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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 16/2015 
Caràcter: extraordinària  
Data: 29 d’octubre de 2015 
Hora: de 10.08 h a 10.16 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. president: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs. consellers: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme Bonet Bonet, Mercè 
Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll 
Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez Garrido, Maria Roser 
Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí, Francesc Miralles 
Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Móra Veny, Lorena Oliver Far, María 
del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, Estanislao Pons Cuart, Margalida 
Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida Isabel Roig Catany, Joan Rotger 
Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra 
Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano 
Miguel i Catalina Soler Torres. 

També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i 
Mercedes Garrido Rodríguez. 

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller electe Antoni Amengual Perelló. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general en funcions: Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Aprovar l’adhesió per part del Consell de Mallorca al règim especial de 
pagaments del sistema de participació en ingressos de l’Estat, pel que fa a la liquidació 
negativa de l’exercici 2013. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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PUNT 1. APROVAR L’ADHESIÓ PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA 
AL RÈGIM ESPECIAL DE PAGAMENTS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓ 
EN INGRESSOS DE L’ESTAT, PEL QUE FA A LA LIQUIDACIÓ NEGATIVA 
DE L’EXERCICI 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
 

Vist l'informe de la Tresoreria del Consell de Mallorca de 14 d'octubre de 2015 i 
l’informe favorable de la Intervenció General de 23 d’octubre de 2015, que s'adjunten a 
l'expedient, aquest conseller d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
l’aprovació de l’acord següent: 

1. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aplicació del règim 
especial de devolució de les quanties a retornar de la Participació en els Ingressos de 
l'Estat del 2013 previst en la disposició addicional desena del Reial decret llei 17/2014, 
de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic. 

2. Comunicar el present acord a la Intervenció General als efectes de la seva remissió 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb 
signatura electrònica amb anterioritat a 1 de novembre de 2015 en aplicació del disposat 
en el punt 2 de l’esmentada disposició addicional. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comenta que, com ja va explicar als distints 
portaveus, el motiu d’aquest Ple extraordinari és una qüestió de terminis perquè s’ha de sol· licitar, abans 
de dia 1 de novembre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques acollir-se al règim especial de 
devolució de quanties. 

El que s’ha de reintegrar és una part de la participació dels ingressos de l’Estat (PIE) de l’any 2013 que 
ascendeix a un total de 6.226.867,58 €. El sistema de fraccionament al qual s’adheriran permet retornar 
aquesta quantitat en 10 anys. 

Destaca que en el pressupost de 2015 ja es va preveure aquest reintegrament i, per tant, la dotació 
pressupostària hi és però, ara bé, un cop assessorats pels serveis tècnics del Consell de Mallorca, s’ha 
considerat que és millor fer el reintegrament de manera fraccionada en lloc de fer-ne un únic pagament ja 
que així es millorarà l’eficiència financera de la institució. 

Fent-ho així es permetrà que, després de la liquidació del pressupost de 2015, es puguin amortitzar 
anticipadament crèdits bancaris amb el consegüent estalvi del seu cost financer que està al voltant dels 
310.000 € en els propers 6 anys i tot gràcies al pagament fraccionat, el qual no tendrà cap cost financer. 

Així doncs, l’adhesió a aquest règim especial de devolució de les quanties del PIE 2013 és una operació 
que suposarà un important estalvi, que és beneficiós per a la institució i, per això, s’ha convocat aquest 
Ple extraordinari per fer aquesta sol· licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per fer constar el suport del seu Grup a aquesta 
iniciativa i ressalta que és una mesura assenyada el poder sanejar els comptes i rebaixar el deute bancari, 
la qual cosa possiblement farà que hi hagi més doblers, en el pròxim pressupost, per a inversions o per a 
despeses corrents. 

La Sra. ROIG (PP) anuncia que el sentit del vot del seu Grup serà d’abstenció pels motius que explicarà a 
continuació. 

Comenta que, com ha dit el Sr. Bonet, ja estava prevista, en el pressupost de 2015, aquesta quantitat que 
s’havia de retornar i donat que, a dia d’avui, no hi ha problemes pressupostaris ni de liquiditat per tornar 
aquesta quantitat, el seu Grup no acaba de compartir la idea de traslladar el deute a dues legislatures i 
mitja (10 anys). 
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Està d’acord que, en el cas d’un hipotètic però previsible superàvit pressupostari, el destinin a amortitzar 
deute i eliminar càrrega financera però, al mateix temps, espera que, vist l’objectiu d’eliminar càrrega 
financera, durant els propers 4 anys no hi hagi concertacions de noves operacions de préstec. 

Per acabar, reitera que el sentit del vot del Partit Popular serà abstenció perquè saben que és possible 
reintegrar l’import en un sol pagament i sense que li suposi un problema econòmic al Consell de Mallorca 
però, altra banda, entén que la cancel·lació anticipada de préstecs també ha de ser un objectiu a perseguir. 

El Sr. BONET agraeix, en primer lloc, el suport d’El Pi-Proposta per les Illes i també agraeix, en part, 
l’abstenció del Grup Popular perquè, almanco, no és un vot en contra. 

A continuació remarca que s’hi havia de prendre una decisió i s’ha optat per l’estalvi del cost financer 
essent sabedors que s’allarga en el temps la devolució d’aquesta quantitat però ho fan perquè és més 
beneficiós, per al Consell de Mallorca, ajornar el pagament que no assumir-lo de cop, ja que així poden 
rebaixar la càrrega financera. 

Aquesta iniciativa sumada al refinançament dels crèdits bancaris del Consell de Mallorca, contribueixen a 
alleugerir la seva càrrega financera. 

Per altra banda, si durant els propers 4 anys s’han de subscriure crèdits per tal d’abordar altres necessitats 
és quelcom que no sap però espera que no sigui així per moltes raons com poden ser que el Govern balear 
compleixi puntualment amb els seus pagaments o que millori el finançament de la Comunitat Autònoma 
i, en conseqüència, el del Consell de Mallorca. 

Si tot això passa –cosa que espera–, pensa que el Consell de Mallorca no tendrà la necessitat de concertar 
nous crèdits però, ara bé, tampoc no està en disposició d’assegurar al Ple que no serà necessari fer-ho 
durant els propers 4 anys ja que poden passar moltes coses. 

El Sr. PASTOR observa que li pareix que s’estan mesclant dues coses que no tenen res a veure. El fet que 
el Consell de Mallorca ajorni el reintegrament del deute amb l’Estat no és res a veure amb la possibilitat 
de concertar nous crèdits. 

Pensa que, amb l’acord que se’n pregui avui, els pressuposts de cada any tendran la seva consignació per 
fer front a aquest pagament ajornat i, per altra banda està el deute bancari, que no res a veure amb el tema 
que s’està tractant avui. 

De fet, voldria que el Sr. Bonet fes un aclariment al respecte ja que si El Pi-Proposta per les Illes pensàs 
que aquests doblers podrien revertir en una altra despesa, aleshores no donarien suport a la proposta. 

El Sr. BONET aclareix que aquest acord consisteix, simplement, en intentar millorar l’eficiència 
financera de la institució perquè convé més tornar aquests doblers a l’Estat sense interessos que haver-los 
de tornar a una entitat bancària cada any i d’aquí l’estalvi de 310.000 € a què feia referència. Això és el 
que s’ha de votar avui: millorar l’eficiència financera del Consell de Mallorca. 

Pel que fa al tema de possibles futures concertacions de crèdits o no, diu que ha estat, potser, una 
elucubració dins el context de la conversa mantenguda amb la Sra. Roig. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), deu abstencions (PP) i cap vot en contra. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 12142 a  A  Nº  12144. 

El secretari general              El president 

 
 
 


