les peticions referides a la UNED i al SERPREISAL, fa notar que se fan per una qüestió de 
competències, i res més. Fa notar les contradiccions del PP en aquest sentit, atès que durant tota la 
legislatura ha esmentat la seva voluntat d’eliminar duplicitats entre institucions i de vetllar perquè 
cadascuna assumeixi les competències que li són pròpies. Consegüentment, és clar que els ajuntaments 
de més de 20.000 habitants tenen l’obligació d’assumir les competències relacionades amb el Servei de 
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Bombers (pagar el seu cost, la part proporcional que els correspon, o crear-ne un de propi) i també és 
clar que el Govern balear té totes les competències en matèria de formació universitària.  

Per aquesta raó, refusa l’argument de la Sra. Roig sobre l’elevat nombre d’estudiants, perquè no se 
sosté. Diu que tant de bo n’hi hagués encara més, però és el Govern balear qui n’ha d’assumir el cost 
que representa, perquè és una competència seva. Observa que el Grup MÉS per Mallorca critica 
únicament la forma concreta de finançament de la UNED, no l’entitat, òbviament. 

Quan al Pla director sectorial de comerç, comenta que n’està ben segur, que el PP no el tendrà fet 
durant aquesta legislatura.  

Sobre les comissions de seguretat ciclista, adverteix la Sra. Roig que si no les sustenta algun tipus de 
finançament econòmic, és ben segur que fan retxes dins l’aigua, per raons ben evidents.  

Tot seguit fa avinent a la Sra. Roig que els ajuntaments de Mallorca que no es troben situats dins la 
zona de la serra de Tramuntana també tenen patrimoni per restaurar. En conseqüència, retreu que 
l’única convocatòria que preveu fer el Consell de Mallorca vagi adreçada únicament als municipis 
d’aquest indret.  

La Sra. SÁNCHEZ inicia la seva intervenció. 

Puntualitza que, pel que fa a les despeses més importants, la dotació de les places dels bombers, el 
Grup Socialista no demana que se faci ara mateix sinó que se’n faci la dotació de les places. Fa notar 
que encara tenen un mes i mig disponible, abans que acabi l’any.  

Quan al tema d’ENDESA i dels ajuntaments, adverteix que s’haurà de dotar la partida corresponent, 
per poder complir l’acord de cobrir les necessitats energètiques.  

Sobre la Llei de finançament dels consells insulars, recorda a la Sra. Roig que allò que se demanava, en 
les esmenes del Grup Socialista, era no retallar al Consell de Mallorca les millores del finançament que 
havia rebut fins a l’any 2012, perquè la participació en el finançament de la institució s’havia apujat, 
per mitjà de convenis. Atès que era irregular, s’havia de fer una Llei de finançament en virtut de la qual 
Mallorca rebés el 74% dels recursos que rebien les Illes Balears. Diu a la Sra. Roig que és per aquest 
motiu, que no li quadren les seves xifres.  

Sobre els retrets que la Sra. Roig ha fet a la gestió de l’equip anterior en relació a les decisions preses, i 
a les actuacions concatenades, li respon que és exactament el que ha fet ella, atès que ha dit que 
estalviarà 16 M€ de pagament del deute de la institució, si el Ministeri d’Hisenda autoritza la 
renegociació dels préstecs, i si se fa amortització anticipada del préstec de 12 M€, etc. Assegura que la 
darrera notícia que en té és que no estava feta encara.  

També recorda que la Sra. Roig va fer el mateix l’any passat, quan va dir que si se venia l’edifici de 
Carreteres faria obres a l’edifici de La Misericòrdia. Li demana que ho faci una vegada més, anunciant 
que si fa unes bones gestions i aconsegueix augmentar el finançament del Consell de Mallorca, 
disposarà d’unes partides econòmiques per fer unes determinades despeses.  

Assenyala que la Sra. Roig, quan els portaveus de l’oposició ja no poden replicar, ha presumit de bona 
gestió, tal i com ha fet el PP durant tota la legislatura. Retreu que hagi fet aquestes afirmacions, perquè 
un cop feta la comprovació directament des del programa corresponent, ha pogut comprovar que no és 
cert, i que el Consell de Mallorca no ha cobrat ni un sol euro dels que havia de percebre en virtut de 
l’esmentada llei.  

Torna a dir que no està comptabilitzat, com a mínim. Assegura que no té més informació que la que 
indica el programa específic, i reitera que no s’ha rebut ni un sol euro, dels 180 M€ que el PP assegura 
que se rebran, gràcies a la Llei de finançament dels consells insulars.  

Fa saber també que tampoc no s’ha cobrat, ni se cobrarà, l’import que correspon a les bestretes. 
Assegura que això sí que molesta molt especialment al Grup Socialista, perquè la Sra. Roig va 
prometre que se cobrarien, en el Ple del Consell de Mallorca. 

Assenyala que el Sr. Marí, conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern balear, ha reconegut davant la 
comissió corresponent que no pagarà l’import de les bestretes i fins i tot ha dit que aquest no era un 
deute del Govern balear amb els consells insulars.  



 57

Fa notar que la Llei de finançament dels consells insulars establia que se podrien imputar al pressupost 
les bestretes, però el cert és que l’any 2015 no s’han pogut imputar perquè no estan incloses en el 
pressupost, ni les bestretes ni una part d’elles. Recorda que l’anterior govern de la institució en va 
deixar pendent una part (dues bestretes), i ara l’actual equip de govern n’ha deixat una altra part (les 
altres dues bestretes). Fa avinent que aquest és un altre problema no resolt: ni el cobrament del deute 
del Govern balear, ni el cobrament de les bestretes, que queda pendent.  

Fa notar que el pagament als proveïdors s’ha resolt per mitjà dels plans de pagament del Govern 
central, per bé que s’havia d’haver fet des del Govern balear. Per aquesta raó, opina que no ha estat una 
gestió política gaire brillant.  

La PRESIDENTA intervé per advertir la Sra. Sánchez que es troba en el torn de rèplica de les esmenes 
parcials, per la qual cosa li demana que intenti defensar les esmenes parcials, no repetir un debat 
general sobre el pressupost. Diu que és l’única cosa que li demana. 

La Sra. SÁNCHEZ diu que està replicant acusacions que fa el Grup Popular a l’oposició. Observa que 
moltes vegades les fa quan l’acusació ja no té dret a rèplica, per la qual cosa aprofita aquesta 
intervenció per tractar aquestes qüestions. 

Quan a l’acusació de no cobrar els ingressos, informa que entre els anys 2008 i 2010 se varen 
reconèixer ingressos per un import de 1.319 M€. Recorda que el deute pendent, a 31/12/2010 era de 
197 M€. Puntualitza que ja s’havien cobrat molts d’ingressos.  

Pel que fa a la qüestió de les obres de carreteres, fa avinent que no li agrada parlar-ne, però atès que el 
PP en fa retrets contínuament, ho ha de fer.  

Demana a la Sra. Roig que li digui com han fet aquestes obres si l’equip de govern anterior s’havia 
gastat els doblers d’aquest concepte en una altra cosa.  

Explica que, amb el criteri de caixa única, varen aplicar els doblers que entraven a les despeses més 
imminents del Consell de Mallorca però el crèdit estava inclòs en el pressupost, raó per la qual durant 
aquesta legislatura s’han pogut fer les carreteres. L’únic que s’havia de fer era cobrar el deute pendent 
de la CAIB.  

Comenta que el PP, quan insisteix en la imatge de bona gestió, pretén justificar quatre anys perduts per 
al Consell de Mallorca, atès que s’han deixat de fer les polítiques que eren convenients.  

Per acabar destaca que, per donar la imatge de bon gestor, allò que fa el PP és comparar contínuament i 
dir que els anteriors eren uns gestors molt dolents.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Font. Li diu que inclogui les propostes que ha explicat sobre el 
SERPREISAL en el programa electoral de MÉS per Mallorca, perquè és la forma més senzilla 
d’aconseguir-ho si després governa aquest partit polític.  

Quan al pressupost de 2015 destaca que el PP el pot presentar, després de tres anys d’una situació 
econòmica ben complicada, precisament perquè ha fet la gestió adequada, perquè d’altra forma es fa 
difícil imaginar quin seria l’estat de la institució.  

Sobre la qüestió de la seguretat dels ciclistes, li explica que existeix una comissió mixta formada per 
persones que representen el sector, que intervé cada vegada que hi ha un projecte nou de carretera per 
estudiar les millores que s’han de fer per adaptar-la als ciclistes. D’aquesta forma, quan el projecte 
s’aprova les millores ja hi estan incorporades, raó per la qual és obvi que no es tracta de cap nova 
despesa. 

Quan al Pla director del comerç, reitera que és evident que en quatre mesos no el tendran aprovat, però 
sí que hi faran feina.  

Tot seguit li fa notar que el col·lectiu de margers del Consell de Mallorca restaura patrimoni de tota 
l’illa de Mallorca, per la qual cosa pot comprovar fàcilment que també hi ha intervencions en els pobles 
del Pla de Mallorca.  

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez. 
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Sobre les places de Bombers de Mallorca, li demana quan ha descobert el PSOE que quan se treu una 
plaça aquesta ja ha de tenir la dotació econòmica que li pertoca, atès que és evident que l’any 2011 
encara no ho sabia. Assegura que a l’inici d’aquesta legislatura hi havia 25 bombers que s’havien 
d’incorporar a les seves places i aquestes encara no tenien la dotació necessària.   

Diu que allò que ella ha explicat abans era el sistema pel qual se proveiran aquests llocs de feina. 
Afirma que, quan s’incorporin, que és previst que sigui durant el mes de novembre, les places ja estaran 
dotades correctament i se podran incorporar sense cap problema, tot el contrari de la situació que va 
deixar l’equip de govern anterior.  

Quan al conveni previst per atendre les situacions de pobresa energètica, informa que l’han subscrit la 
Conselleria de Família i Benestar Social de la CAIB, la Conselleria d’Economia de la CAIB, la FELIB 
i ENDESA.  

Comenta que, en el pressupost de 2014, se va fer constar que si s’aconseguia un ingrés per la venda 
d’un edifici de la institució se farien unes obres a l’edifici de La Misericòrdia. Atès que aquest ingrés 
no se va produir, no se varen fer aquestes obres.  

Diu que durant l’anterior legislatura se feia just el contrari, i tot i no arribar els ingressos que s’havien 
previst, sí que feien la despesa. Afirma que és aquesta, la diferència entre ambdós models de gestió.  

Pel que fa a les millores de finançament, diu a la Sra. Sánchez que el Sr. Marc Pons, del PSOE, va 
presentar 48 M€ per aquest concepte, tot i que a Mallorca només n’hi corresponien 28 M€. Assegura 
que les va estudiar una a una i que va quedar espantada, perquè li agradi o no a la Sra. Sánchez, 
representa un percentatge del 59%.  

Reitera que, d’acord a les esmenes i les xifres que va aportar el PSOE, els consells insulars que més 
milloraven eren els de Menorca i Eivissa. És inútil que ara diguin que milloraven el finançament de 
Mallorca, perquè en proporció era la menys afavorida.  

Atès que la Sra. Sánchez ha afirmat que a dia d’avui encara no s’ha cobrat cap quantitat ni una de la 
CAIB li demana que no digui barbaritats, que s’expliqui de forma seriosa, perquè si fos així la 
institució estaria enfonsada del tot.  

Atès que la Sra. Sánchez coneix l’existència del document de liquidació provisional i pel fet que des de 
l’1 de gener s’han fet molts de pagaments, no és admissible que la Sra. Sánchez digui que no s’ha 
cobrat res de la CAIB. En aquest sentit, assegura que el Consell de Mallorca ha cobrat cada mes quasi 
17 M€ i fa dos mesos que n’ha cobrat 23 M€.  

Diu que, tot i que la Sra. Sánchez no s’ho cregui, aquestes són les dades correctes. Assegura que no 
enganya ningú.  

Retreu a la Sra. Sánchez que precisament ara la preocupin les bestretes, perquè era l’any 2009 quan 
s’havia de preocupar, i havia d’haver començat a fer feina per aconseguir una llei de finançament 
adequada.  

Li recorda que ja li ha demanat, i li ho torna a demanar ara perquè encara no en té la resposta, quantes 
reunions va mantenir amb la CAIB per negociar una llei de finançament. Afirma que no en varen fer ni 
una. Li torna a retreure que ara, que ja és tard, mostri preocupació per la qüestió de les bestretes.  

Li diu que a ella no només la preocupa, sinó que la té ocupada, i hi treballa. Assenyala que ja existeix el 
compromís en el sentit que, per primera vegada, estiguin comptabilitzades en el pressupost i que se 
paguin com pertoca.  

Assegura a la Sra. Sánchez que ho podrà comprovar. En canvi, ella només ha vist els forats econòmics i 
els desastres que va deixar l’equip de govern de la passada legislatura. 

Tot seguit posa un altre exemple: l’any 2010 se va presentar un pressupost extraordinari que havia de 
permetre fer moltes actuacions i salvar Mallorca de la crisi, l’import del qual era de més de 420 M€, 
però de la CAIB només se varen rebre 134 M€. En canvi, l’actual equip de govern, en el pressupost de 
l’any passat de 328 M€, hi va ingressar 273 M€. Aquesta és la diferència entre els dos models diferents 
de gestió.  

La PRESIDENTA dóna per tancat el debat del Govern de la institució. 

A continuació s’obre el torn d’intervencions finals i dóna la paraula als portaveus dels Grups polítics. 
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El Sr. FONT inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, se refereix a les esmenes del Grup Popular.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de l’esmena del Grup Popular. Tot i això, assenyala que és prou 
ridícul que, després de presentar un pressupost, s’hagi de fer una autoesmena per no haver pensat a 
incloure la paga extra dels treballadors de la institució.  

En segon lloc, se refereix a les del Grup Socialista.  

Anuncia que el seu Grup donarà suport a totes les esmenes, tret de les següents: 

- La 2ª (Vicepresidència), perquè entén que una subvenció de 10.000 € a l’Obra Cultural Balear 
és del tot insuficient. Recorda que el seu Grup ha demanat una assignació de 200.000 €. 
Anuncia el vot en contra. 

- La 10ª, 11ª i 12ª, (Vicepresidència, Cultura i Patrimoni). Reconeix que les subvencions al 
Bisbat de Mallorca per a restauració de patrimoni, per a la Biblioteca Diocesana i per l’any 
Ramon Llull són necessàries i estan ben pressupostades, però discrepa pel fet que l’actual 
equip de govern no vulgui pressupostar com a mínim la mateixa quantitat per restaurar 
patrimoni públic. Anuncia el vot en contra. 

- La 13ª (Cultura i Patrimoni). Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta esmena.  

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

Pel que fa a l’esmena presentada pel Grup Popular diu que, si és possible, el Grup Socialista votarà a 
favor de les partides d’augment i en contra de les partides que disminueixen.  

El motiu és que, quan a les partides d’augment, la proposta també forma part d’una de les esmenes que 
ha presentat el seu Grup, tot i que no coincideixi la quantia.  

Explica que, en la darrera Comissió Informativa, l’explicació que se va donar referida a l’IMAS va ser 
que la quantia total del deute del pagament de la paga extra de Nadal de 2012 al seu personal funcionari 
era de 473.000 €. En canvi, ara observa que la quantia total no és aquesta, sinó més de 280.000 €. Fa 
avinent, davant aquest marge de diferència, que alguna errada s’ha produït.  

Tot i això, anuncia el vot favorable del seu Grup, perquè és de justícia fer els pagaments al personal 
així com pertoca.  

Sobre les partides que disminueixen, recorda que el Grup Socialista ja ha fet esmenes d’addició 
d’ingressos, que s’han explicat convenientment. Reitera que no es pot reduir el pressupost, sinó que ha 
d’anar a més de cada vegada. 

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup MÉS per Mallorca, comenta que només explicarà 
aquelles esmenes que el seu Grup votarà en contra. Són aquestes: 

- La 5ª i la 6ª, perquè són esmenes de reducció d’ingressos. 

- La 19ª. Recorda que el Grup Socialista ha mostrat la seva conformitat amb el desdoblament 
Campos–Llucmajor però ha presentat esmenes a favor d’un traçat menys invasor del territori. 

- La 21ª. Recorda que les esmenes del Grup Socialista pretenen que se faci inversió en els 
ajuntaments, i que la convocatòria que se faci sigui de capítol 7, no de capítol 4 per a despesa 
corrent.  

- La 23ª, 25ª i 28ª perquè redueixen els seus ingressos.  

El Sr. VIDAL inicia la seva intervenció. 

Anuncia el vot en contra del Grup Popular a les esmenes de MÉS per Mallorca i del PSOE i, 
evidentment, a favor de la del seu Grup polític.  

Destaca l’esforç que ha fet l’actual equip de govern per poder presentar aquest pressupost i reconeix la 
feina de tots els seus membres i de totes les àrees de gestió per aconseguir un Consell de Mallorca 
millor i més sanejat.   

La Sra. ROIG tanca el debat. 
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Destaca que durant aquesta legislatura s’han viscut moments molt difícils i que s’han hagut de prendre 
mesures de contenció de la despesa i de control del dèficit i del deute.  

Assenyala que aquestes mesures s’han escomès amb un únic objectiu: poder garantir els serveis de 
l’estat del benestar i fer possible iniciar la recuperació econòmica. És obvi que allò que se necessita és 
reduir l’atur.   

Fa notar que, en aquesta línia de treball, tots els consellers i conselleres s’hi han esforçat molt i aprofita 
per agrair-los-ho.  

Per il·lustrar la diferència entre el pressupost que ella va trobar i el que ara deixa, comenta que quan els 
proveïdors li demanaven quan cobrarien ella no tenia resposta, mentre que amb el pressupost que s’ha 
aconseguit els proveïdors ja no tenen cap necessitat d’acudir a la institució.  

Per acabar, afirma que no es tracta d’un pressupost pensat per deixar-lo a un altre partit polític, sinó que 
és seriós, responsable, realista i preparat perquè segueixi governant el Partit Popular.  

La Sra. GARRIDO intervé en aquest punt per demanar si és possible votar l’esmena del Grup Popular 
per separat, tal com ha explicat abans, atès que encara no ha rebut cap resposta en aquest sentit. 

La PRESIDENTA li respon que no és possible, s’ha de votar conjuntament.  

Tot seguit, obre el torn de les votacions.  

Votació esmenes MÉS per Mallorca  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou vots 
en contra (PP) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

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

Hisenda i Funció Pública 

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

Urbanisme i Territori 

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

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

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

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

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

Votació esmena PP 

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

Votació pressupost 

Sotmès el projecte de pressupost, bases d’execució i plantilla a votació, inclosa 
l’esmena que s’ha aprovat, s’aprova per denou 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 9309 a  A  Nº 9372. 

El secretari general     La presidenta 

 
 


