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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 18/2015 
Caràcter: extraordinària  
Data: 26 de novembre de 2015 
Hora: de 10.10 h a 13.31 h. 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Assistents:  

Hble. Sr. president: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, 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 Mora 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. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovació, si escau, del Pressupost General del Consell de Mallorca, bases 
d’execució i plantilla per a l’exercici 2016. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El Sr. PRESIDENT fa una introducció del pressupost general del Consell de Mallorca 
fent notar que experimenta un creixement important motivat, per una part, per una 
major aportació del Govern de l’Estat i, per una altra, per la Llei de finançament dels 
consells insulars. 
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Observa que no és el pressupost desitjable que voldria l’equip de govern ni tampoc 
l’oposició però cal tenir en compte les dificultats de finançament que té la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, la qual cosa repercuteix en el finançament de la resta 
d’administracions de les Illes Balears. 

Fa avinent que l’aprovació d’un pressupost és un procés llarg i complex i, per això, vol 
agrair la feina feta pel conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Cosme Bonet, així 
com per tot el seu equip i, especialment, a tots els tècnics i funcionaris del Consell de 
Mallorca que duen mesos fent-hi feina per fer possible que avui puguin dur el 
pressupost a aprovació inicial del Ple. 

Si és un repte fer un pressupost, també ho és executar-lo i això vol dir que s’hauran 
d’aplicar tot un conjunt de mesures que permetin que la institució sigui més àgil en 
l’execució d’aquest pressupost. 

El Sr. ROVIRA (PP) sol·licita intervenir per exposar una qüestió prèvia al debat de 
pressupost. 

A continuació comunica que en el dia d’avui s’ha tengut coneixement de la mort del Sr. 
Mateu Castelló i Mas, que fou president del Consell Regulador de la Sobrassada de 
Mallorca i fou distingit amb la medalla d’Or d’aquest organisme. Per això, proposa que 
consti en acta el condol de la Corporació i fer-lo arribar a la família. 

El Sr. PRESIDENT mostra el seu acord i sol·licita que, en nom de tota la Corporació, es 
faci arribar una nota de condol a la família. 

A continuació dóna la paraula al Sr. Cosme Bonet, conseller executiu d’Economia i 
Hisenda, per iniciar el debat del pressupost. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A 
L’EXERCICI 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El president 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 2016. 

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 
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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 2016, el resum dels quals, per 
capítols, és el següent: 
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 59.646.671,05

2 Despeses corrents en béns i serveis 38.505.142,50

3 Despeses financeres 1.636.417,31

4 Transferències corrents 157.355.538,28

5 Fons de contingència 300.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 65.812.944,72

7 Transferències de capital 14.214.667,98

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers 19.159.105,12

TOTAL DESPESES 356.730.486,96

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 12.534.527,05

2 Imposts indirectes 14.664.921,41

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 3.005.939,67

4 Transferències corrents 248.802.309,91

5 Ingressos patrimonials 3.452.296,61

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 74.170.492,31

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 356.730.486,96

2016 PRESSUPOST CONSELL DE MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 54.389.381,48

2 Despeses corrents en béns i serveis 79.688.978,46

3 Despeses financeres 2.500,00

4 Transferències corrents 20.960.211,86

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital 262.500,00

8 Actius financers 115.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 155.418.571,80

2016 PRESSUPOST IMAS

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.046.044,02

4 Transferències corrents 149.965.087,56

5 Ingressos patrimonials 29.940,22

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 262.500,00

8 Actius financers 115.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 155.418.571,80  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 954.376,42

2 Despeses corrents en béns i serveis 782.010,26

3 Despeses financeres 3.000,00

4 Transferències corrents 1.127.000,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 110.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 2.986.386,68

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 324.220,00

4 Transferències corrents 2.250.000,00

5 Ingressos patrimonials 402.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 2.986.386,68

2016 PRESSUPOST IEHM
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 1.134.354,68

2 Despeses corrents en béns i serveis 229.145,32

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 20.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.389.500,00

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 768.500,00

4 Transferències corrents 615.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.389.500,00

2016 PRESSUPOST ADU
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 63.871,51

2 Despeses corrents en béns i serveis 632.128,49

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents 64.000,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 240.000,00

7 Transferències de capital 500.000,00

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.500.000,00

2016 PRESSUPOST C. SERRA DE TRAMUNTANA

 

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 1.500.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.500.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 1.119.620,39

2 Despeses corrents en béns i serveis 447.560,00

3 Despeses financeres 1.500,00

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 116.065,86

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.684.746,25

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 527.610,48

4 Transferències corrents 1.156.935,77

5 Ingressos patrimonials 200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.684.746,25

2016 PRESSUPOST C. TIC MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 111.980,20

2 Despeses corrents en béns i serveis 153.163,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 265.143,20

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 265.143,20

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 265.143,20

2016 PRESSUPOST C. EUROLOCAL MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 29.044,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 38.541,96

3 Despeses financeres 100,00

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 68.829,68

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 136.515,64

2016 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 127.515,64

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 136.515,64  

 

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2016 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 59.646.671,05 54.389.381,48 954.376,42 1.134.354,68 63.871,51 1.119.620,39 111.980,20 29.044,00 117.449.299,73 117.449.299,73

2 Despeses corrents en béns i serveis 38.505.142,50 79.688.978,46 782.010,26 229.145,32 632.128,49 447.560,00 153.163,00 38.541,96 120.476.669,99 120.476.669,99

3 Despeses financeres 1.636.417,31 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00 1.643.517,31 1.643.517,31

4 Transferències corrents 157.355.538,28 20.960.211,86 1.127.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 179.506.750,14 143.129.250,62 36.377.499,52

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 65.812.944,72 0,00 110.000,00 20.000,00 240.000,00 116.065,86 0,00 0,00 66.299.010,58 66.299.010,58

7 Transferències de capital 14.214.667,98 262.500,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.977.167,98 262.500,00 14.714.667,98

8 Actius financers 100.000,00 115.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 68.829,68 299.829,68 299.829,68

9 Passius financers 19.159.105,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.159.105,12 19.159.105,12

TOTAL DESPESES 356.730.486,96 155.418.571,80 2.986.386,68 1.389.500,00 1.500.000,00 1.684.746,25 265.143,20 136.515,64 520.111.350,53 143.391.750,62 376.719.599,91

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 12.534.527,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.534.527,05 12.534.527,05

2 Imposts indirectes 14.664.921,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.664.921,41 14.664.921,41

3 Taxes, preus públics i altres ing. 3.005.939,67 5.046.044,02 324.220,00 768.500,00 0,00 527.610,48 0,00 127.515,64 9.799.829,81 9.799.829,81

4 Transferències corrents 248.802.309,91 149.965.087,56 2.250.000,00 615.000,00 1.500.000,00 1.156.935,77 265.143,20 0,00 404.554.476,44 143.129.250,62 261.425.225,82

5 Ingressos patrimonials 3.452.296,61 29.940,22 402.166,68 0,00 0,00 200,00 0,00 9.000,00 3.893.603,51 3.893.603,51

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6 Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Transferències de capital 74.170.492,31 262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.432.992,31 262.500,00 74.170.492,31

8 Actius financers 100.000,00 115.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00

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 356.730.486,96 155.418.571,80 2.986.386,68 1.389.500,00 1.500.000,00 1.684.746,25 265.143,20 136.515,64 520.111.350,53 143.391.750,62 376.719.599,91

2016 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 2016. 

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. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció. 

Fa constar que un pressupost, i sobretot el primer pressupost que presenta un equip de govern nou, és una 
declaració d’intencions. És la plasmació en programes, en partides, en capítols, de la política que pretén 
fer.  

Aquest primer pressupost de la nova majoria del Consell de Mallorca és una primera concreció dels 
objectius polítics que s’han marcat i que han de permetre establir les bases sobre les que treballaran per a 
la consecució dels compromisos inclosos en l’Acord pel Canvi. 

Anant una passa més enllà, aquests pressuposts per l’any 2016 han de ser les primeres fites d’un canvi 
que és ambiciós, i per això pot afirmar que es construeixen amb dues idees força principals: 

Són els pressuposts més socials de la història d’aquesta institució; 155 M€ dedicats a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials són una quantitat inqüestionable que demostra el primer compromís de l’equip de govern 
amb les persones i amb els drets socials de les persones. 

Però hi ha una segona idea forta, i aquesta no és altra que retornar al Consell de Mallorca el seu paper, el 
paper que no ha de perdre mai, el de govern de l’illa de Mallorca, l’única institució que pot aportar la 
visió mallorquina a les decisions polítiques, l’única institució capacitada per impulsar un model d’illa, a 
partir de les competències que ara té atribuïdes, i les que espera rebre en virtut de l’aplicació de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears.  
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El Consell de Mallorca ha de ser la primera institució de govern de la nostra illa perquè té, entre les seves 
funcions, les polítiques socials, la definició del model territorial i la capacitat de contribuir al canvi de 
model econòmic que volen per a Mallorca. Per ser dignes d’aquesta missió, però, hauran de fer del 
Consell de Mallorca una institució eficient, útil i respectada. 

I això només es fa dotant-la dels mitjans necessaris, millorant-ne la gestió, impulsant polítiques de 
qualitat en l’administració, reclamant les competències que li pertoquen, i dotant adequadament aquells 
serveis que consideren prioritaris. 

Per a tan ambiciós projecte, ha de reconèixer que l’equip de govern s’ha trobat amb un marc favorable, un 
entorn que afavoreix que puguin ser ambiciosos. 

El pressupost que avui presenten per a la seva aprovació per a l’any 2016, en termes consolidats, per al 
Consell de Mallorca i els seus ens dependents, comptarà inicialment amb 28,23 M€ més que l’any 2015, 
un increment del 8,1%, assolint així un sostre agregat de despesa per import de 376,77 M€, que 
representen una despesa per càpita de 439 € per habitant de la nostra illa i sense acudir a endeutament. 

Això és possible per l’increment dels ingressos, fonamentalment per aquells que provenen de les 
transferències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de la Llei de finançament dels 
consells insulars de l’any 2014, que suposa un augment significatiu de 19,22 M€, a més de l’augment de 
l’aportació de l’Administració de l’Estat que, en aplicació d’unes optimistes perspectives 
macroeconòmiques als pressuposts generals de l’Estat, aportarà 7,72 M€ més.  

El Consell de Mallorca esdevé així més solvent financerament, en tenir en compte que la conjuntura 
econòmica ha estat favorable, generant oportunitats d’optimització financera que han sabut aprofitar. Cal 
recordar el recent refinançament de 41 M€, que permet una reducció de la despesa financera per l’any 
2016 del 45%. De manera que si a l’entrada de l’equip de govern es trobaren amb un endeutament total de 
142 M€, s’està en aquest moment en els 131 M€. 

El seu objectiu respecte a l’endeutament és aconseguir reduir-lo per davall del 50% dels recursos 
ordinaris en els propers anys. Val la pena recordar que vénen d’un escenari on el 2012 l’endeutament era 
gairebé del 100%. Però quedi clar que el seu objectiu principal a l’hora d’emprendre aquesta política de 
reducció del deute és tenir una major solvència financera que, en un moment donat, en un moment de 
necessitat que pugui sorgir, possibiliti fer un esforç extraordinari i puntual d’endeutament. 

La resta de recursos amb què compta aquesta institució i els ens dependents es nodreixen de convenis, 
com el de carreteres amb el Ministeri de Foment, incorporat al pressupost; o els corresponents a la Renda 
Mínima d’Inserció, Pla de Prestacions Bàsiques, Drogodependències, Discapacitats... tots ells beneficiant 
l’IMAS. 

Menció a part mereixen les inversions estatutàries, una font d’inversió a l’economia insular mallorquina 
desaprofitada, i que estan en procés de reactivar, esperant no haver de renunciar a elles per una excessiva 
passivitat en alguns dels projectes. Inversions que, com saben, no estan incloses dins el pressupost inicial 
i anuncia que s’han sumat a l’esforç que fa el Govern de les Illes Balears per reclamar les inversions 
corresponents des de l’any 2012, les quals no varen arribar. 

Per tancar el marc favorable en què elaboren aquest pressupost, esmenta la conjuntura favorable dels tipus 
d’interès, el Pla d’Ajust a què han d’adaptar les seves previsions, però també al previsible i canviant marc 
competencial del Consell que evolucionarà al llarg del 2016 o com a molt tard el 2017 i d’entrada pot 
anunciar que subscriuran nous convenis per col· laborar en la política de promoció turística de Balears 
durant l’any 2016. 

Es troben, per tant, davant un pressupost que augmenta des d’un punt de vista consolidat, i que els permet 
fer una política de despesa que té reflex en pràcticament tots els capítols, excepte, com s’ha dit, i és 
destacable, al capítol de la despesa financera, que decreix un 45%. 

El capítol 1, en termes consolidats, augmenta 13,2 M€ que es reparteixen gairebé a parts iguals entre el 
Consell de Mallorca i l’IMAS, i que al mateix temps poden explicar-se de forma esquemàtica dient que 
un 26,3% d’aquest increment va dedicat a la regularització de diferents situacions com és l’aplicació de 
l’1% o la paga extraordinària de 2012 que es va recuperant, és a dir, una obligació amb els treballadors 
que quedarà liquidada completament dins el 2016. 
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Una tercera part es dedica a reforçar serveis especials, imprescindibles per a la prestació del servei, que en 
el cas de l’IMAS es concreta com una recuperació de la qualitat dels serveis assistencials a persones 
dependents i menors protegits. Per això, des de l’IMAS es planteja: 

- Recuperar vacants estructurals no cobertes. 

- Substituir baixes, vacances i permisos des del primer dia sense haver d’estar treballant sota mínims als 
centres dependents de l’IMAS. 

- Plantejar equips estables de reforç als centres per donar estabilitat laboral i serveis de qualitat. 

- Impulsar nous programes i serveis com educadors socials per residències, o un servei de psicòlegs per 
suport a municipis. 

Per tant, un increment del capítol 1 de l’IMAS que han considerat que és absolutament necessari i 
imprescindible. 

En el cas del Consell, l’increment de personal en part es dóna per aquests serveis necessaris, com són la 
dotació de noves places de bombers ja existents dins la plantilla, però que no estaven dotades. Però 
també, i ho ha de destacar, una recuperació de la plantilla del Consell de Mallorca, que consideren bàsica 
per al funcionament ordinari de la institució. 

Com ha dit al principi, el Consell serà referent dels mallorquins i mallorquines en tant que demostri la 
seva eficiència i capacitat de fer una bona gestió. Idò bé, això no és possible sense comptar amb els 
professionals necessaris a cada àrea. 

Deixant el capítol 1, diu que l’increment consolidat del capítol 2 –despesa en béns corrents i de serveis– 
és de 13,3 M€, dels quals corresponen 6,2 M€ al Consell de Mallorca i 6,6 M€ a l’IMAS. 

En el cas de l’IMAS, l’augment respon a la necessitat de dotar, de forma suficient, tota una sèrie de places 
donant una major cobertura a les necessitats de places concertades que té l’IMAS i, per això, el major 
increment és per a places de discapacitats, més de 4 M€ destinats a la consolidació i concertació de noves 
places per persones amb discapacitat intel· lectual i física. 

Amb l’increment dels ingressos s’han pogut permetre fer un pressupost realista, concertant des de principi 
d’any les places necessàries perquè les entitats puguin tenir un creixement sostingut i planificat, i no 
esperar al darrer moment a donar una solució a les necessitats d’aquestes entitats. 

Val a dir que l’increment del capítol 2 en l’àrea social té tota la lògica en un marc en el que saben 
perfectament de la creixent importància del tercer sector social, amb qui concerten i convenien bona part 
dels serveis socials que es presten. 

Pel que fa al Consell de Mallorca, la meitat de l’increment del capítol 2, pràcticament, al voltant de 3 M€, 
correspon al canvi de naturalesa econòmica del contracte de conservació de carreteres. La resta de 
l’increment es reparteix en distintes àrees que recuperen com són Igualtat o Participació Ciutadana, a tall 
d’exemple. 

Passant al capítol 4, transferències de capital, es troben amb el major increment en termes relatius, un 
15,2% del total, i en el cas de l’IMAS fins al 45%, un augment que es reparteix entre transferències a 
ajuntaments de la Direcció Insular d’Inclusió Social, o les subvencions i ajudes per discapacitat per a 
particulars i entitats. 

Quant al pressupost del Consell de Mallorca, aquest augment respon en termes generals a un major suport 
als ajuntaments, incrementant les diferents línies de suport com el Pla de Subvenció per Despesa Corrent 
d’Ajuntaments menors de 20.000 habitants, al programa de Promoció Econòmica o el notable augment de 
les ajudes de Cultura als ajuntaments. 

Vol fer notar que en aquests pressuposts pel 2016 no tenen cap observació sobre les subvencions 
nominatives. 

Acabarà aquesta presentació i defensa del pressupost del Consell tornant a afirmar el pes decisiu i 
fonamental que té la despesa social, 155 M€ per a l’IMAS que significa que s’hi destina el 41% dels nous 
recursos, un Departament del qual cal destacar que augmenten els recursos per discapacitat, millorant 
l’atenció directa a les persones dependents.  

Destaca també la lluita contra la pobresa, amb un pla dotat inicialment però amb el seu compromís de 
millorar-ne la dotació durant l’any i ampliar-la en allò que sigui necessari. 
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I finalment mereix un esment la capacitat d’inversió que tendrà l’IMAS per la incorporació del romanent 
de finançament afectat, que ha de permetre actuar en millores molt necessàries a la Llar d’Ancians, a la 
Bonanova o amb un nou centre propi de primera acollida d’adolescents. 

Pel que fa a Cultura, Patrimoni i Esports, destaquen els programes dedicats a l’Any Ramon Llull o la 
recuperació del programa de Normalització Lingüística. Es pot entendre que es faci Cultura menystenint 
la nostra llengua, sense cap programa de suport, de foment del seu ús i de suport a la creativitat en català, 
que és la llengua pròpia de Mallorca? Aquesta equivocada política cultural des d’enguany quedarà 
redreçada. 

Ja ha esmentat que Cultura augmenta les seves línies de suport als ajuntaments. Igualment també serà 
destacable l’esforç que es farà en la millora de la tramitació de subvencions, en la millora de la gestió, en 
el sanejament en termes generals d’aquest Departament. 

Per acabar l’exposició d’aquest Departament, destaca l’augment del pressupost del Teatre Principal així 
com també del programa d’Esport per a Tothom. 

El Departament de Desenvolupament Local representa també un dels eixos fonamentals de treball i de la 
política de l’equip de govern, i és clarament visible en aquests pressuposts: 

Un Pla Especial d’Inversió per ajuntaments de 10 M€, el ja esmentat Pla de Subvenció de la Despesa 
Corrent d’1 M€ i no s’ha d’oblidar la major aportació que fan al Consorci TIC MALLORCA, que 
augmenta un 29’3% el seu pressupost, arribant a 1,7 M€. 

També és destacable que abordaran la necessària construcció d’un nou parc de bombers a la zona de 
Migjorn, previsiblement a Santanyí. Així com també invertiran en nou material, absolutament necessari, 
per al Servei de Bombers. 

Pel que fa a Territori, Medi Ambient o Infraestructures, destaca l’activitat inversora i, en primer lloc, 
destaca la inversió que es farà al parc natural de sa Dragonera així com la inversió en la Ruta de la Pedra 
en Sec. 

Des d’Infraestructures es planteja un nou model de xarxa viària, més segura i integrada en el paisatge, 
incidint especialment en fer més segures les carreteres per als ciclistes que hi circulen. 

A destacar és el Pla per evitar riscos de despreniments a les carreteres de la serra de Tramuntana, i la 
posterior inversió en la millora dels talussos. 

També Territori haurà de tenir una important tasca de planificació, ja que haurà de treballar en la redacció 
del Pla d’Equipaments Comercials, al que es destinen 250.000 €, i es crearà una oficina de suport tècnic 
als ajuntaments per facilitar-los l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca. 

Pel que fa a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística, s’impulsarà un pla d’inspeccions; una 
Agència que comptarà amb més recursos i podrà incrementar la seva activitat inspectora. 

El Consorci de la Serra de Tramuntana canvia l’orientació de la seva activitat subvencionadora, donant 
major protagonisme als ajuntaments i a l’activitat pròpia del Consorci. 

Donen importància a valors com la participació, com la solidaritat i la igualtat; per això el Fons Mallorquí 
de Solidaritat augmenta la seva dotació arribant als 650.000 € i recuperen el pressupost destinat a la 
Direcció Insular d’Igualtat que, amb orgull poden dir que es recupera, precisament en uns dies en que 
totes les forces polítiques clamen per la lluita contra la violència de gènere, lluita política indestriable de 
les polítiques d’igualtat de gènere. Poden dir que el Consell de Mallorca torna a donar la importància i la 
categoria que mai no haurien d’haver perdut les polítiques d’igualtat. 

Acaba parlant de Promoció Econòmica i Turisme, amb tres eixos principals que potenciaran i que 
donaran suport a les iniciatives d’economia local, perquè tenen una obligació en la millora dels serveis 
turístics de l’illa de Mallorca, amb la competència d’Informació Turística, perquè són responsables del 
suport a l’Artesania, i sobretot perquè aspiren i treballen per rebre les competències de Promoció 
Turística dins l’any 2016 o a principis del 2017.  

La reactivació de la Fundació Mallorca Turisme, i la dotació d’aquesta amb 400.000 € dedicats en part a 
la contractació d’un equip mínim, responen a la preparació del Consell de Mallorca per rebre aquestes 
competències. No cometran la irresponsabilitat de no treballar, de no fer res, durant aquest any de 
transició abans de rebre completament les competències. 
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S’ha arribat aquí com a culminació d’una feina de tres mesos intensos. Han començat a treballar en el 
pressupost de 2016 sense saber si hi hauria cap increment, tots els departaments, els consellers i els seus 
equips tècnics i polítics han treballat honestament sobre una base 0, filant molt prim amb el pressupost, 
pensant que comptarien amb els mateixos recursos que en l’exercici anterior. Per tant, pot afirmar que són 
uns pressuposts responsables, amb sentit de la realitat.  

Ara bé, tenen clar que durant l’execució seguiran treballant per optimitzar recursos, per fer un millor 
acompliment dels seus objectius i sempre amb unes prioritats clares: la política social, el suport als 
ajuntaments, la millora de la gestió de la mateixa institució; prioritats que posen les bases del camí que 
volen recórrer durant aquesta legislatura. 

Ja per concloure, vol retornar a la idea inicial: aquests pressuposts, sobretot, són una decidida aposta per 
la política social, pels drets socials, per l’adequada prestació dels serveis socials que depenen del Consell, 
però un altre dels principals objectius és tornar al Consell de Mallorca el paper institucional que pensen 
que ha perdut, amb la voluntat de recuperar programes, reclamar competències i avançar cap al model 
d’institució de govern insular que dibuixa el nostre Estatut d’Autonomia i en el que, per desgràcia, el 
Consell de Mallorca és el furgó de coa dels consells insulars, una situació que volen revertir o en tot cas 
començar el camí per igualar-lo a amb la resta de consells. 

En definitiva, millorar serveis, dotar adequadament de mitjans i personal el Consell per exercir amb 
garantia les seves competències, prioritzar de la política social, recuperar programes tot amb l’ambició de 
fer créixer competencialment la institució, una institució que volen dignificar i retornar-li el protagonisme 
que li correspon en la vida dels mallorquins i mallorquines. 

Tot això ho faran posant en marxa una administració que té competències clau pel futur de la nostra illa, 
com Benestar Social, la gestió del territori i les carreteres, la Cultura, la serra de Tramuntana; 
competències que no es poden gestionar en benefici de la ciutadania tenint com a màxima la d’aturar la 
institució, sols un Consell en moviment, enèrgic, dedicant eficientment la seva energia al servei dels 
mallorquins i mallorquines, serà un Consell útil per a aquests. 

El Sr. PRESIDENT anuncia que a continuació s’iniciarà el torn de debat de les esmenes a totalitat. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) comença la seva intervenció. 

En primer lloc manifesta que, si ha de dir la veritat, és que pensa que el ciutadà no estarà molt content 
amb aquests pressuposts. 

Aquest Consell té la gran sort de no passar per les penúries econòmiques que pateix una gran part de la 
nostra societat. 

L’equip de govern, com a governants tenen l’obligació d’administrar aquests doblers, i seva és l’obligació 
de vigilar i supervisar el que volen gastar i en què ho volen gastar. 

S’ha incrementat el pressupost d’aquest any en un 8,5% i, per contra, no veu reflectit aquest augment en 
l’aspecte social.  

Segurament li diran que han incrementat el pressupost de l’IMAS un 8,7% respecte a l’any 2015. Sí, és 
vera, però si desglossen l’augment, aquest afecta directament a la contractació d’alts càrrecs, estudis de 
tota classe i feines tècniques. 

Es troben que allà on se’n van més doblers és al capítol on hi ha més alts càrrecs. És curiós que a cada Ple 
hi hagi encara nomenaments després de gairebé cinc mesos de govern. 

No acaba d’entendre aquesta necessitat de contractació. Troba que uns pressuposts rigorosos i socials són 
incompatibles amb aquesta decisió. 

Amb relació a la renegociació de l’endeutament bancari no els vol menysprear la seva actuació però si els 
vol recordar que s’han penjat una medalla que haurien d’haver compartit amb l’anterior govern i no és 
que vulgui alabar la gestió de l’anterior govern, ni molt manco, però li pareix que la gestió ja havia estat 
iniciada i ara no han fet més que continuar-la. A la vegada, també s’han vist afavorits per la baixada dels 
interessos, una cosa que els han venut com a un assoliment personal. 

També els volia recordar que de macroeconomia no se n’entén, però sí de microeconomia i de com es 
gestionen les petites despeses diàries que, per la seva anterior etapa al capdavant d’una entitat sense ànim 
de lucre, ho coneix de primera mà i el que ha vist en aquests pressupost és un malbaratament amb les 
microdespeses que sumant-les totes duen a una gran despesa supèrflua i evitable. 
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La seva fórmula de fer un estudi i un informe tècnic de totes i cada una de les propostes que arriben a les 
seves mans suposen una despesa inassumible amb allò que l’equip de govern vol fer passar per uns 
pressuposts socials. 

En aquest Consell hi ha funcionaris molt ben preparats i infravalorats que poden realitzar aquestes feines. 
Si els valorassim i emprassim, s’estalviarien aquest dispendi. La seva distribució de la despesa no 
coincideix, en absolut, amb la manera que el seu Grup concep uns pressuposts. 

Benestar i drets socials 

Aquí gasten el 41% del pressupost, amb un 9% d’increment. La major part dedicada a la contractació 
d’alts càrrecs. 

Segons l’equip de govern, havien d’aprimar l’administració i, en canvi, han augmentat les direccions 
insulars amb la conseqüència del que això suposa en contractació de càrrecs de confiança i d’altres per fer 
estudis i feines tècniques. 

És molt trist que els vulguin vendre els pressuposts com a socials i quan els desglossen no tenen res més 
que més despeses en contractació. 

Medi Ambient 

Pensen que un 5% del total del pressupost del Consell dedicat a Medi Ambient és suficient? Han baixat la 
partida en educació ambiental en un 30,2%. Si no els agradava com estava orientada, l’haguessin pogut 
modificar però mai no reduir la seva quantia.  

En Medi Ambient tot el que estigui destinat a educació mediambiental és una inversió de futur. En gestió 
de residus també era necessari retallar?  

És innegable que la nostra comunitat viu del turisme i que preservar la naturalesa és una prioritat. Tot el 
que toca l’home és “finito” i aquest Consell té l’obligació de preservar-ho. Per al seu Grup, aquests 
pressuposts no reflecteixen la importància que té el medi ambient per a la nostra terra.  

Un 10% del total del pressupost se’n va a Participació Ciutadana i Presidència. Troben que un 24,2% 
d’increment sobre el pressupost de 2015 és necessari? En Relacions Institucionals un 78,8%, Gabinet de 
premsa 23,4%, Assessoria Jurídica 13,2%. Realment necessiten incrementar aquestes partides o tenen 
unes altres prioritats no burocràtiques? 

La veritat és que pareixen els pressuposts dels vells partits. Cap novetat. 

Modernització i funció pública. 

Un 14 % del pressupost total. Aquí li apugen un 351% a l’edifici de la Misericòrdia i li abaixen un 5,7% a 
l’edifici de la Llar de la Infància. Com s’explica això? 

Ja saben que volen començar la nova obra de l’edifici del Consell de Mallorca a la Misericòrdia, però és 
necessari realment en aquests moments? És una prioritat? Anem a veure, és més necessari gastar-se més 
de dos milions i mig d’euros abans d’abordar problemes socials? 

Cultura, Patrimoni i Esports. 

Aquí un nou increment dels pressuposts. Això és un calaix de sastre. Sí, un desastre. Han incrementat en 
un 72,5% Normalització Lingüística. Pensen que més d’1 M€ en aquest apartat s’ajusta a uns pressuposts 
en crisi? 

Quina curolla tenen amb què xerrem català! Relata que té 3 néts, i demana si saben que els ensenyen a 
l’escola paraules com “olorar”? Vostès què diuen? Oloren o ensumen? Gat o moix? Gos o ca? Li fa molta 
llàstima que en un parell d’anys s’hauran perdut paraules molt nostres. 

És veritat que fer un pressupost amb els doblers del ciutadà és molt fàcil. En lleven d’un poliesportiu i en 
posen a Normalització Lingüística. 

Desenvolupament local. 

Hi destinen un 15% dels pressuposts totals i un 15,9% d’increment.  

Als bombers els han de facilitar les seves demandes perquè puguin desenvolupar, de la millora manera 
possible i amb seguretat, la seva tasca. 
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Tal vegada una de les despeses més raonables d’aquest pressupost però, si no són capaços d’unificar les 
emergències i que estiguin dirigides des d’un centre de coordinació d’emergències mallorquí, no 
milloraran el servei.  

I aquí jo ja no té paraules. Firmen un “Mallorca sense Sang” i augmenten, en un 16,1%, el Servei de 
Caça. Incongruent! 

Territori i Infraestructures. 

Un 4% del pressupost total. Una necessitat d’aquesta illa i una competència d’aquest Consell és la 
conservació i realització de carreteres. Hi veuen, amb sorpresa, un increment just d’un 1 %. 

No acaben d’entendre, si volen afrontar la millora de la nostra xarxa viària, com ho podran fer amb aquest 
pressupost. 

I vet aquí que ja hi tornam a ser. 180.000 € al Consorci de la Serra de Tramuntana per a estudis i feines 
tècniques. Saben que se’n poden estudiar de coses amb aquesta doblerada! 

Torn a insistir: el que se pugui estudiar amb els nostres funcionaris, els prega en nom del ciutadà que ho 
tenguin en compte. 

Se suposa que amb les discrepàncies abans assenyalades amb els pressuposts, no poden més que fer una 
esmena a la totalitat. 

No els han donat temps per poder fer feina amb els pressuposts; poc temps i molta opacitat ja que 
han pressupostat informes i més informes que ni el mateix equip de govern té clar com ni per què. 

Un altre motiu molt important per presentar aquest desacord amb els pressuposts és simplement que 
l’equip de govern, que se les dóna de consultiu i de participatiu, els criden per explicar-los el que faran, sí, 
per explicar-los el que ja tenen decidit i ben fermat. No els demanen opinió. No, mai, tan sols es 
reuneixen per acceptar el que ja està decidit: és blanc o blanc. 

En la seva família, no sap si com un mal costum, quan es reuneixen per decidir, sempre escolten tothom. 
No sempre la majoria té la raó. El més petit o el més atrevit pot ser que la tengui i després, entre tots, 
decideixen i no fan a l’inrevés, com està fent l’equip de govern, primer decideix i després fa com si ho 
compartissin amb els altres. 

Moltes paraules de política nova, d’idees originals que haurien d’estar plasmades en aquests pressuposts. 
Són uns pressuposts de “més del mateix” amb 28 M€ més.  

No pot entendre que els pressuposts s’assemblin tant als de la legislatura passada i que no hi hagin 
plasmat el seu programa, teòricament innovador. 

I el que resulta més trist és que s’omplen la boca de polítiques socials però no hi veuen cap increment 
especial. Els més necessitats no notaran diferència. Amb prou feines, cap canvi en aquests pressuposts.  

I en Cultura, què els han de contar? Amb el seu pressupost de Normalització Lingüística perdrem 
totalment el nostre caràcter, la nostra llengua i les nostres tradicions. 

Estan baratant les festivitats de tota la vida. Assegura que ella, que ja té una grapada d’anys més que la 
majoria dels presents, no havia vist mai un desencert com aquest. 

Per tot això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al Consell de Mallorca proposa al Ple del 
Consell de Mallorca la devolució de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del Consell de Mallorca per 
al 2016. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que vol començar la seva primera intervenció reconeixent que varen dubtar a l’hora de 
presentar una esmena a la totalitat. Són els primers pressuposts, hi ha un augment considerable, amb un 
format que pensa que no té sentit ja que primer debaten l’esmena a la totalitat i després les esmenes 
parcials. Però la decisió va ser que hi havia més motius a favor de presentar-la que de no fer-ho, i 
bàsicament els podria dividir en dos arguments de pes. 

El primer, i al que vol dedicar uns minuts del poc temps que té, és a les formes. Els entreguen els 
pressuposts el divendres i el dimecres següent s’aproven en Comissió Informativa. Tot un exercici de 
transparència i de ganes de facilitar la feina a l’oposició, però això no acaba aquí. El dilluns següent, amb 
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el dijous bo per enmig, s’han d’haver enregistrat les esmenes a la totalitat i les parcials. Amb un detall 
importantíssim, sense cap reunió prèvia amb l’oposició, o almanco amb el seu Grup.  

Consens, participació, transparència, talant... són paraules amb les quals l’equip de govern s’omple la 
boca però, a l’hora de la posar-les en pràctica, estan absents. Simplement és una qüestió de formes 
autoritàries, irrespectuoses, de menyspreu cap a aquells partits que no són necessaris per a l’aprovació 
dels pressuposts. Tot un exemple del que havia de ser una nova forma de fer política. 

I la segona, la que els ocupa, és la distribució dels recursos de què disposa aquesta institució. 

En principi, haurien d’estar satisfets per tenir més ingressos que l’any passat. De tenir uns pressuposts que 
haurien de cobrir les mancances que havien patit els anys anteriors, però aquí ja ve la primera 
discrepància. 

Són uns pressuposts que tenen més inversió per pal· liar les mancances que té Mallorca? La resposta és 
que no. Són uns pressuposts municipalistes on la prioritat són els nostres ajuntaments? La resposta és que 
tampoc. 

On va a parar la major part de l’increment dels ingressos? Doncs a capítol 1 i a capítol 2. Qualsevol dels 
presents que hagi hagut de gestionar els recursos públics, tendrà ben clar que aquesta no és una bona 
estratègia. 

Aquets pressuposts no són els que el seu Grup hauria fet. Saben quines són les administracions que millor 
han fet els deures durant aquesta crisi? Els ho dirà. No han estat ni l’Estat ni les comunitats autònomes. 
Els que han fet els deures i han sanejat les seves economies han estat els ajuntaments. Doncs bé, Sr. 
Bonet, aquest hauria de ser el pressupost dels ajuntaments. 

Una cosa al seu favor. És veritat que són uns pressuposts més socials, perquè s’hi dediquen més recursos 
que abans però això no és una garantia que les persones més vulnerables veuran solucionada la seva 
situació. El tenir més mitjans i més recursos és un requisit per encaminar les solucions, però no és una 
garantia d’èxit per aquestes persones. A part dels recursos, el més important és el model, i una comunitat 
autònoma, que té un govern que tramita una renda social garantida sense requisits, dificulta la gran feina 
que fan els que treballen de veritat amb els serveis socials i amb la gent més vulnerable que són els 
funcionaris dels ajuntaments (educadors de carrer, treballadors socials), funcionaris que dia a dia 
gestionen els pocs recursos que tenen per intentar que les persones surtin de la difícil situació en què se 
troben, que les acompanyen durant el procés i que les ajuden a normalitzar les seves vides i no haver de 
dependre de les administracions públiques. 

Li hauran de permetre que no parli de les xifres concretes d’aquest pressupost però, en canvi, els farà una 
pregunta. Pensen que aquets pressuposts són els que necessita aquesta institució per ser l’autèntic govern 
de Mallorca i solucionar els problemes que té? Pensen que aquest sistema de finançament dels consells és 
suficient? 

Vol pensar que no, però la pregunta seria: què han fet durant aquests mesos per canviar el sistema de 
finançament que no serveix per reafirmar aquesta institució i fer-la útil per als mallorquins i 
mallorquines? 

Consellers i conselleres, la modificació de l’Estatut d’Autonomia del 2007 va suposar una gran passa a 
favor dels consells insulars i de l’autogovern de l’illa de Mallorca. Aquest reconeixia que els consells no 
són administracions de rang inferior, sinó que són institucions amb atribucions i competències pròpies 
que han de poder desenvolupar amb autonomia. 

Un diputat al Parlament de les Illes Balears, dia 6 de maig de 2014, deia: “I davant això, la pregunta 

també és obligada. Si en el projecte de llei de finançament dels consells insulars no hi ha diners a 

dependència i tampoc se’ls permetrà que hi hagi convenis per signar entre cada un dels consells i el 

Govern, com s’ho faran a partir d’ara? Volen la resposta? El Govern es quedarà la competència de 

dependència dels consells insulars, els robarà aquesta gestió de la competència en contra del que diu 

l’Estatut d’Autonomia. I mentrestant, els presidents insulars ho consenten, ho justifiquen i fins i tot 

alguns, ho aplaudeixen, i això no és possible.” 

I acabava la seva intervenció dient: “Hi ha un acord entre totes les federacions socialistes que la pròxima 

legislatura, que hi haurà un canvi de Govern, la pròxima legislatura canviarem aquesta llei, hi haurà 

més recursos per als consells insulars i no aniran, com van ara, sense poder ni tan sols exercir les seves 
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pròpies competències.” Saben qui deia això? El Sr. Pons i Pons, qui avui és el portaveu del Govern de les 
Illes Balears. 

Aquests pressuposts, tant si volen com si no, posen de manifest que l’Estat espanyol ens continua 
ignorant, que segueix sense haver-hi les inversions per a Mallorca de l’Estat, ni les estatutàries, ni les 
aportacions del Ministeri de Foment per al Pla d’Obres i Serveis. 

Pot entendre que per a alguns no és el mateix estar a l’oposició que al govern, i això fa que vegin les 
coses d’una altra manera com ho fa, per exemple, el Sr. Font, avui conseller executiu de 
Desenvolupament Local, que fa només un any reivindicava aquestes inversions, i enguany? On són 
aquestes inversions que l’any passat eren irrenunciables? Ja no les troba tan necessàries? Tant que 
s’omplien la boca dels reiterats incompliments de l’Estat espanyol pel que fa a les inversions estatutàries, 
i enguany? Ja no són tan importants? 

En l’informe econòmic i financer, a la pàgina 6 diu: el capítol 6 no contempla cap previsió d’ingressos. 
Més avall, a transferències de capital, diu: un any més no està previst rebre cap finançament d’inversions 
estatutàries; no es pressuposta res com aportació al Pla d’Obres i Serveis, ni de l’Estat ni de la Comunitat 
Autònoma. 

Malgrat tot això, una de les conclusions que han pogut treure d’aquest pressupost és saber qui comanda 
realment i qui dirigeix l’acció política del Consell Insular de Mallorca.  

Fa uns mesos, el Grup El Pi-Proposta per les Illes va presentar una moció per canviar la data de la Diada 
de Mallorca. El president li va demanar una reunió abans del Ple per tractar d’arribar a un acord envers la 
citada moció. La seva primera sorpresa va ser que a la reunió hi havia més representants i, o bé sobrava 
un vicepresident o bé en faltava un, ja que els acompanyava el Sr. Jurado.  

La pregunta del president va ser molt clara. Què voleu amb aquesta moció? Dividir l’equip de govern o en 
realitat vos preocupa la Diada? La resposta va ser clara i contundent: volem potenciar la Diada i que 
aquesta serveixi per reforçar aquesta institució i, davant la proposta del president de crear una comissió 
per estudiar quin dia seria el millor, li posaren dues condicions. La primera, res de consulta i la segona 
que El Pi-Proposta per les Illes presidiria aquesta comissió, i tot dos acceptaren. 

Després d’això encara varen tenir una altra sorpresa en veure la memòria dels pressuposts ja que diu que 
hi haurà una consulta popular per triar la Diada de Mallorca. Avui el vicepresident li contestava per les 
xarxes socials i ell li respondrà ara, en persona, des de la tribuna. 

Per què no fa una consulta aquesta institució per demanar si la gent vol curses de bous o no? Per què no fa 
una consulta aquesta institució per demanar si la gent vol importació de residus o no? Per què no són 
valents i fan una consulta per demanar als mallorquins i mallorquines si consideren necessària aquesta 
institució? 

Fa notar que no ho fan perquè no creuen en les consultes. El seu model de consultes consisteix en fer-ne 
una en el si del seu partit per no pactar amb el PSOE i fer la Sra. Armengol presidenta del Govern de les 
Illes Balears però després fan tot el contrari i aquest és el model de participació del Sr. Jurado. 

Reitera que li ha quedat clar qui és qui governa i qui és qui comanda: el Sr. Jurado.  

En mirar el pressupost del Departament de Participació Ciutadana i Presidència i consultar els seus 
objectius, resulta que hi ha un llarg repertori. Els seus objectius prioritaris són redactar un Pla 
d’Equipaments Comercials, discutir la revisió del Pla Territorial de Mallorca, confeccionar un pla 
d’actuació a les carreteres de Mallorca, crear un consell d’inclusió social, l’elaboració d’un nou pla 
d’inclusió social, fer un diagnòstic actual de les competències del Departament de Benestar i Drets 
Socials. 

Aquesta informació posa de manifest que el Departament de Participació Ciutadana i Presidència ho 
controla tot i el Sr. Jurado és qui dirigeix l’acció de govern i, a devora, té un senyor que fa de figura 
decorativa i li segueix la veta. 

Si aquestes són les normes, ara saben a qui s’han de dirigir per intentar arribar a acords emperò avui 
s’adreça a qui ha elaborat els pressuposts per fer-li una proposta. 

El Pi-Proposta per les Illes ha presentat una esmena a la totalitat i n’han presentades de parcials. Volen 
continuar fent feina en positiu i seguir col· laborant amb aquesta institució. Volen ser útils als ajuntaments 
de Mallorca. 
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Per això, li proposa al Sr. Bonet que, si accepten les seves esmenes parcials, el seu Grup estaria disposat a 
retirar l’esmena a la totalitat. Suposa que això ho podrà decidir el Sr. Bonet i, si no és així, poden fer un 
recés perquè li ho demani al Sr. Jurado. 

Entre que la política del Consell de Mallorca la dirigeix el Sr. Jurado i que els seus consellers, el dia del 
dijous bo, aparquen devora les autoritats, li ha quedat ben clar qui governa en aquesta institució. 

El Sr. ROVIRA (PP) comença la seva intervenció. 

En primer lloc vol parlar d’on venim i, en dir això, no s’està referint al 2015, sinó que s’està referint a 
l’any 2011 perquè pensa que s’ha comparar el pressupost d’inici de legislatura amb el pressupost d’inici 
de la passada legislatura. 

Fa uns dies, al despatx del Grup Popular, mentre esperaven que l’equip de govern fes públic el pressupost 
per al 2016, comentaven les tremendes dificultats que va trobar, l’any 2011, l’equip de govern anterior. 
Va trobar un pressupost prorrogat, gens de liquiditat, un enorme deute del Govern balear amb el Consell –
que s’ha reduït substancialment–, 25 M€ del conveni de carreteres amb la CAIB eliminats del pressupost 
del Govern però ja gastats al Consell, uns bancs que no se fiaven de l’Administració, unes nòmines que 
no sabien si se podrien pagar, és a dir, un desastre.  

Aquells pressuposts de 2012, molt esperats però molt difícils d’elaborar, d’una època de crisi clara, els 
varen haver de quadrar amb molts d’esforços, intentant no fer patir les despeses socials. Varen haver de 
rebaixar els pressuposts de despeses per quadrar-los amb els ingressos reals. I, a més a més, varen haver 
d’incrementar la partida d’Hisenda un 27% per poder pagar els préstecs; quina diferència! De fet una 
persona de l’equip de govern anterior li va arribar a dir: “no et queixaràs, et deixam un pressupost en 
carreteres que farà que t’arribis a cansar de fer obres”. El primer semestre li’n varen suspendre 2 per 
impagament. 

No obstant això, la culpa pareixia de l’equip de govern entrant i els varen presentar una esmena a la 
totalitat d’aquells pressuposts però imagina que això és el que l’oposició ha de fer, encara que s’ha 
d’argumentar millor. 

Per això, l’esmena que avui presenta el Partit Popular vol fer palès cap on anam i diu això perquè no 
veuen clar el camí que duu l’equip de govern. Ara sí que es referirà a 2015 i a 2016. 

Quan s’anuncia que gràcies a la Llei de finançament dels consells insulars, els pressuposts per al 2016 
creixeran 28 M€ respecte a l’any 2015 i, a més a més, amb uns comptes heretats de la passada legislatura 
en bastant millors condicions de les que va trobar l’equip de govern del Partit Popular, presidit per la Sra. 
Maria Salom. 

No entenen que amb un millor finançament i una millor situació del Consell de Mallorca i amb unes 
despeses estructurals ja reduïdes, avui puguin trobar-se davant uns pressuposts com aquests i, per això, 
pensen que malgrat que era molt difícil per un pressupost dolent, l’actual equip de govern ho ha 
aconseguit.  

Afegeix que, sense acritud, no pot en entendre com ho han aconseguit, és a dir, que no entén com amb 28 
M€ més i tenint la institució més o manco sanejada han aconseguit fer-ho pitjor. 

Per començar, uns partits tan garants de les competències dels consells insulars deixen que el Govern de 
les Illes Balears pressuposti i gasti en una Renda Social Bàsica, cosa que hauria de fer cada consell amb la 
corresponent transferència de pressupost. També han renunciat a un percentatge dels ingressos de 
l’ecotaxa –o com s’anomeni– i, per tant, accepten que els ingressos que vendran per aquest impost turístic 
se’ls quedi tots el Govern i no serviran per incrementar el finançament dels consells. Es confirma, per 
tant, que l’impost serà finalista, però finalista en quadrar el pressupost del Govern en despesa corrent. 

A més a més, amb una situació política com la d’aquest pacte, que sembla millor que altres pactes, amb 
una majoria garantida i tots voten junts, no com passa a l’Ajuntament de Palma on alguns partits de 
l’equip de govern fan canvis de vots per demostrar, abans de les eleccions generals, que no coincideixen 
amb la política del batle.  

Aquí tenen un president per a 4 anys sense haver dividit el mandat de govern. Aquí tenen una majoria i no 
com passa al Parlament de les Illes Balears. Ho tenen tot a favor, amb un Consell amb liquiditat als bancs, 
amb manco deute i manco cost financer, amb una plantilla ajustada, amb despeses innecessàries ja 
reduïdes, amb els majors ingressos per part de la Comunitat Autònoma. 
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En lloc de fer uns pressuposts que apugin les inversions útils, que aconsegueixen coses necessàries per a 
aquesta terra; que incrementin la reactivació de l’economia; que incrementin les despeses en àrees tan 
sensibles com el medi ambient, la cultura, el patrimoni; que incrementin de veres les ajudes als 
ajuntaments; que millorin les infraestructures; que ajudin més, perquè hi ha més doblers, als que més ho 
necessiten i que aquests pressuposts concordin amb les grans frases decoratives del pacte de govern 
(major participació, major transparència, nou model), el que fan és elaborar uns pressuposts que no 
incrementen les inversions ni en l’àrea social ni en l’àrea d’infraestructures ja que realment aquesta àrea 
baixa malgrat que sí que creix en despeses de càrrecs (capítol 1) i no és normal que plantegin un nou 
model i el pressupost de l’àrea d’infraestructures continuï essent el mateix. 

Han presentat un pressupost en què la matèria social, prioritzada la passada legislatura, no només sols 
incrementa les despeses de personal sinó que ho fa de manera innecessàriament elevada i sense cap 
inversió nova prevista en el pressupost. 

Presenten un pressupost que se dispara en les despeses dels càrrecs públics. És lògic perquè n’hi ha molts. 
Han incrementat el nombre de càrrecs públics cosa que, per cert, fou la primera cosa que va reduir el PP 
fa 4 anys, amb un sobrecost anual de 800.000 €, com a mínim. 

S’observa en aquest pressupost que no es milloren substancialment les ajudes en cooperació local. Hi ha 
28 M€ més i allò que realment millora en cooperació local és un percentatge mínim. 

El pressupost es dispara en matèria de personal perquè han dotat tota plaça que han trobat sense dotar, 
sigui necessària o no. Han incrementat els contractes programa per poder contractar més personal (així 
doncs, a part de més personal de plantilla, afegeixen més personal de programes) i tripliquen les despeses 
en estudis i treballs tècnics cosa que, en definitiva, fa que siguin un total de quatre pujades en capítol 1 
(personal propi, personal de fora en paral· lel a la plantilla, càrrecs públics i estudis i treballs tècnics que, 
encara que estan en capítol 2, no deixen de ser feines encarregades a fora).  

Per al seu Grup és incomprensible que se puguin fer aquestes quatre coses a l’hora. Si no tenen personal, 
doncs contractin estudis i treballs tècnics a fora però no contractin personal i incrementin els estudis i 
treballs tècnics, plantilla i càrrecs públics. Com és possible que ho facin tot? 

Realment pensa el Sr. President que aquestes quatres coses són necessàries i espera que no respongui com 
el Sr. Jurado que li va dir: “per fer més, necessitam més gent” perquè poden fer el mateix o més amb la 
mateixa gent, just és qüestió de prioritzar i intentar gestionar millor. 

Si la màxima aspiració d’aquest equip de govern a l’hora de fer els pressuposts de l’any que ve, amb 
tantes coses necessàries com s’han de fer, és prioritzar la contractació d’un bon grapat d’informes i 
treballs externs per saber què s’ha de fer; que se gastin més doblers comunicació, sobretot per repensar 
Mallorca, i vol pensar que no ho fan per estètica o decoració sinó que ho fan perquè qualcú els digui el 
que s’ha de fer. 

En aquest sentit, assenyala que, segons la seva opinió, el president del Consell de Mallorca hauria de 
venir “repensat “ de casa i no anar demanant a la gent què és el que han de fer o què pensen del que estan 
fent. Els doblers els han de gastar en coses més útils. 

A més a més, pensen contractar molt de personal a través de contractes programa, després d’haver dotat 
tota plaça vacant que han trobat, mentre que a l’hora de fer inversions, la màxima prioritat és arreglar la 
Misericòrdia per traslladar-hi els serveis administratius i convertir aquest edifici –el de Palau Reial– en 
una mena de museu. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Bonet i li diu que no entén la seva idea central d’haver-li tornat el seu paper al 
Consell de Mallorca ja que no compateix el criteri de repartiment dels 28 M€ perquè sembla que allò que 
pretenen és tenir més presència institucional –més càrrecs– als actes públics. Tal vegada pensen que 
contractant més personal i més treballs externs, el Consell de Mallorca realment tendrà més paper del que 
té actualment. 

Aquesta idea central no l’acompleixen amb els pressuposts ni tampoc l’altra idea central que diu que 
l’aspecte social serà el més important. Tot i que destinen més doblers a l’IMAS, no els gasten en allò que 
és necessari sinó en més personal. 

El Partit Popular considera que és necessari gestionar els doblers públics de manera eficient i eficaç i això 
implica que l’increment de personal ha de ser el mínim possible per permetre, en el futur, que aquesta 
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institució es mantengui. No és possible que durant 4 anys totes les administracions hagin fet esforços per 
reduir despeses corrents i de personal i, ara, al Consell de Mallorca no facin un mínim esforç. 

Puntualitza que no està dient que no gastin un poc més en personal –ja que probablement sigui necessari i 
més ara que hi ha més doblers– sinó que no pot ser que tot ho gastin en el mateix concepte. És absurd que 
la idea central de la despesa social s’hagi convertida en únicament més personal. 

Per concloure manifesta que, senzillament, el Grup Popular considera aquest pressupost és mereixedor 
d’una esmena a la totalitat i li recomana al Sr. President que se’l repensi i que torni a la casella de sortida. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Diu que avui vénen a aprovar el pressupost general del Consell. Un pressupost que és el més social de la 
història del Consell. Un 41%, dels quasi 28 M€ de nous recursos que arribaran, es destinarà a Benestar i 
Drets Socials i això denota clarament el nou enfocament de les polítiques del Consell de Mallorca cap a 
les persones. 

Malgrat que són poc rupturistes, si introdueixen els canvis primordials que eren necessaris al Consell per 
poder desenvolupar aquesta nova forma de política que han vengut a fer. Ja per l’any que ve, estan segurs 
que els canvis seran més profunds i estructurals, però amb els canvis introduïts ara estan convençuts que 
el seu govern podrà tirar endavant i encaminar el seu treball a desenvolupar i assolir les accions del pacte. 

Canvis que impliquen millorar les condicions laborals del personal de la casa, posar en marxa la Direcció 
d’Igualtat amb pressupost suficient per començar la seva tasca, dotar íntegrament les places vacants dels 
serveis essencials, impulsar programes de dinamització lingüística, que augmenti la ràtio de recollida 
selectiva, obertura de la Ruta de Pedra en Sec, prioritzar el manteniment i la millora de la xarxa viària ja 
existent i el suport als ajuntaments. 

Es tracta, doncs, d’uns pressuposts encertats i adequats per a l’inici de legislatura però, a la vegada, clars i 
valents amb el canvi que volen per a la institució. 

Per a Podem hi ha eixos irrenunciables com són la igualtat, la participació ciutadana, els drets socials o la 
defensa de medi ambient. El Consell de Mallorca, amb aquests pressuposts, es compromet a treballar amb 
ells i, en aquest sentit, estan satisfets. 

En el Departament de Participació Ciutadana i Presidència es farà una gran feina en Igualtat, ja que 
després de 4 anys de silenci, la reaparició de la Direcció Insular i la dotació suficient per engegar-la 
suposa una gran diferencia amb els pressuposts de la legislatura passada i donarà cabuda a què les 
polítiques d’igualtat s’implantin a l’illa. El seu partit no pot més que sentir-se esperançat pel fet que les 
polítiques d’igualtat tornin a ser una realitat al Consell. 

Pel que fa a Participació Ciutadana, aquest pressupost permetrà fer partícip de la vida del Consell de 
Mallorca a tota la gent que viu a Mallorca. La seva intenció d’apropar la institució a la ciutadania no pot 
més que passar per aquí. El fet de dotar Raixa de pressupost per al seu manteniment i millora reviscolarà 
aquesta finca de tots els mallorquins i mallorquines i la rescatarà de l’abandonament dels darrers anys. 

En el Departament de Medi Ambient i amb l’objectiu primordial de reduir la producció de residus al 
màxim, es destinaran diners a sensibilització, a jornades i al suport als municipis. El Consell començarà 
per fi a fer una política activa que augmenti el reciclatge i disminueixi la incineració. Els diners destinats 
a potenciar el parc natural de sa Dragonera, a la xarxa de refugis, a mantenir i obrir la Ruta de Pedra en 
Sec són recursos destinats a mantenir uns dels béns més preuats de la nostra societat; l’entorn natural és 
actualment un recurs cada vegada més escàs i fràgil. Entenen, amb aquests pressuposts, que el Consell de 
Mallorca els posa en valor i els dota del reconeixement necessari. 

Del Departament de Modernització i Funció Pública els agradaria destacar la dotació de les places 
vacants. Entenen que és impossible que el Consell funcioni sense persones, el recurs més necessari per 
engegar una màquina que han trobat mig adormida. 

Del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports els agradaria posar en relleu el procés participatiu que 
s’obrirà entorn al Teatre Principal així com també sobre les arts escèniques. 

Del Departament de Benestar i Drets Socials els agradaria destacar la millora de les condicions laborals 
que suposaran aquests pressuposts. Si no compten amb uns treballadors i unes treballadores amb llocs de 
feina dignes, difícilment podran donar un bon servei a la ciutadania. No els agradaria que al Consell 
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també hi hagués treballadors i treballadores pobres, com n’hi ha a l’empresa privada i al sector del 
turisme, després de les polítiques del govern central durant els darrers anys. 

Del Departament de Territori i Infraestructures els agradaria destacar el nou model de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca i la feina que aquesta podrà dur a terme amb el nou 
pressupost. També queda clar que aquest govern defugirà de projectes faraònics per invertir en mantenir i 
millorar la xarxa viària ja existent. 

Del Departament de Desenvolupament Local els agradaria destacar les línies d’ajuts als ajuntaments que 
posen a l’abast serveis de formació per al seu personal. L’autonomia dels ajuntaments els pareix la clau 
per aplicar polítiques properes a la ciutadania i des del Consell els han de facilitar la seva tasca, ja que 
sense cap dubte són les institucions més properes als ciutadans. 

Del Departament d’Economia i Hisenda els agradaria recalcar la ferma intenció de disminuir les despeses 
financeres, tant per interessos bancaris com de demora. Consideren vital que tots els recursos del Consell 
es dediquin a la gent de Mallorca, no poden permetre que els bancs se’n duguin una part, i com més petita 
sigui millor. Des del seu partit sempre donaran suport a les mesures en aquest sentit. 

Com ja ha dit, no són uns pressuposts tan rupturistes com podrien ser, segur que l’any que ve ho seran 
però se senten satisfets dels canvis que impliquen i per això el seu Grup els donarà suport. 

Entenen també que aquests són els pressuposts dels partits de l’equip de govern, i així com el seu Grup 
els dóna suport, l’oposició hi ha de proposar esmenes i tots els canvis que considerin necessaris. Però una 
esmena amb l’únic argument de què no responen a les necessitats del Consell, sense destacar quines són 
aquestes necessitats que no obtindran resposta, denota una clara i preocupant falta d’implicació com a 
mínim, i deixa molt disminuïda la capacitat de representació de la gent que els va votar. 

Aprofita per dir que aquests pressuposts, tot i no ser perfectes, cobreixen les necessitats més imminents a 
les quals s’enfronten, que ja fa temps que eren presents per al seu partit, que duien al seu programa i que 
ara tenen l’oportunitat d’afrontar. N’hi ha altres com la necessitat de recuperar alguns elements de la serra 
de Tramuntana, de reposar les barreres de seguretat adaptades a motocicletes, augmentar la Renda 
Mínima d’Inserció, invertir en la Llar d’Ancians i la Bonanova, en lluitar contra la pobresa i contra la 
pobresa energètica o de millorar el refugi de sa coma d’en Vidal que pareixen noves d’enguany però que 
tampoc no ho són.  

Si el partit que estava governant la legislatura passada tenia tan clares les evidents necessitats socials dels 
pressuposts, ho haguessin pogut aplicar durant aquests anys, els més durs de l’estafa de la crisi econòmica 
i no demanar-ho ara que, suposadament, n’estan sortint.  

I ja per acabar diu que no els ha quedat clar si volen o no, des del Partit Popular, potenciar la Fundació 
Mallorca Turisme, la qual cosa els hauran d’aclarir. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) comença la seva intervenció. 

El grup de consellers de MÉS per Mallorca s’alegra de tenir avui a les mans els seus primers pressuposts 
com a equip de govern i, malgrat que diguin que el Sr. Jurado té el poder, assegura que se senten partícips 
d’aquesta feina. 

Són uns pressuposts que prioritzen la despesa social i la cooperació local, traspuant en totes i cada una de 
les àrees pressupostades un innegable afany de fer més propera i col· laborativa la institució amb els 
ajuntaments, amb les persones. Prioritzant la resolució de problemàtiques reals, pressuposts fets amb la 
clara intenció de millorar el benestar de tots els mallorquins i mallorquines.   

El Consell és una institució molt peculiar. Per la seva estructura és conegut com l’ajuntament dels 
ajuntaments. Aquest tòpic amaga una realitat i té molt de veritat, donat que mitjançant el Departament de 
Desenvolupament Local es té una relació directa amb les corporacions municipals.  

Uns pressuposts que contemplen la reactivació de l’Assemblea de Batles i Batlesses és mostra clau de la 
sensibilitat del nou govern del Consell de Mallorca envers el paper i importància de la tasca i opinió de 
les corporacions municipals. 

Les ajudes als municipis són una de les apostes d’aquest Departament, reflex de les inversions 
pressupostades per a l’any 2016. Juntament amb aquestes mesures, aquest pressupost té contemplada la 
creació i posada en marxa de campanyes de sensibilització. És molt important tenir cura de la ciutadania i 
especialment de la seva seguretat. 
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Els pareixen especialment important les mesures que la Direcció Insular d’Emergències està posant en 
marxa. És una despesa necessària la destinada a augmentar el nombre de noves places de bombers, així 
com la creació d’un nou parc, el manteniment i remodelació dels ja existents, així com la compra de 
vehicles amb els quals modernitzar la flota.  

La inversió en serveis socials és un dels pilars d’aquest Consell i, com a tal, una bona part del pressupost 
de la casa és per a aquesta finalitat. 

MÉS per Mallorca, en el seu programa, ja duia contemplat un pla de lluita integral contra la pobresa. 
L’augment de les aportacions econòmiques als ajuntaments anirà en aquest sentit.  

Per això, aquests pressuposts són els de la recuperació de la dignitat. Es contractarà més personal 
d’atenció directa i es modernitzaran les residències. No podem tenir els nostres majors de qualsevol 
manera! 

També es potenciaran els serveis centrats en les necessitats de les persones, incrementant programes 
d’intervenció terapèutica i destinant-hi més ajudes econòmiques. Part dels doblers d’aquest pressupost 
aniran a la construcció d’un centre propi de primera acollida. 

L’atenció directa al ciutadà, la lluita contra la pobresa, l’emancipació dels joves, l’atenció a les persones 
dependents, l’eliminació de les desigualtats, l’augment de places residencials són part dels objectius que 
MÉS s’ha marcat per defensar durant aquests quatre anys. I l’augment d’11 M€ en l’aportació a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials que presenta aquest pressupost de l’equip de govern, n’és un molt bon 
començament. 

La participació ciutadana és clau en el projecte de MÉS. En campanya deien que volien un govern de la 
gent, i això és el que faran amb les institucions, convertir-les en participatives, obertes i transparents. 

En primer lloc, la recuperació de la Direcció Insular d’Igualtat, una eina per tenir garantida la igualtat 
efectiva entre homes i dones. La dimensió transversal de la perspectiva de gènere es reflecteix en 
propostes que toquen tots els àmbits de gestió del Consell. També n’és el cas el foment i iniciatives 
relacionades amb el portal de transparència.  

La campanya de Repensem Mallorca és una iniciativa per tenir un nou Consell de Mallorca, més viu i 
més nostre. En l’àmbit de participació també s’està redactant un pla estratègic. Aquest és el seu ADN; un 
model organitzatiu basat en la màxima participació en la presa de decisions. Aquesta és la idiosincràsia 
del seu projecte polític, fruit de la ferma convicció de què qualsevol acció política ha de sorgir de la 
societat civil. Destinar recursos econòmics a la posada en marxa de totes aquestes iniciatives suposa 
mostrar que realment creuen en una nova manera de fer política. 

Des de MÉS sempre han considerat una gestió dels residus més responsable. Es varen oposar a la 
importació de fems que va aprovar el Partit Popular. Creuen que aquest pressupost que presenten avui 
estan dissenyats per complir amb les actuacions que consideren bàsiques. 

Apostar per la reducció de producció de residus, impulsar la recollida selectiva, augmentar la reutilització 
i el reciclatge. No volen escatimar recursos en la protecció del nostre medi ambient. 

Volen que es destinin recursos suficients per a la preservació del territori natural. La seva aposta incloïa 
un augment dels parcs naturals actuals. Sa Dragonera ha de convertir-se en un referent amb un centre 
d’interpretació. 

Un altre punt que els pareix necessari és potenciar la Ruta de Pedra en Sec, com a element valuós de la 
nostra terra. És una part fonamental del nostre patrimoni ecològic.  

Totes aquestes iniciatives no són més que més motius per votar a favor d’aquests pressuposts. Pressuposts 
verds i fets amb una gran consciència ecològica. 

Les partides pressupostades en Cultura són fruit de la realitat del sector i són el fruit dels treballs fets pels 
diferents grups que estan governant al Consell de Mallorca. La inversió en el Centre Internacional de 
Fotografia Toni Catany els enorgulleix especialment. 

Les institucions públiques han de promoure, respectar i mantenir les infraestructures culturals bàsiques, a 
més de col·laborar amb les iniciatives cíviques privades amb objectius comuns. Amb aquestes paraules 
defensaven en el seu programa autonòmic la feina de les institucions culturals, i aquests pressupostos són 
la garantia de què es treballarà en aquesta direcció. 
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Els pareix bàsic posar en valor el patrimoni cultural amb el qual comptam. Les institucions tenen 
l’obligació de destinar a les polítiques culturals les dotacions pressupostàries que siguin necessàries. Els 
pareix una magnífica notícia retornar els premis Mallorca. Són una iniciativa que fomentarà la creació en 
llengua catalana i pot ajudar a dinamitzar-la. El seu Grup dóna suport, al cent per cent, a les mesures 
centrades en l’àmbit de la normalització lingüística. El català ha de ser la nostra llengua de cohesió. Una 
llengua viscuda, sentida i valorada. Els programes de dinamització lingüística asseguren que el català serà 
una llengua accessible per a tothom. 

Potenciar l’esport amb una oferta de tot tipus d’activitats centrades en l’esport base esdevé una eina de 
relació fonamental per potenciar un tipus de vida més saludable. Les inversions en aquest camp suposaran 
ampliar els recursos per fer extensible la participació de més col·lectius en els programes ludicoesportius. 

El seu principal objectiu, com a administració, és fer passes cap a una mobilitat més racional i respectuosa 
amb el medi ambient, un model més equilibrat i sostenible. Això passa per l’adaptació del Pla territorial, 
que comptarà amb tot un seguit d’actuacions com l’actualització de dades, estudis previs, cartografia i 
anàlisis ambientals. 

També donaran assistència als ajuntaments mitjançant la cooperació local, tal com recull el seu acord de 
governabilitat. 

Tenir unes carreteres més segures és la seva responsabilitat. Han de prioritzar el manteniment i la millora 
de la xarxa viària per millorar la connectivitat i el transport, tant de les persones com de les mercaderies. 
Analitzant la capacitat i l’ús, actual i projectat, de les xarxes viàries existents o en construcció, per valorar 
la possibilitat de modificar-ne l’ús, les dimensions i les característiques, a fi d’evitar un consum excessiu 
de territori a causa d’una planificació desproporcionada respecte a les necessitats reals de les illes. 

Pensen que aquests pressuposts són l’exemple d’una bona gestió davant les polítiques erràtiques del Partit 
Popular. El nou executiu del Consell ha refinançat els interessos bancaris, amb tot el que això comporta. I 
ha aconseguit disposar de més doblers per a la institució. Tot un exemple de com treballar pel ciutadà. 

Els sembla especialment important parlar de Promoció Turística com un dels reptes aquest Consell. La 
Fundació Mallorca Turisme serà una eina fonamental per a la principal economia de l’illa. 

El model econòmic que volen per a aquestes illes és un model de consens i orientat cap al futur. MÉS 
aposta per una economia de l’illa justa i sostenible convertint el turisme en una font de prosperitat 
compartida i amb la major part de la població participant activament dels seus beneficis. 

Per altra banda, totes les mesures adoptades per afavorir i reactivar el producte artesà, seran ben rebudes 
per MÉS per Mallorca. 

Des del pressupost per a les accions més petites a les grans inversions en serveis socials que contemplen 
els pressuposts presentats per l’equip de govern per al 2016, mereixen el suport de MÉS per Mallorca i 
per tot això i en reconeixement a uns pressupost pensats per a la gent, hi votaran a favor. 

El Sr. COLL (PSOE) intervé a continuació. 

Assenyala que li agradaria començar a valorar el pressupost comentant tres aspectes que, sota el seu punt 
de vista, condicionen i marquen el debat: 

1) És el més alt des de 2010. El Consell disposa de 28 milions més que l’any passat. Això no vol dir que 
es conformin amb aquesta xifra però sí que és un bon inici. 

2) Més del 40% de nous recursos es destina a benestar social, que compta amb 11 milions més que l’any 
passat i, per tant, aquesta és una institució millor preparada per afrontar el seu principal objectiu que és 
donar una mà a aquells que més ho necessiten. 

3) Augmenten els recursos destinats a ajuntaments, a la dinamització econòmica, a la modernització de la 
mateixa institució i a l’increment de determinats cossos de professionals que donaran servei a la gent 
d’aquesta terra. 

Des d’un punt de vista progressista, l’objectiu més important d’una institució és garantir les mateixes 
oportunitats de la gent que representa. Això vol dir donar serveis a aquella part de la població que no se’ls 
pot pagar; és actuar per fer possible la mobilitat social, és a dir, que no s’estanqui la realitat social 
d’aquells que tenguin manco recursos (que no només puguin ser notaris i metges aquells que s’ho puguin 
permetre) i és donar solució a situacions d’emergència que no poden esperar. Això, iguala la societat. 
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És una tasca que només es pot fer des del sector públic, no ho farà el sector privat.  

Una societat dirigida únicament per les voluntats privades fa que les diferències entre els que tenen més i 
els que tenen manco siguin cada vegada més grans. Una reducció del sector públic sempre condueix a la 
preponderància del privat, responsable de generar riquesa però no de distribuir-la. 

Per distribuir-la, per reduir les diferències i garantir la igualtat d’oportunitats, hi és l’equip de govern i el 
primer recurs que tenen a la seva disposició és el pressupost, que no és un compte de pèrdues i beneficis, 
no és un balanç comptable, sinó que és la principal eina política de la institució.  

Una eina política on es reflecteixen quins són els objectius que cada equip de govern es compromet a 
assumir. Un equip de govern no dissenya l’únic pressupost possible, dissenya aquell que creu que és 
millor per escometre els seus objectius ideològics. 

Per tant, per qui dirigeix una institució, afirmar que el seu principal objectiu és eixugar el deute de manera 
immediata, sense plantejar cap nova via de finançament, fet que necessàriament condueix als retalls i a la 
reducció del sector públic, és una opció. Però no és l’única. 

També és una opció presumir de com s’ha reduït el deute sense preocupar-se de què creixi la desigualtat 
entre la ciutadania que se representa. I no destinar tots els recursos necessaris a corregir aquesta 
desigualtat és una opció. Una opció ideològica, però no és l’única via, no és l’únic camí possible. Sempre 
hi ha una alternativa. Una alternativa que des del seu Grup han defensat durant els darrers quatre anys.  

Quatre anys en els que han tengut la sensació d’haver estat predicant en el desert, escoltant que era utòpic 
afrontar els problemes d’aquesta terra d’una altra manera, i fins i tot que era una irresponsabilitat reclamar 
qüestions com un major finançament i més capacitat de decisió i d’actuació. 

I ara, que tenen el pressupost de 2016 en mà. I, sorpresa! Resulta que sí que era possible governar d’una 
altra manera!  

Ara, pressupost en mà, resulta més evident que mai que era urgent l’entrada de noves persones, noves 
idees i noves formes de fer política.  

Fa referència a tot això perquè és fonamental contextualitzar el pressupost 2016 esmentant la trajectòria 
recent de la institució, per prendre consciència del canvi de moment polític, per entendre que ara el 
Consell és governat per un equip que el concep d’una altra manera.  

La base d’aquesta idea de Consell és allò pactat per tots en l’Estatut d’Autonomia de 2007. Tots varen 
decidir que volien que el Consell de Mallorca fos una institució reforçada, amb més competències, amb 
més recursos, més preparada per projectar canvis, més autònoma, més propera als mallorquins i 
mallorquines i amb més capacitat resolutiva. 

El Grup Socialista pensa que és bo per a la ciutadania que aquesta institució sigui més ambiciosa.  

I a això es referien quan deien que si el pressupost del Govern augmentava, també ho havia de fer el 
pressupost del Consell, ja independentment del fons de convergència, independentment de la Llei de 
consells; el mateix Estatut diu que els consells han de participar del major finançament de la comunitat 
autònoma. 

No era possible que el pressupost del Govern augmentàs un 18,5% en quatre anys (de 3.400 M€ a 4.000 
M€) i que el del Consell disminuís, precisament, un 18,5% en aquest mateix període (de 437 M€ a 348 
M€) perquè el que s’estava construint era una comunitat autònoma que contradeia els criteris d’allò que 
havien pactat tots, en la que cada vegada el Consell de Mallorca tenia manco opcions de ser motor de 
canvi social. 

I a això es referien quan demanaven que es fessin efectives transferències com Igualtat, com Joventut o 
com Promoció turística, enguany dotades.  

De fet, la reactivació de la Fundació Mallorca Turisme és l’aposta més clara de què assumint el lideratge 
oportú també poden contribuir a dinamitzar la nostra economia. 

A això es referien quan deien que el Consell havia estat reduït a la mínima expressió. No ho deien per 
importunar a qui governava en aquell moment, ho deien perquè creuen en una idea d’institució que 
s’ajusta a aquests pressuposts i no als anteriors. 

Això no vol dir que la institució no obrís les portes i que no administràs allò que li entrava, però això no 
té cap mèrit. Això vol dir que era una institució sense ànima, sense ambició, sense intenció de canviar la 
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realitat social. El Consell, a poc a poc, va anar sent percebut com una institució de segona, sotmesa al 
Govern del Sr. Bauzá. 

Per suposat que això no és així, però per redreçar el rumb és necessari que n’assumeixi les regnes un 
equip que hi cregui i que lluiti el paper de la institució a la comunitat. Era necessari un nou projecte 
polític. Un nou projecte polític que prioritzi atendre les necessitats socials del moment, i per descomptat, 
que és molt més fàcil fer-ho amb 11 M€ més.  

Ara sembla ser que el pressupost de l’IMAS no és suficient i si aquest avui és insuficient, amb la situació 
de bonança econòmica que els va deixar l’anterior equip de govern –segons ells–, no vol pensar com era 
els quatre anys passats. 

Algunes de les reivindicacions de l’anterior oposició (ara govern) es podran veure ara acomplertes 
fonamentalment –i això és cert– perquè el Govern balear ha deixat de banda la política de retallades 
socials i ha iniciat la recerca de noves vies de finançament –a l’espera que el Govern d’Espanya resolgui 
el nostre greu i injust problema de finançament– i ha incrementat la dotació econòmica als consells 
d’acord amb el seu increment pressupostari. Allò que varen demanar tantes vegades. 

El fet diferencial no és la Llei de consells, que concreta allò que ja deia l’Estatut d’Autonomia en 
determinar que el consells han de participar del major finançament pressupostari del Govern de les Illes 
Balears.  

La diferència és l’augment de pressupost del Govern i ho és perquè han passat d’una comunitat que 
retallava serveis a una comunitat que incrementa el seu pressupost, amb la qual cosa sembla que el PP 
tampoc no està d’acord perquè, quan els plantegen que un 3% de la població faci un esforç major per 
incrementar el pressupost del Govern, no hi estan d’acord però llavors si que s’apunten l’augment de 28 
M€ gràcies a la seva Llei de finançament de consells insulars. 

Tot és fruit d’una nova idea política, diferent a la que va imperar durant la passada legislatura. Avui, en 
aquesta comunitat governa una idea diferent, molt majoritària, que reclama més lideratge públic, més 
iniciativa i més inversió.  

Per això, de cara al proper any, era imprescindible pressupostar qüestions com el reforç de la plantilla del 
cos de bombers de Mallorca, el nou parc d’emergències al sud de Mallorca, l’increment dels recursos 
destinats a ajuntaments (2,8 M€ més) o la millora en infraestructures pròpies del Consell, com el 
poliesportiu Sant Ferran o l’edifici de la Misericòrdia.  

Accions, totes elles, que pareixien impossibles de projectar, com també pareixia impossible aturar 
l’arribada de vaixells amb fems o executar part de les inversions estatutàries, com en el cas de la Fundació 
Toni Catany. Com veuen, no ho són. És evident que un bon gestor no és aquell que diu d’ell mateix que 
ho és. Un bon gestor és qui gestiona bé. 

Per concloure, comenta que vol acabar amb una frase de Tony Judt, que deia que “Sense idealisme, la 
política es redueix a una forma de comptabilitat social. És una cosa a la que un conservador pot 
sobreviure molt bé però per a l’esquerra significa una catàstrofe”. Han arribat a temps d’evitar la 
catàstrofe! 

El Sr. BONET pren la paraula per iniciar un torn de resposta a la intervencions dels distints portaveus. 

Observa que s’han sentit tot tipus d’arguments però, fonamentalment, centrats en la crítica dels capítols 1 
i 2 malgrat que pensa que s’havia justificat suficientment el motiu pel qual era necessari l’increment 
d’ambdós capítols. 

A continuació recalca que són uns bons pressuposts –encara sempre es poden millorar– i són els primers 
del nou equip de govern i, per tant, són de qualque manera uns pressuposts de transició, que 
evolucionaran i milloraran en molts d’aspectes que probablement avui s’han posat de manifest. 

No obstant això, no accepta que li diguin que 155 M€ per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials no fan un 
pressupost social. Aleshores, què és fer un pressupost social? Potser donar subvencions a propietaris de la 
serra de Tramuntana ja que així l’alta societat rep subvencions. 

Remarca que el PP ha gestionat l’IMAS i li sorprèn que desconegui les despeses que té el seu capítol de 
personal i les despeses i necessitats que té el capítol de béns i serveis i considera que és absurd que 
critiqui l’augment d’aquests capítols. 
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Adverteix que, per exemple, en el capítol 2 està inclosa l’electricitat de l’IMAS, despesa que l’any passat 
es va pressupostar per davall del que se gastava i no sap si el que està demanant el PP és que llevin la 
calefacció per no gastar o que elaborin uns pressuposts falsos sense incrementar el capítol 2 quant a les 
despeses d’electricitat. 

L’any passat el capítol 2 de l’IMAS tenia un pressupost de 600.000 € però se varen gastar 1,5 M€ i, per 
això, insta el PP a cercar arguments més sòlids i evitar caure en la demagògia fàcil. 

També pareix que no estan d’acord amb dotar suficientment les necessitats de personal de l’IMAS o dels 
bombers, que ja estaven en plantilla però sense dotació. Potser tampoc no volen que se pagui l’1% 
d’increment salarial o que es retorni la paga extraordinària de 2012. 

Retallar en personal és retallar en qualitat de serveis quan s’està parlant de serveis socials, és retallar en la 
qualitat del serveis que s’ofereix a les persones dependents. 

Assegura que l’objectiu és tenir un Consell de Mallorca que funcioni. No volen un Consell redimensionat, 
ni reduït ni minimitzat. Tot allò que s’ha retallat durant la legislatura passada, ara el nou equip de govern 
ho complementarà i d’aquí ve l’explicació de l’increment d’aquest pressupost. 

El pressupost de 2016 compta amb més doblers i, per tant, se’n destinen més a personal, a béns i serveis, 
a capítol 4, etc., perquè, en general, volen més fer coses i no es conformen amb un continuisme del model 
de Consell de Mallorca que dissenyà el Partit Popular. S’ha acabat el “dolce far niente” dels darrers 
quatre anys! 

Està convençut que el Partit Popular és coneixedor de les necessitats de personal que té la institució així 
com de l’existència d’un forat en el capítol 2 i que no tot són estudis i treballs tècnics sinó que hi ha altres 
necessitats, sobretot les socials, que estan dins aquest capítol que tant critica. 

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i li diu que ell també ha 
format part d’una associació sense ànim de lucre i adverteix que els pressuposts eren molt més difícils de 
fer que no al Consell de Mallorca, sobretot per la situació actual. Recorda que ell va participar d’un 
govern que va viure l’esclat de la crisi i aleshores la situació era molt més complicada de la que s’han 
trobat enguany. 

Deia la Sra. Serra que no veia reflectit, en el pressupost, l’increment de la part social i li comenta que 
aquesta part social està conformada per residències i centres que han d’estar dotats de personal així com 
també fan molta feina amb el tercer sector, feina que fan a través de contractes. Afegeix que els alts 
càrrecs els paga el Consell de Mallorca i, per tant, les despeses de l’IMAS no s’incrementen amb el 
pagament dels seus sous. 

Reitera que la manca de personal té efectes sobre la qualitat en la prestació dels serveis i això ho volen 
corregir. 

També ha fet un esment al refinançament i aprofita l’avinentesa per reconèixer la bona feina feta durant la 
passada legislatura al respecte i també la bona feina dels equips tècnics de la casa. El que no ha dit mai 
l’actual equip de govern és que aprimarà la institució perquè, de fet, ja pensen que està massa prima per 
tal de poder fer tot allò que volen fer. 

Pel que fa a Normalització Lingüística, diu que l’equip de govern considera que llengua i la literatura són 
cultura i, per això, hi ha d’haver una partida suficient i recuperar el seu paper dins el Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports però no vol entrar en un debat sobre si el mallorquí és català o no i just dirà 
que totes les universitats del món diuen que el mallorquí és un dialecte del català, amb les seves 
modalitats de cada poble, però tots parlen la mateixa llengua que és un dialecte del català. 

S’ha referit, igualment, a la baixada de pressupost en educació mediambiental i fa notar que el que s’hi ha 
fet des del Departament de Medi Ambient és una feina d’optimització. Totes les activitats d’educació 
mediambiental es continuaran fent i fomentant però el que sí que baixa és la partida concreta d’estudis i 
treballs tècnics d’educació ambiental, precisament per recomanació dels tècnics de Medi Ambient. 

A continuació s’adreça al Sr. Pastor (El Pi-Proposta per les Illes) i assenyala que ha fet una crítica inicial 
sobre les formes (la transparència, la necessitat de tenir reunions prèvies i la necessitat de comptar amb 
més temps) però ha de dir que el Consell de Mallorca és una corporació local encara que, a vegades, 
vulgui adoptar formes de parlament. 
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Insisteix que el Consell de Mallorca no té les eines d’un parlament i, per això, faria falta que tots es 
posassin d’acord per canviar el Reglament i establir un altre sistema de compareixença dels consellers, la 
qual cosa segur que complicaria l’agilitat de la institució però potser hi guanyarien qualque cosa. En tot 
cas, es posa a disposició de tots per parlar sobre una altra forma de desenvolupar els debats de pressuposts 
i, si ho aproven abans de l’any que ve, ho incorporarien al Reglament. 

Tot i això, reconeix que potser no han arribat a temps de fer-ho tot bé durant la tramitació dels 
pressuposts i la seva presentació però assegura que corregiran tot allò que no hagi anat bé. 

Els pressuposts sí que tenen més inversió, també hi ha més doblers per als ajuntaments i, així mateix, 
també s’ha explicat el motiu pel qual s’han prioritzat uns capítols en detriment d’uns altres i ha estat per 
cobrir necessitats, posar en valor el paper del funcionariat, conveniar amb entitats del tercer sector, etc. 

Refusa repetir els arguments abans exposats però sí que vol fer un incís quant al tema del municipalisme. 
Al respecte comenta que es destinen 10 M€ per al pla especial d’inversió, 1 M€ per a despesa corrent, 
500.000 € d’una subvenció per a la instal· lació d’hidrants que recuperarà 2 M€ que no s’executaren l’any 
passat.  

En total estan parlant de 13,5 M€ d’inversions que farà el Departament de Desenvolupament Local, sense 
tenir en compte subvencions d’altres departaments, quan ni en els millors anys de bonança econòmica 
s’havia arribat a aquesta quantitat tot i que, en aquella època, el Govern de l’Estat aportava doblers per al 
Pla d’Obres i Serveis. 

A més a més, distints departaments crearan oficines de suport tècnic als ajuntaments en tots els aspectes 
(ja se n’ha parlat de Territori i Infraestructures i de Desenvolupament Local) i també volen donar-li més 
protagonisme a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca d’on sorgiran les necessitats dels 
ajuntaments 

Això no obstant, remarca que aquests són uns primers pressuposts i, si durant aquest any de feina 
conjunta amb els ajuntaments, sorgeix alguna necessitat que el Consell de Mallorca pugui cobrir amb els 
seus recursos, evidentment de cara al pressupost de 2017 faran un canvi en aquest sentit. 

Sobre la Llei de finançament dels consells insulars comenta que la realitat de l’aplicació d’aquesta llei, a 
pesar dels debats que hi ha hagut al respecte al Parlament de les Illes Balears, ha estat favorable al 
Consell de Mallorca i, per això, no se’n pot queixar. 

També s’ha de dir que davant un escenari de reducció del pressupost de la Comunitat Autònoma, per 
ventura la llei acabarà perjudicant el Consell de Mallorca però no és el debat que s’ha de plantejar ara. El 
debat és que difícilment el Govern de les Illes Balears pot abordar una millora del finançament dels 
consells insulars si no s’aborda primer una millora del finançament autonòmic. 

En aquest sentit, assegura que té coneixement que el Govern de les Illes Balears ha reclamat el canvi del 
sistema de finançament autonòmic i ho ha fet començant a pressionar i encetant les negociacions. 

Igualment s’ha iniciat una lluita per les inversions estatutàries. Les de l’any 2012 fins ara s’havien perdut 
i ningú no les havia reclamades però és un dret reconegut per una llei orgànica (l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears, aprovat pel Congrés del Diputats amb una amplíssima majoria). En no reclamar aquest 
dret, les Illes Balears han perdut doblers dels quals hauria participat el Consell de Mallorca com en 
anteriors inversions estatutàries. 

El primer per treballar per acomplir els terminis i per executar les inversions estatutàries, que sí tenien de 
l’any 2009 i 2011, ha estat l’actual equip de govern. De fet, fan tot el possible per acomplir els terminis o, 
fins i tot, canviar l’objecte de les inversions estatutàries per evitar que el Govern de les Illes Balears hagi 
de retornar els doblers a l’Estat. De totes maneres, el que no poden fer és preveure ingressos de la 
Comunitat Autònoma que no existeixen. 

Amb relació al comentari sobre la importància del Sr. Jurado dins l’equip de govern, exposa que, si el Sr. 
Jurado parla de distints departaments des del prisma de Participació Ciutadana, és perquè hi ha un pla de 
participació que és transversal i, per tant, tots els departaments hi han participat. 

El Sr. Pastor ha fet una oferta i ha de dir que els increments que plantegen les seves esmenes parcials 
pareixen raonables com les ajudes als ajuntaments en informació turística o la dotació pressupostària per a 
Bellpuig que ja és un objectiu de l’equip de govern, exceptuant la subvenció a l’Ajuntament de sa Pobla 
perquè no hi troben encaix legal, i diria que totes són acceptables, fins i tot les que fan referència al 
Departament del Sr. Jurado. Així mateix fa notar que les baixes proposades també són raonables. 
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Adverteix que li ha sorprès molt que el Partit Popular començàs la seva intervenció amb una cosa que feia 
temps que no sentia –després d’haver-ho sentit cada dimarts durant 4 anys al Parlament de les Illes 
Balears– i és l’argument de l’herència rebuda, idea que no havia funcionat i pensava que no la farien 
servir més. 

Tot seguit recorda que l’any 2010 es varen rompre els pactes de govern al Govern de les Illes Balears i al 
Consell de Mallorca. Els varen rompre el Sr. Antich i la Sra. Armengol per circumstàncies que han 
emplenat pàgines dels diaris durant aquests anys. A més d’això, varen tenir les dificultats de la crisi i 
baixades del 25% de tots els departaments, excepte l’IMAS. 

En començar la passada legislatura hi havia liquiditat, si no haguessin romput el principi de caixa única, 
perquè hi havia 90 M€ de carreteres però era la seva decisió i segur que varen fer allò que varen poder 
d’acord amb el moment però, això sí, no s’esperava que tornassin a parlar de l’herència rebuda per 
justificar l’oposició a aquests pressuposts. Val més que parlin del passat immediat, si volen justificar 
qualque cosa, i sobretot del futur. 

Els arguments exposats sobre l’ecotaxa són falsos perquè la llei no està ni aprovada. El Partit Popular hi 
ha dies que s’hi oposa i dies que proposa la seva modificació. Està clar que el Consell de Mallorca 
participarà d’aquest projecte, perquè així ho diu la llei, i s’ha dit públicament que consideraven que 
s’havia de consignar un percentatge concret per als consell insulars. 

Desconeix quina serà la participació del Consell de Mallorca en l’ecotaxa però el Partit Popular vol que la 
recaptació íntegra de l’ecotaxa sigui per al Consell de Mallorca ja que en una esmena diuen que es destini 
a finançar la Fundació Mallorca Turisme i pensa que és precipitat voler determinar, en aquest debat de 
pressuposts, com s’ha de gastar l’ecotaxa quan encara està en tràmit parlamentari. 

Refusa que els diguin que no exigeixen al Govern de les Illes Balears quan l’anterior govern del Consell 
de Mallorca va ser absolutament condescendent amb el Sr. Bauzá. No varen executar ni una inversió 
estatutària, o molt poques.  

De fet, no executar les inversions estatutàries li fa pensar que, si el Govern de les Illes Balears tenia 
ingressats els doblers de les inversions estatutàries i, qui les havia d’executar i després cobrar, no 
executava i, per tant, no cobrava, li estaven regalant la tresoreria al Govern de les Illes Balears. 

Assegura que també és fals que no hi hagi cap inversió nova. La realitat és que sí que els pressuposts 
contemplen alguna inversió nova perquè no poden negar que, després de gairebé 20 anys del primer 
projecte, fer la segona fase de la Misericòrdia està malament, sempre que hi hagi pressupost suficient per 
abordar aquesta fase. 

A part d’això, també està prevista la construcció d’un parc de bombers que és necessari (tots els batles del 
PP dels pobles de Migjorn ha votat mocions a favor de la construcció d’aquest parc) i ara sembla que 
ignoren aquesta nova inversió, que és importantíssima i per a la qual també faran falta més bombers, cosa 
que ha criticat el PP ja que ha criticat el capítol 1 en general, en lloc de referir-se a qüestions concretes 
que no li agradassin. 

Un altre aspecte a tenir en compte és per què s’han de pressupostar inversions per a 2016 quan resulta que 
els arribarà una liquidació del pressupost de 2015 amb tot un seguit d’inversions pressupostades pel Partit 
Popular però que no s’han executat (Llar dels Ancians, la Bonanova), inversions que recuperaran i les 
faran. No seran noves inversions però sí serà un esforç inversor. 

A tot això se li ha de sumar el conveni de carreteres i els esforços que estan fent per accelerar les 
inversions estatutàries. L’activitat inversora del Consell de Mallorca l’any 2016, amb l’actual equip de 
govern, serà quelcom mai no vist, si arriben a poder comptar amb tot el personal necessari, qüestió que 
enllaça amb les necessitats de capítol 1 per reforçar personal i fer que el Consell de Mallorca sigui una 
institució que funcioni. 

Reconeix que seria fàcil fer el mateix que feia el Partit Popular durant la passada legislatura i fer-ho amb 
el mateix personal però resulta que l’actual equip de govern no ha arribat a la institució per fer el mateix. 

El debat de fons és el model de Consell de Mallorca. Podran criticar una partida o una altra, un capítol o 
un altre, però vol deixar clar que l’actual model de Consell de Mallorca no és el model del Partit Popular. 
L’equip de govern vol un Consell de Mallorca fort, amb competències, present, actiu, dinàmic i això no 
ho podrien fer mantenint les retallades que hi havia aplicat el Partit Popular amb aquella idea de 
redimensionar la institució i, per això, pot entendre el seu vot en contra als pressuposts. 
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El Partit Popular vol un Consell de Mallorca mínim i l’equip de govern vol un Consell de Mallorca 
màxim. No gastar i no fer res s’ha convertit, per al PP, en una finalitat però no ho és per a l’actual equip 
de govern. 

La despesa té unes finalitats. Dotar de més personal l’IMAS o el Cos de Bombers són millores del serveis 
necessaris per als mallorquins. Dotar els departaments de més professionals per poder-los gestionar, és 
necessari per a la institució, com també ho és contractar o conveniar amb el tercer sector i aquesta despesa 
té un valor social. 

Deixa clar que no qüestionarà –li diu a la Sra. Roig– la gestió econòmica de la institució durant l’etapa 
anterior. No ho fa i no farà mai perquè el que sí que qüestiona és la gestió política, els objectius polítics i, 
com deia al principi, els pressuposts són un reflex de la política, una política de minimització del Consell 
de Mallorca que varen voler fer la legislatura passada. 

Saben perfectament que si el Consell de Mallorca ha de gestionar més, necessitarà més personal, més i 
millor personal, i no ho faran amb la mateixa plantilla i amb la situació en què s’han trobat el Consell de 
Mallorca. 

Per acabar, fa constar que no és l’únic pressupost possible però és el pressupost d’un Consell de Mallorca 
que, després de 4 anys d’aturar màquines i pràcticament desaparèixer, ara es posa en marxa. 

La Sra. SERRA inicia la seva intervenció en torn de rèplica. 

Confirma que ja sabia i esperava les seves respostes. Sens dubte, no s’hi posaran d’acord. L’equip de 
govern presumeix de pressuposts socials i el seu Grup no els hi veu. 

La veritat és que li sap greu. Tal vegada per la seva falta d’experiència política va pensar que això no 
tornaria a passar però la realitat és que l’equip de govern està donant una imatge de “más de lo mismo”. 

Els pot assegurar que al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía li queda molt per aprendre però és 
aquí per aportar el seu granet d’arena i intentar canviar les coses i donar exemple des de la humilitat, però 
mai des de la prepotència. 

El Sr. PASTOR comença la seva intervenció en torn de rèplica. 

Agraeix, en primer lloc, el talant del Sr. Bonet i per haver-se compromès a acceptar part de les esmenes 
parcials del seu Grup que farà que retirin l’esmena a la totalitat. 

Tot i això, vol fer una sèrie d’aclariments perquè, quan qüestiona els terminis per treballar amb el 
pressupost, no està qüestionant el Reglament de funcionament del Consell de Mallorca. El que està 
qüestionant és que no hi ha hagut reunions prèvies amb l’oposició per tal de fer aportacions que haguessin 
pogut ser incorporades als pressuposts. 

Opina que podria haver-hi hagut molt més diàleg amb l’oposició del que hi ha hagut i no començar aquest 
diàleg quan els pressuposts ja han estat aprovats per la Comissió Informativa i no hi queda molt més a 
haver de fer, donat que tots els consellers han quadrat i presentat els seus pressupost i esdevé difícil tornar 
enrere. 

El Sr. Bonet assegura que són uns pressuposts realistes i n’està segur d’això perquè ha observat que 
aquesta institució és molt més seriosa que el Parlament de les Illes Balears que, any rere any, redacta 
pressuposts falsos que no s’ajusten ni a la realitat ni a les necessitats. 

Anuncia, a continuació, que el seu Grup coincideix amb molts d’aspectes de l’esmena a la totalitat 
presentada pel Partit Popular i, per això, s’hi abstendran en la votació. En canvi, no es poden abstenir en 
la votació de l’esmena a la totalitat de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía perquè no entenen la seva 
fòbia per la llengua –que els arriba a preocupar i molestar– i perquè entenen que els doblers invertits en 
Normalització Lingüística estan ben invertits. 

Recorda que El Pi-Proposta per les Illes va fer una proposta al darrer Ple per tal de tornar a crear la 
Direcció Insular de Política Lingüística i, tot i que el president li va dir de moment no feien comptes 
crear-la, sí que observa que se n’ha incrementat el pressupost, cosa que veu amb bons ulls. 

També ha reconegut l’increment pressupostari en serveis socials però assegura que no basta. El més 
important és el model i qui presta el servei. Els ajuntaments són les institucions que coneixen realment les 
dificultats per les que passen les famílies, les acompanyen i els ofereixen solucions. Per això, el que 
demana és un canvi de model. 
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El model del Govern de les Illes Balears no els agrada i comenta que als ajuntaments ja varen tenir 
l’experiència de les emergències socials que va posar en marxa fa 4 o 5 anys, experiència que va ser un 
autèntic desastre. 

Creu que el model comunitari funciona molt millor i, per això, no veu bé que el Govern de les Illes 
Balears faci polítiques socials i que les competències siguin del Consell de Mallorca i, per tant, demana 
que les reivindiquin, en demanin els doblers i que les gestionin. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Ribot (Podem Mallorca), recorda que ha dit que l’equip de govern ha 
convertit aquest pressupost en objectiu i transparent i comenta al respecte que no sap qui ha participat en 
la confecció d’aquests pressuposts però segur que El Pi-Proposta per les Illes no hi ha participat i els 
terminis per fer-hi feina tampoc no han beneficiat aquesta participació, encara que suposa que els propers 
pressuposts sí que podran ser més participatius. 

Fa avinent que també són els primers pressuposts per al seu Grup, que encara no coneix bé el 
funcionament de cada una de les àrees i que ha tengut poc temps per presentar les esmenes, la qual cosa 
no afavoreix, de cap manera, ni la transparència ni la participació. 

Adverteix igualment que, segons el seu parer, la transparència i participació no s’han de referir únicament 
a unes entitats sinó que tots els partits polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca han de 
tenir els mateixos drets a participar-hi. 

Quant a polítiques d’Igualtat, no té res a dir a què aquesta institució faci polítiques d’Igualtat però cal que 
reclami les competències en lloc de duplicar-les. Allò que retreu la ciutadania és que cada institució faci 
les mateixes polítiques. 

El Govern de les Illes Balears compta amb l’Institut Balear de la Dona per fer polítiques d’Igualtat, el 
Consell de Mallorca també en fa i, així mateix, els ajuntaments també fan polítiques d’Igualtat i això li fa 
plantejar-se per què no aclareixen, d’una vegada per totes, les competències de cada institució i les 
apliquen. Això sí que és gestionar millor els recursos, tenir més eficàcia i les institucions estarien millor 
valorades i la gent les respectaria més. 

La Sra. Bujosa (MÉS per Mallorca) deia que són els pressuposts més grans des de 2010 i, basant-se en els 
discursos de MÉS per Mallorca durant el 2014 i, concretament, si miren el diari de sessions del debat de 
les esmenes a la totalitat de la Llei de consells i miren el diari de sessions del debat de les esmenes 
parcials, veurà què els seus companys de MÉS per Mallorca i els del Grup Socialista varen criticar aquest 
model de finançament, però avui ja no és així. 

No obstant això, El Pi-Proposta per les Illes continua pensant que se n’ha de canviar el model perquè el 
finançament no basta, perquè en aquests pressuposts hi ha mancances, perquè no són suficients, perquè 
podria haver-hi més doblers i perquè els mallorquins i les mallorquines necessiten un millor finançament. 
Així doncs, el seu Grup farà costat a tot allò que sigui lluitar per aconseguir un millor finançament. 

Han ressaltat l’augment dels pressuposts i l’esforç que hi ha fet el Govern de les Illes Balears però aquí ha 
de mostrar el seu desacord amb aquesta asseveració. Aquests pressuposts augmenten amb l’esforç dels 
mallorquins i mallorquines que pagaran més imposts el proper exercici. 

L’increment de pressupost no és un mèrit dels partits que conformen el pacte de govern perquè no han fet 
retallades en despesa corrent, capítol 1 o en serveis que no fossin necessàries i així disposar de més 
doblers per dedicar-los a serveis socials. El que han fet ha estat aferrar-se a la pujada d’imposts que fa el 
Govern de les Illes Balears –que no és cert que afecti un 3% de la població– i l’apliquen a aquests 
pressuposts. 

Per això insta a què, com a mínim, reconeguin que l’augment del pressupost del Consell de Mallorca neix 
de l’esforç de les butxaques dels mallorquins i mallorquines i no és una conseqüència de l’esforç que fa la 
institució. 

Ja per anar acabant, li diu al Sr. President que, en el debat polític, té cabuda la seva intervenció primera i 
fa notar que li sorprèn la memòria del pressupost perquè denota que el Sr. Jurado és qui coordina i qui 
duu el pes polític. 

En el debat d’investidura del Sr. Ensenyat, li digué que estava molt content de tenir un president d’aquí, 
un president que no depengués de Madrid però resulta que, segons el seu parer, si hi ha un partit 
centralista que depèn de Madrid és Podemos i, per això, el Sr. President ha de saber en qui confia i en qui 
delega. 
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Fa avinent que al seu Grup li resulta molt més fàcil intentar arribar a acords amb el Sr. Miralles, amb el 
Sr. Bonet i amb la Sra. Garrido que no amb els altres consellers i, per això, li agradaria que el talant que té 
el Partit Socialista el poguessin tenir els altres consellers, exceptuant, això sí, la Sra. Espeja, que l’hi té. 

El Sr. ROVIRA intervé en torn de rèplica. 

Es dirigeix, en primer lloc, al Sr. Coll, portaveu del Grup Socialista, i comenta que ha dit que el PP critica 
el pressupost perquè el considera insuficient, cosa que no és veritat. El que ha dit és que el PP critica el 
pressupost i en demana la retirada perquè està mal prioritzat, que no és el mateix.  

Insisteix en aclarir que el PP no critica que, tot i tenir més doblers, el pressupost sigui insuficient, cosa 
que no ha dit, però el Sr. Coll sí que ha dit que el PP ha criticat el pressupost per insuficient. 

Recalca que les seves paraules eren que, amb els majors ingressos, l’equip de govern no ha aprofitat per 
fer unes polítiques millors per al Consell de Mallorca, que no han prioritzat bé el pressupost i que no han 
reclamat suficientment al Govern de les Illes Balears. 

La base de l’esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular és la insuficient i incorrecta distribució 
dels majors ingressos que té el Consell de Mallorca per a l’any que ve. 

Quant a la intervenció del Sr. Bonet, observa que ell s’hi ha posicionat (cosa que El Pi-Proposta per les 
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no poden fer perquè no eren al Consell de Mallorca la 
legislatura passada) en base a una situació que hi havia i simplement ha fet una comparativa entre l’inici 
de la passada legislatura i l’inici d’aquesta i no poden negar que les situacions són ben distintes. 

Sense voler parlar d’herències, en el primer cas varen trobar al Consell de Mallorca una situació prou 
complicada i, en el segon cas, hi han trobat una situació manco complicada, la qual cosa és important a 
l’hora de començar la gestió. 

L’any 2011, quan s’inicià la legislatura passada, el Partit Popular va trobar un Consell de Mallorca 
pràcticament en situació de fer fallida i varen haver de retallar per tal de poder pagar la llum i les nòmines 
i puntualitza que no han presentat cap esmena per reduir la despesa energètica a l’IMAS. 

Remarca que, del capítol 2, ha criticat bàsicament les despeses d’estudis i treballs tècnics i les despeses 
del programa “Repensar Mallorca” i de comunicació. No ha dit que no gastin més en publicitat, sinó que 
ho gastin bé. Insisteix a dir que el seu Grup no vol que gastin manco sinó que gastin en coses que siguin 
útils. 

Pel que fa al personal de l’IMAS, nega haver dit que llevin els doblers amb què han incrementat el capítol 
1 sinó que ha dit que hi han pressupostat massa doblers. Si fa falta destinar-hi més recursos, ara que hi ha 
més ingressos, no li sembla malament per corregir la situació tan justa per la que s’ha passat durant els 
darrers 4 anys, però no és això el que han fet i sols han prioritzat una cosa: el capítol 1. Nega igualment 
haver fet cap comentari sobre retornar la paga extraordinària de 2012 ni sobre l’1% d’increment de les 
retribucions. 

Amb relació al capítol 1 de l’IMAS, recorda que la Sra. Puigserver va dir que no volien continuar amb el 
programa Espai de la Creu Roja perquè un percentatge dels recursos es gastava en despeses de personal i, 
per tant, no arribaven als necessitats tots els doblers que s’hi destinaven. 

Ara, en canvi, un percentatge molt alt de l’increment del pressupost de l’IMAS el dediquen a despeses de 
personal i no un 30% com en el cas del programa Espai, percentatge aquest que han fet servir d’excusa 
per no continuar amb el programa de la Creu Roja per evitar els desnonaments. Potser creien que la Creu 
Roja podria desenvolupar el programa sense personal. 

De fet, considera que és millor que les entitats que treballen en serveis socials per ajudar els més 
desfavorits rebin aquests doblers per així pagar el seu personal. Si ara inflen de personal el Consell de 
Mallorca, d’aquí a 4 anys es tornaran a trobar amb una situació semblant a la viscuda de 
sobredimensionament. 

Li diu al Sr. President que s’ha de repensar el pressupost perquè no és possible que es desaprofitin els 
majors ingressos per gastar-los en nomenar més càrrecs, més personal i més estudis externs. Tampoc no 
veu bé que s’incrementin les despeses de publicitat ni les de participació. 

Els pressuposts posen de manifest que estan fer-los servir per juguetes típiques de l’esquerra i un exemple 
és la inutilitat de “Repensem Mallorca”, que únicament serveix per glorificar l’equip de govern i per a res 
més. 
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Recorda que la Sra. Garrido li va dir que no podien pagar la campanya de seguretat dels ciclistes de la 
tardor de 2015 perquè no hi havia doblers per a publicitat. En canvi, n’estan gastant amb la campanya 
“Repensem Mallorca”. Aquests doblers no són tan necessaris gastar-los en aquesta campanya com fer-ho, 
per exemple, en la campanya de seguretat dels ciclistes. No els sembla correcte que gastin els doblers així 
perquè això no és prioritzar. 

Observa, per altra banda, que no és possible que la major inversió del pressupost sigui per a la 
Misericòrdia, un edifici d’oficines administratives. No és un inversió necessària i més quan, per contra, 
volen reformar les residències de gent gran i demana si fan comptes fer-ho amb les incorporacions de 
romanents del pressupost anterior, perquè no bastaran. 

Com és possible que el pressupost social més gran de la història es gasti, majoritàriament, en el capítol 1? 
Sols aquest és un motiu principal i fonamental per mantenir l’esmena a la totalitat. 

Afegeix que el Sr. Ensenyat ha estat batle i sap que és important saber presentar les coses perquè agradin 
a la gent i, per això, no entén com és possible que permeti aquest pressupost. Reitera que es repensin el 
pressupost, tornin a la casella de sortir i presentin un pressupost que realment prioritzi allò que és 
important i no només limitar-se a engreixar el capítol 1, exceptuant les places de bombers. 

El Partit Popular també dóna suport a la construcció d’un nou parc de bombers perquè és necessari com 
també ho és invertir en les residències però no és prioritari convertir la Misericòrdia, ni cap altre edifici, 
en el centre administratiu del Consell de Mallorca. 

El Sr. BONET intervé per tancar el debat de les esmenes a la totalitat. 

Per començar agraeix el suport dels grups polítics que conformen l’equip de govern (MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i Grup Socialista) així com també al Grup El Pi-Proposta per les Illes pel seu gest de 
retirar l’esmena a la totalitat perquè, entre d’altres, no entén que s’hagin presentat esmenes a la totalitat i 
després, durant el debat, els grups de l’oposició hagin estat d’acord amb molts aspectes dels pressuposts. 

Puntualitza que no poden dir que els pressuposts són un fracàs però, per exemple, el Sr. Rovira en la seva 
darrera intervenció ha reconegut que hi ha actuacions que són necessàries. 

Quant a la intervenció del Sr. Pastor, li dóna la raó pel que fa a les duplicitats i afegeix que l’equip de 
govern no vol que hi hagi duplicitats però tampoc no vol diferències amb els altres consells insulars, és a 
dir, que el Consell de Mallorca no pot ser el consell amb menys competències perquè és el que presta 
serveis a l’illa més gran d’aquesta comunitat autònoma. 

Aquest aspecte és un dels motius que justifiquen que vulguin créixer en personal i crear departaments 
nous ja que volen rebre noves competències durant aquesta legislatura, competències que no són només 
les de Promoció Turística sinó també d’altres. 

Adverteix que per no tenir uns pressuposts que depenguin de les aportacions de la Comunitat Autònoma, 
seria necessari que el Consell de Mallorca tengués més ingressos propis, cosa que no és factible en 
aquests moments tot i que potser serà objecte d’estudi en el futur. 

No obstant això, de moment tenen aquesta limitació i, seguint el fil d’aquest argument, comenta les 
paraules del Sr. Rovira quan deia que no s’ha reclamat suficient al Govern de les Illes Balears i explica 
que la Llei de finançament de consells insulars de 2014 ha incorporat totes les competències que ja té 
atribuïdes aquesta institució i, per tant, no poden funcionar amb l’antic sistema de negociar i pressionar el 
Govern de les Illes Balears per cada una de les competències i fer convenis, etc. 

Certament la Llei de finançament dels consells insulars ha estat positiva per al Consell de Mallorca però, 
això sí, implica que ja no poden negociar convenis amb el Govern de les Illes Balears per aconseguir més 
doblers per competències pròpies del Consell de Mallorca ja que estan incloses en la llei i, per això, 
considera que el PP no els pot retreure que s’hagi negociat poc amb el Govern. 

Tampoc no els poden demanar que qüestionin les polítiques que fa el Govern de les Illes Balears. Des del 
Consell de Mallorca no poden qüestionar si al Parlament de les Illes Balears s’està discutint sobre la llei 
de l’ecotaxa o sobre la renda bàsica perquè són temes que encara no s’han concretat. 

Potser el Sr. Rovira no ha fet un esment concret a l’herència rebuda però sí que n’ha parlat. Al respecte fa 
notar que tots tenen una història i exposa que el Grup Socialista va viure, durant els anys 2008, 2009, 
2010 i 2011, unes circumstàncies condicionades per l’esclat de la crisi, que trobà totes les institucions 
amb el peu canviat. 
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Concretament l’any 2007, quan el Grup Socialista entrà a governar el Consell de Mallorca, varen trobar 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb un dèficit de 25 M€ i, per això, assenyala que és injust que 
s’analitzi aquella època i un altre exemple és que l’any 2011 varen haver de prorrogar el pressupost 
perquè no va ser possible un acord amb l’oposició. 

A part d’això, vol agrair els matisos que ha fet el Sr. Rovira sobre els capítols 1 i 2 ja que, de qualque 
manera, reconeix que era necessari que s’hi intervingués amb independència d’entrar en el detall de si 
l’increment és gros o petit o si aquesta plaça sí i aquesta plaça no. 

Comptaran amb la liquidació de 2016 per comprovar si han inflat o no els pressuposts però, d’entrada, pot 
assegurar que no els han inflat i simplement s’han limitat a posar les bases del Consell de Mallorca que 
volen, que és un Consell de Mallorca amb dotació suficient de personal a l’IMAS, dotació suficient de 
personal al Cos de Bombers, acomplir les obligacions d’increment de l’1% de les retribucions i de 
pagament de la paga extra de 2012 i, en definitiva, reforçar la institució. 

Sense voler dir que allò que critica el PP sigui peccata minuta, refusa que se critiqui el capítol 2 si saben 
que, pel que fa a l’IMAS, la major part és per conveniar amb el tercer sector. 

Amb relació al tema de la Misericòrdia, observa que, segons el seu parer, les obres de la Misericòrdia sí 
són importants i sí que s’han d’abordar. El PP parla d’aquest immoble com si fos un edifici d’oficines 
però la realitat és que és un bé d’interès cultural d’aquesta institució que fa 20 anys que té un projecte de 
reforma, que té un espai que, si no es rehabilita, aviat estarà molt degradat. 

De fet, ser propietaris d’edificis que són patrimoni –una competència pròpia del Consell de Mallorca– i 
no actuar-hi, pot conduir a què s’acabin degradant i derruint donat així un exemple nefast. No vol dir que 
la situació de la Misericòrdia sigui tan extrema però sí que, ara que hi ha doblers i capacitat per actuar-hi, 
cal fer-ho. 

Reconeix que una cosa distinta és que hi haguessin pogut integrar la inversió a la Misericòrdia dins unes 
inversions estatutàries, si hi hagués hagut voluntat que aquestes arribassin, però és indubtable que és una 
inversió important i simbòlica que valia la pena incloure en els pressuposts, la qual cosa no ha minvat la 
capacitat del Consell de Mallorca de fer inversions, que són necessàries, com en del cas del parc de 
bombers. 

Per concloure, fa constar que pensa que són els millors pressuposts amb què podrien comptar en aquests 
moments, tot i que és probable que hagin errat en alguna cosa, però són els primers pressuposts, uns 
pressuposts de transició que marquen clarament una línia cap a un Consell de Mallorca que serà, per 
descomptat, molt diferent al que han trobat l’any 2015. 

 
 
 
ESMENA A LA TOTALIDAD DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 
2016 QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO PARA LA 
CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
El grupo Ciudadanos presenta Enmienda a la Totalidad d elos presupuestos Generales 
para 2016 en el Pleno del Consell Insular de Mallorca de fecha 26 del 11 de 2015. 
 
Presentamos Enmienda a la Totalidad por parecernos unos presupuestos que no 
corresponden a las necesidades reales de este Consell. 
 
Sotmesa l’esmena a la totalitat a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció. 
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ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE 
PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLLORCA 
2016 PRESENTA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR. 
 
El Grup de consellers del Partit Popular d’acord amb el que preveu l’art. 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals formula 
la següent esmena a la totalitat al Projecte dels Pressupost General del Consell de 
Mallorca. 
 
ESMENA A LA TOTALITAT DEL PRESSUPOST 
 
El GRUP POPULAR AL COSELL DE MALLORCA, davant l’Avantprojecte de 
Pressupost del Consell de Mallorca 2016 presentat per l’equip de govern, considera que: 

El Pressupost del Consell Insular de Mallorca pel 2016 suposa un increment d’uns 28 
milions d´€, motivat, d’una banda, per la Llei de finançament de Consells, i per l’altra 
per la major participació de tributs de l’Estat. 
 
Trobam a faltar dos increments de finançament totalment raonables i lògics. Un d’ells, 
una millora de finançament via renda social bàsica, donat que, si els Serveis Socials són 
una competència transferida als Consells, i el Consell de Mallorca ja gestiona una renda 
mínima d’inserció amb un perfil de beneficiari molt semblant al de la renda bàsica que 
contempla el Pressupost de la CAIB, seria lògic que la renda social bàsica també fos 
gestionada pels Consells Insulars, i més tenint en compte que els governs insulars ja 
compten amb tota una organització administrativa i tècnica que els permet dur a terme 
aquesta tasca. Una administració, una competència. 
 
L’altre increment està relacionat amb la futura aprovació de l´ecotaxa, l’impost turístic 
o com el vulguin anomenar. Si, com s´ha anunciat, l’equip de govern d’esquerres del 
Consell de Mallorca té la intenció i la voluntat d’assumir la competència en matèria de 
promoció turística, també és lògic i raonable que el Consell rebi directament una part 
dels ingressos que es recaptin per aquest concepte. 
 
A més, el grup de consellers del Partit Popular estam totalment en desacord amb la 
proposta de distribució d’aquesta millora de finançament de 28 milions d´€, perquè en 
cap cas es veu reflectida substancialment en polítiques que vagin en la línia de potenciar 
la reactivació de la nostra terra, ni tampoc en polítiques que millorin la qualitat de vida 
dels mallorquins i mallorquines. I, per damunt de tot, no es tradueix en polítiques 
dirigides a aquells i aquelles que més ho necessiten. 
 
A manera d'exemple, el capítol 1 i 2 s'han incrementat excessivament, amb partides 
totalment innecessàries o inflades. 
 
En relació a partides insuficientment dotades, cal destacar l'absoluta falta d'inversions a 
l’ IMAS, que reforça la nostra opinió que és fals que el pressupost del Consell hagi 
prioritzat l'àrea social per a l'any 2016. 
 
Finalment, és important indicar que aquests pressupostos que presenta l’equip de govern 
incompleixen els acords del pacte de governabilitat signat pels integrants del pacte, 
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especialment pel que fa al contingut següent: Apartat C Línies d´acció, en el seu punt 1) 
Revitalització institucional: competències, fiançament. En aquest punt concret l’acord 
estableix exigir la revisió del sistema de finançament actual dels Consells Insulars 
incrementant l’any base en les quantitats deduïdes pel Govern autonòmic l´any 2012, i 
recuperant les quantitats perdudes durant els anys 2013 i 2014, suposant tot això una 
millora important en el finançament del Consell, amb un mínim de 40 milions d´€. 
 

Per tot això el GRUP POPULAR AL COSELL DE MALLORCA proposa al Ple del 
Consell de Mallorca la devolució de davant l’Avantprojecte de Pressupost del Consell 
de Mallorca 2016 

 

Sotmesa l’esmena a la totalitat a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca 
i Podem Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 

 

Esmena del GRUP POLÍTIC EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES a 
la totalitat de devolució de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del 
Consell de Mallorca, per a l’any 2016. 
 
El grup polític EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, davant l’Avantprojecte de 
Pressuposts Generals del Consell de Mallorca pel 2016 presentat per l’equip de govern, 
considera que: 
 
1. Atès que malgrat l’increment de finançament per part del Govern de les Illes Balears, 
aquest resulta totalment insuficient i no cobreix les necessitats reals del Consell de 
Mallorca. 
 
2. Considerant que encara que s’ha produit un augment en la dotació de finançament de 
les partides destinades a Serveis Socials però no es veu cap increment en inversió a 
l’illa. 
 
3. Valorant que aquesta mancança d’ingressos produeix un finançament deficitari per 
exercir amb garanties les competències pròpies del Consell de Mallorca. 
 
4. Atès que un any més no està previst rebre cap finançament per inversions estatutàries. 
 
5. Donat que no es pressuposta res com a aportació al Pla d’Obres i Serveis, ni per part 
de l’Estat ni per part de la CAIB. 
 
 
Per tot això, el grup polític EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa 
al Ple del Consell de Mallorca la devolució de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals 
del Consell de Mallorca pel 2016. 
 
Es retira. 
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DEBAT DE LES ESMENES PARCIALS 

 
Esmenes del GRUP POLÍTIC EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES parcials a 
l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del Consell de Mallorca, per a l’any 2016. 
 
El grup polític EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, davant l’Avantprojecte de 
Pressuposts Generals del Consell de Mallorca pel 2016 presentat per l’equip de govern, 
presenta les següents esmenes: 
 

1. Partides que disminueixen 
 

• Reduir en 80.000 euros la partida 70 43110 22602 de “Publicitat i 
patrocini promoció econòmica”. 

• Reduir en 120.000 euros la partida 55 15140 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics serveis transf. Territori”. 

• Reduir en 550.000 euros la partida 10 92020 22620 de “Indemnitzacions 
partimonials”. 

• Reduir en 70.000 euros la partida 10 92040 21600 de “Conservació 
material informatic”. 

• Reduir en 15.000 euros la partida 10 93100 21600 de “Conservació 
material informatic”. 

• Reduir en 30.000 euros la partida 10 93410 21600 de “Conservació 
material informatic”. 

• Reduir en 25.000 euros la partida 00 92002 22604 de “Assessoria 
jurídica”. 

• Reduir en 20.000 euros la partida 00 23180 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics promoció social i associacionisme”. 

• Reduir en 30.000 euros la partida 00 91200 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics O.G Part. Ciutadana i Presidència”. 

• Reduir en 60.000 euros la partida 00 92400 22602 de “Publicitat i 
propaganda participació ciutadana”. 

• Reduir en 80.000 euros la partida 00 92400 22606  de “Reunions i 
conferències i cursets de Participació ciutadana”. 

• Reduir en 50.000 euros la partida 00 92500 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics gabinet de comunicació”. 

• Reduir en 30.000 euros la partida 10 92040 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics servei informàtica”. 

• Reduir en 30.000 euros la partida 10 92210 22706 de “Estudis i treballs 
tècnics administració electrònica i bon govern”. 

 
2. Partides que augmenten o de nova creació  
 

• Crear una partida 55 45300 xxxxx dotada amb 300.000 euros per pagar 
import expropiacions amb resolució ferma del JPEF derivades  del 
Projecte II Fase Ronda de Circumvalació de Sa Pobla (Conveni BOIB 
133 de data 5/11/2002). 
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• Crear la partida 70 43210 46200 dotada amb 150.000 euros per “Ajudes 
ajuntaments oficines Informació turística”. 

• Augmentar en 200.000 euros la partida 20 33620 21200 de “Conservació 
immobles patrimoni” per dedicar-la a Bellpuig. 

• Augmentar en 40.000 euros la partida 20 33400 48904 destinada a 
“Institució A.M. Alcover”. 

• Augmentar en 500.000 euros la partida 65 94310 46200 destinada a “Pla 
Especial Ajuntaments menors 20.000 habitants”. 

 
 

3. Esmenes a les Memòries 
 

• Suprimir de la Memòria del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, codi 33800 del programa Diada de Mallorca l’apartat de 
“novetats respecte de l’any anterior: Canvi de data de la diada arrel de la 
consulta popular prevista” donat que va en contra d’un acord de Plenari 
on es va acordar crear una comissió i no fer consulta.  

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 PRESENTADES PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR. 

 
El Grup de consellers del Partit Popular d’acord amb el que preveu l’art. 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals formula 
la següent esmena al Projecte dels Pressupost General del Consell de Mallorca. 
 
ESMENA AL PRESSUPOST: PRIMERA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: CONSORCI SERRA DE TRAMUINTANA 
 

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

00 33615 48900 
Altres subvencions, convenis de custodia territori 
Particulars 

 40.000 

00 33615 76200 
A Ajuntaments Recuperació elements etnològics 
Serra Tramuntana 

 350.000 

00 33615 78900 
A particulars recuperació elements Serra 
Tramuntana 

250.000  
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00 33615 77900 
A empreses Recuperació elements etnològics 
Serra Tramuntana 

140.000  

 TOTALS 390.000 390.000 

       
MOTIVACIÓ. 
Per mantenir les ajudes a particulars i empreses de propietaris territori a la Serra de 
Tramuntana 
 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: SEGONA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: TURISME 
 
 

IMPORT PARTIDA ALTA 
INGRÉS 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

XX XXXXX 
XXXXX  

Nou ingrés Caib. ECOTAXA  400.000  

 
IMPORT PARTIDA ALTA 

DESPESA 
TURISME 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

70 43200 48902 Aportació Mallorca Turisme 400.000  

 
 
MOTIVACIÓ.  
 
Aportació per part de la CAIB al Consell de Mallorca de 400.000€ en concepte de 
participació en l’ingrés de l’ecotaxa i destinar-lo a la Fundació Mallorca Turisme  
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ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
 
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: TERCERA 
 
 
Tipus de l’esmena:    Addició   Afectació   Substitució   Supressió   Totalitat 
 
 
 
DEPARTAMENT: Territori 
 
 

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

00 92500 22602 
Publicitat i propaganda Gabinet de 
Comunicació 

 100.000 

00 33000 22602 Publicitat i propaganda cultura i Patrimoni  50.000 

00 17000 22602 Publicitat i propaganda Medi Ambient  60.000 

00 15140 22602 
Publicitat i propaganda Sveis Trans. 
Territori 

 6.000 

00 45300 22602 Publicitat i propaganda Carreteres consell  10.000 

70 43110 22602 
Publicitat i propaganda Promoció 
Econòmica 

 125.000 

00 43200 22602 Publicitat i propaganda Promoció turística  83.000 

70 43200 22602 Publicitat i propaganda Promoció turística  11.000 

00 92001 22602 
Publicitat i propaganda Dr. Insular 
Projectes 

 55.000 

55 45300 61901 
Reposició infraestructures Carreteres 
barreres seguretat adaptació motoristes. 

500.000  

    

 
TOTALS 

500.000 500.000 
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MOTIVACIÓ. Nova partida per a garantir una millor seguretat al les carreteres de la 
nostra illa en especial per als motoristes adaptant les barreres de seguretat 
 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: QUARTA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: TERRITORI 
 
 

IMPORT PARTIDA ALTA 
INGRÉS 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

55 4XXXX XXXXX  
Nou ingrés Caib. Conveni Eq. 
Comercials  

250.000  

 
IMPORT PARTIDA ALTA 

DESPESA 
TERRITORI 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

5515140 22707 
Estudis i treballs Redacció Pla 
director sectorial Eq. Comercials 

250.000  

 
       

MOTIVACIÓ .  
 

Posar en marxa el Pla Director Sectorial Eq. Comercials com a compromís de la CAib 
amb el Cosnell de Mallorca. 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
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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: CINQUENA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: TERRITORI I INFRASTRUCTURES 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 
55 15140 
22706 

Estudi i treballs tècnics serveis transferits territori  160.000 

55 15140 
46200 

Ajuntaments millora planejament serveis transferits 
territori 

160.000  

    

    

 TOTALS 160.000 160.000 

       
MOTIVACIÓ. Dotar de recursos als ajuntaments per a planejament. 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: SISENA  
 
Tipus de l’esmena: IMAS 
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 
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APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT PARTIDA ALTA 
INGRES 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

40 45xxx  CAIB: Renda social Bàsica 15.000.000  

 
IMPORT PARTIDA ALTA 

DESPESA 
CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

30 23141 48xxx  Prestació Renda social Bàsica 15.000.000  

 
       

MOTIVACIÓ .  
 

Dotar major pressupost a l’Imas per a poder gestionar la Renda Social Bàsica 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: SETENA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 92021 63200 
Obres reposició La 
Misericòrdia 

 1.935.770,51 
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10 23xxx xxxxx Residència Llar d’Ancians  335.770,50  

10 23xxx xxxxx Residència La Bonanova  1.600.000,00  

 TOTALS 1.935.770,51 1.935.770,51 

       
 
MOTIVACIÓ. La llista d’espera de persones valorades amb dependència i que han 
sol·licitat una plaça pública de residència augmenta i és necessari adaptar les places a la 
llei per a poder assumir nous usuaris. 
 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
 
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: VUITENA 
 
 
Tipus de l’esmena:    Addició   Afectació   Substitució   Supressió   Totalitat 
 
 
 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

xx 23xxx 1xxxx Despeses de personal  3.300.000 

30 23141 48000 Prestacions Renda mínima d’inserció  2.000.000  

30 23152 48901 Prevenció de l’exclusió social Residencial  500.000  

30 23xxx 1xxxx Fons contra la pobresa energètica 400.000  

00 23190 48901 
Aportació fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació 

400.000  

 TOTALS 3.300.000 3.300.000 

 
 
MOTIVACIÓ.  
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El capítol 1 de l’Imas amb 3 milions d’euros d’augment pot fer front a les seves 
necessitats de cobertura de vacants, vacances, baixes... Per això destinam 3,3 del total 
del seu increment a uns conceptes que incideixen directament a un col·lectiu vulnerable 
com són les famílies en el llindar de la pobresa, amb tots els seus membres en situació 
d’atur. 
 

- Incrementar 2 milions d’euros, l’import de la RMI, ja que aquest any 2015 
s’arribaran a pagar més de 9 milions per aquest concepte. 

- Mantenir 500.000 per un programa de prevenció d’exclusió social residencial, 
tal com es feia amb el programa ESPAI. 

- Destinar 400.000 € per ajudar a les famílies a combatre la pobresa energètica. 
 
 
A més també consideram incrementar l’aportació al Fons Mallorquí de solidaritat, 
aquest exercici en el que hi ha recursos suficients, perquè pugui dur a terme nous 
projectes. 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
 
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: NOVENA 
 
Tipus de l’esmena:    Addició   Afectació   Substitució   Supressió   Totalitat 
 
 
DEPARTAMENT: IMAS 
 

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

00 23180 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

 30.000 

00 33440 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
RAIXA 

 120.000 

00 92400 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 143.000 

00 92500 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
GABINET DECOMUNICACIÓ 

 40.000 

10 92060 22706 
ESTUDIS I TREBALLS NO DIRECTIU 
TÈCNICS RECURSOS HUMANS 

 30.000 
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20 33210 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 

 140.000 

20 33400 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 60.000 

20 33460 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 1ER 
CENTENARI BEAT RAMON LLULL 

 10.000 

20 33620 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC 

 50.000 

20 34101 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
PROMOCIÓ ESPORTIVA 

 60.000 

50 16220 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
GESTIÓ RESIDUS MCA. 

 50.000 

50 17223 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS LA 
DRAGONERA 

 38.000 

55 15140 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 
SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI 

 200.000 

65 13600 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
CENTRAL COMAND. BOMBERS 
MALLORCA 

 25.000 

65 17226 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
SERVEI DE CAÇA 

 25.000 

70 43110 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 30.000 

70 43200 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 
PROMOCIÓ TURISTICA 

 18.000 

70 43210 22706 
ESTUDIS I TREBALLS SERVEI 
INFORMACIÓ TURÍSTICA 

 40.000 

70 93120 22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
SERVEI D'HISENDA 

 18.000 

30 23143 46202 
Trans. Corrents Ajut pla municipal lluita 
pobresa at. Primaria 

900.000  

20 23135 48002 Acolliments familiars temporals 150.000  

20 23135 48003 
Ajudes complementaries menors en 
acolliment 

77.000  

    

 TOTALS 1.127.000 1.127.000 

  
 

MOTIVACIÓ.  
 
Important dotar de forma convenient els Ajuntaments perquè puguin fer front a les 
actuacions que determini el “Pla de Pobresa” 
De igual forma, si se vol incentivar i potenciar l’acolliment familiar s’han de incrementar 
els recursos destinats a les families. 
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ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: DESENA  
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT:  IMAS 
 
 

IMPORT PARTIDA BAIXA 
TURISME 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

70 43200 48902 Aportació Mallorca Turisme  400.000 

 
IMPORT PARTIDA ALTA 

DESPESA IMAS 
CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

20 23135 48004 
Ajudes joves en procés 
d’emancipació 

400.000  

   
MOTIVACIÓ.  
 
Aportació de la Fundació Mallorca Turisme pasa a l’Imas per a les ajudes a joves en 
procés d’emancipació ja que el futur dels menors tutelats és molt important i s’ha de 
potenciar l’acompanyament als mateixos més allà de la seva majoria d’edat, tant a 
través de programes propis de l’Imas com a través de les entitats de la FEIAB.  
 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: ONZENA 
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Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

50/17000/22609 Activitats culturals Medi Ambient  9.000 

 Senyalització camins GR- 221 9.000  

    

    

 TOTALS 9.000 9.000 

       
MOTIVACIÓ .  
 

Millora de la senyalització de la GR - 221 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: DOTZENA  
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT 
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IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

50/17223/62200 
Obres centre interpretació Sa 
Dragonera 

 100.000 

 
Millora Refugi Sa coma de’n 
Vidal 

100.000  

    

    

 TOTALS 100.000 100.000 

       
MOTIVACIÓ .  
 

Millora Refugi Sa coma de’n Vidal 
 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 

 
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: TRETZENA  
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ LOCAL 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 
10 912xx 
1xxxx 

Òrgans de govern del departaments  800.000 

65 94310 
76202 

Pla especial Subvencions inversions als 
Ajuntaments 

800.000  
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 TOTALS 800.000 800.000 

       
MOTIVACIÓ . Descens de retribucions i seguretat social de 10 places menys de 
càrrecs (Secretaris Tècnics i Dr. Insulars) a tots els departaments, per tal d’incrementar 
les ajudes per inversions municipals. 

 

ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2016 
 
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: CATORZENA 
 
Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: FUNCIÓ PÚBLICA 

 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 xxxx 1xxxx 
Increment de dotació de places i de dotació 
de nous contractes programes. 

 1.500.000 

10 xxxx 1xxxx 
33% Del compliment de la carrera 
profesional 

1.500.000  

 TOTALS 1.500.000 1.500.000 

       
MOTIVACIÓ. 
 
Compliment d’acords signats entre el Consell de Mallorca i les organitzacions sindicals 
en matèria de carrera professional per al període 2016 - 2018 
 
 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) inicia el seu torn d’intervenció de debat de les esmenes 
parcials. 

Adverteix, en primer lloc, que les esmenes parcials presentades pel seu Grup no necessitaran massa 
defensa perquè el conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Bonet, ja ha anunciat que les estimaran 
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totes manco la referida a sa Pobla. Tot i això, vol explicar la motivació que els ha conduït a presentar 
aquestes esmenes. 

El portaveu del seu Grup, Sr. Pastor, ja ha parlat dels trets principals del pressupost i què en pensen però 
hi voldria afegir que El Pi-Proposta per les Illes opina que el Consell de Mallorca ha de ser la principal 
institució política de Mallorca i, com bé ha dit la Sra. Bujosa abans, ha ser l’ajuntament d’ajuntaments. 

Fa avinent que el president del Consell de Mallorca, el vicepresident primer i els tres consellers d’El Pi-
Proposta per les Illes han estat batles i això els confereix una especial sensibilitat envers el 
municipalisme. A més a més, el seu Grup compta amb 90 regidors que els fan propostes i els aporten 
idees quant a la política municipal que vol defensar el seu Grup. 

Aquests pressuposts que presenta l’equip de govern, amb un augment important de dotació econòmica, 
han de servir per ser un eix vertebrador de la política municipal d’aquesta illa tot fent costat, de manera 
clara, als ajuntaments i, sobretot, als més petits, els que tenen menys de 10.000 habitants. 

Pel que fa a les esmenes concretes, les partides que proposen que disminueixin són raonables i, 
principalment, afecten les partides d’estudis i treballs tècnics ja que el seu Grup troba que és una despesa 
excessiva dedicar-hi 3.634.000 €. 

El seu Grup fa servir aquesta disminució de partides per tal de crear-ne de noves o bé destinar més 
recursos a unes altres. Les partides que amplien la dotació són per cobrir necessitats municipals que els 
han fet arribar els companys dels distints ajuntaments. 

La primera d’elles va dirigida al Departament de Territori i Infraestructures i consisteix en la creació 
d’una partida, dotada amb 300.000 €, per pagar l’import d’expropiacions forçoses, amb resolució ferma 
de l’Audiència Provincial, derivades del projecte de la segona fase de circumval·lació de sa Pobla, segons 
el conveni aprovat i publicat en el BOIB núm. 133, de data 5 de novembre de 2002. 

A sa Pobla tenen una problemàtica important amb el tema la ronda. L’any 2002 es va signar un conveni 
amb el Govern de les Illes Balears –que aleshores tenia les competències en matèria de carreteres– pel 
qual es comprometia a dur a terme la ronda de circumval·lació que estava projectada en les normes 
subsidiàries de sa Pobla però no només pel que fa a la construcció sinó també en quant a l’adquisició de 
terrenys. 

El problema és que aleshores es va pressupostar l’adquisició de terrenys a 18 €/m2 i, de la cinquantena 
llarga de propietaris afectats, n’hi ha hagut pocs –4 o 5– que han anat al Jurat Provincial d’Expropiacions 
i també a la via contenciosa. El resultat és que el Jurat Provincial d’Expropiacions ha determinat un altre 
preu d’expropiació i la despesa que això suposa l’ha d’assumir l’Ajuntament de sa Pobla. 

El seu Grup demanava una partida de 300.000 € per afrontar les dues resolucions fermes que ja s’han 
emès al respecte i a les quals haurà de fer front l’Ajuntament de sa Pobla durant el 2016 perquè, si no ho 
fa, patirà el pes de la justícia. 

Per altra banda, hi ha més de 3 M€ que, a dia d’avui, s’estan discutint en el Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears i, per això, considera que sa Pobla necessita una ajuda per fer front a aquest problema 
donat que el conveni signat amb el Govern de les Illes Balears era clar i llampant i deia que se’n faria 
càrrec de l’adquisició de terrenys. 

Segons els han explicat, sembla ser que hi ha problemes a l’hora de poder encaixar, de manera legal, 
aquesta partida i, encara que avui es rebutgi aquesta esmena, insta a fer feina per mirar de trobar un 
encaix legal entre les tres institucions (Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de 
sa Pobla) per treure aquests doblers i ajudar el municipi pobler. 

La segona esmena parcial que presenten consisteix en crear una partida dotada amb 150.000 € per 
destinar a ajudes a ajuntaments per a oficines d’informació turística. En llegir la memòria dels pressuposts 
en matèria de Turisme, s’observa que hi ha tot un seguit important d’actuació però hi han trobat a faltar 
les oficines d’informació turística. 

Hi ha molts d’ajuntaments que tenen costa i compten amb oficines d’informació turística que s’obriren els 
anys 80 i 90. Aleshores rebien un suport del Consell de Mallorca per al seu manteniment i la seva 
promoció però que, a dia d’avui, estan relegades a un segon lloc per part del Consell de Mallorca i els 
ajuntaments, malgrat la crisi que pateixen i els recursos minsos amb què compten, han de fer front a totes 
les despeses de les oficines que queden obertes. 
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Aprofita l’avinentesa per suggerir la creació d’una pla de dinamització o d’homogeneïtzació de les 
oficines turístiques per part del Consell de Mallorca per evitar que cadascuna funcioni pel seu compte 
sinó que tenguin unes directrius marcades des d’aquesta institució insular. 

La tercera esmena que presenta va dirigida al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports motivada per 
l’existència d’una partida molt minsa per a la conservació d’immobles i patrimoni i El Pi-Proposta per les 
Illes considera que s’hauria d’incrementar per destinar recursos, sobretot, al monestir de Bellpuig, situat 
al municipi d’Artà. 

Del monestir de Bellpuig, a dia d’avui, pràcticament només queda l’església gòtica del segle XIII. És un 
monestir construït pels primers pobladors que arribaren a Mallorca amb el rei en Jaume, és propietat del 
Consell de Mallorca –el va adquirir l’any 1999– i, malgrat que ja hi ha algunes dependències en ruïnes, sí 
que poden actuar per recuperar l’església gòtica i, potser, també alguna altra instal· lació del voltant. 

Aquest tema l’han comentat amb els seus companys d’Artà i cal ressaltar que aquest monestir és un 
símbol per la gent d’Artà, un símbol patrimonial i cultural però que també pot tenir un interès turístic que 
es podria incloure en les rutes culturals que volen posar en marxa i, per això, sol· liciten que s’hi 
pressupostin uns 200.000 € per tal de començar a fer-hi feina. 

La quarta esmena presentada consisteix en incrementar la partida destinada a la institució Antoni Maria 
Alcover. S’hi destinen 20.000 € i pensen que cal que s’hi sumin uns 40.000 € per assolir, com a mínim, 
una consignació pressupostària d’uns 60.000 €. 

Aquesta institució la manté, a dia d’avui, únicament i exclusivament l’Ajuntament de Manacor i, si volen 
que el Consell de Mallorca sigui un garant de la llengua i de la cultura pròpies d’aquesta illa, s’ha de 
donar una mà a ajuntaments que donen suport a institucions com aquesta. 

La institució Antoni Maria Alcover fa feina amb el llegat de la figura de Mossèn Antoni Maria Alcover i 
l’interès per aquest llegat va més enllà del terme municipal de Manacor i, per això, també hi ha de 
col·laborar, de manera important, el Consell de Mallorca, sobretot, després d’una legislatura en què la 
nostra llengua ha estat malmenada de dalt a baix. 

La darrera esmena econòmica fa referència al Departament de Desenvolupament Local i consisteix en 
incrementar en 500.000 € la partida destinada al pla especial dirigit a ajuntaments menors de 20.000 
habitants. 

En la memòria del pressupost diu que la finalitat d’aquesta partida és sufragar despesa corrent i, tot i que 
és cert que llavors hi ha una partida de 10 M€ destinada a inversions i adreçada a tots els municipis, 
pensen que és important incrementar la partida per despesa corrent. 

Agraeix que els hagin admès la majoria d’esmenes parcials encara que lamenta que no s’accepti la 
referida a sa Pobla i insta, com deia abans, a cercar l’encaix legal per poder contemplar una manera de 
donar solució al problema que s’ha plantejat. 

Per altra banda, han presentat una esmena a la memòria del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència perquè indica que hi ha d’haver una consulta popular per destriar la celebració de la Diada 
quan resulta que el Ple del Consell de Mallorca va prendre un acord al respecte el passat mes d’octubre. 

No vol entrar en polèmiques i deixa aquí l’assumpte però no sense reiterar l’agraïment perquè s’admeti 
aquesta esmena a la memòria i recordar, com deia el Sr. Pastor, que l’equip de govern compta amb la mà 
oberta d’El Pi-Proposta per les Illes per ajudar-los i fer aportacions amb vista als propers pressuposts. 

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

Diu que, atès que donava per fet que no s’acceptaria una esmena a la totalitat, tenien dues opcions: seguir 
en la mateixa línia de l’oposició en els anys anteriors, que consistia en gastar els recursos disponibles i 
esperar l’arribada de la resta o bé fer unes esmenes d’ingressos i unes altres de despeses congruents i 
responsables. 

Tot seguit en posa un exemple. Diu al Sr. Bonet que n’hi havia prou d’agafar el seu pacte de 
governabilitat i sobre aquest pacte –que l’equip de govern assegura complir escrupolosament– dir que 
s’aconseguirà una millora en el finançament de 40 M€ i fer una esmena indicant el següent: 40 M€ 
d’ingressos i 40 M€ de despeses. Adverteix que podrien haver sorgit cinquanta mil esmenes precioses, 
però opina que no se veurà res d’això durant l’any 2016. Consegüentment, no és aquesta la via adequada.  
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Una altra opció era agafar els 8,5 M€ que el Sr. Font havia previst reclamar als ajuntaments per al 
Serpreisal (i no només allò referit a l’any en curs, sinó a tots els anteriors, atès que ignora si quan ha 
parlat amb els batles els ho ha advertit) per tal de fer una esmena i destinar 8,5 M€ als ajuntaments.  

Opina que tampoc no era aquesta la solució perquè el seu Grup està convençut que no faran ni una cosa ni 
l’altra: ni reclamaran les quantitats dels anys anteriors ni aconseguiran els 40 M€ de finançament per a 
l’any 2016.  

Observa que, si s’ha de creure tot allò que han dit el Sr. President i el Sr. Bonet sobre la necessitat de 
reclamar més finançament per al Consell de Mallorca i si se considera que aquestes esmenes són justes i 
lògiques, allò que els pertoca fer és reclamar la gestió de la renda social garantida.  

Si és cert que volen una institució forta, que faci costat a les persones que pateixen necessitats, atès que 
l’IMAS té un equip de professionals competents que gestionen actualment la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI), que és clar que l’han de gestionar, però no ocasionar una duplicitat d’estructures ni permetre que 
el Consell de Mallorca gestioni una RMI i la CAIB una renda social garantida, perquè tothom sap que el 
perceptor d’aquestes ajudes té un perfil molt semblant.  

En aquest sentit, retreu que la Sra. Fina Santiago (CAIB) manifestàs ahir a la premsa que no gestionarà la 
prestació no contributiva, amb l’excusa que el Govern de l’Estat deu doblers a la CAIB. Afirma que el 
problema de fons que té és que no pot gestionar la pensió no contributiva perquè les 25 persones que té 
disponibles han de gestionar la Renda Social Garantida.  

Fa notar les conseqüències que se’n deriven: les persones que precisen aquest servei han d’anar d’una a 
l’altra institució, en funció dels drets concrets de cadascuna. 

Fa una sèrie de retrets relacionats amb aquesta situació i exigeix que la institució reclami allò que és just 
per poder donar un servei essencial a la gent que el necessiti sense complicar-li els tràmits.  

Amb relació a l’ecotaxa, recorda que el seu Grup va presentar una moció, en el passat Ple, i durant el 
debat la varen acusar de muntar un circ. Fa notar que allò que és un circ són les informacions de la 
premsa sobre aquesta qüestió, i en reprodueix algunes: “El Govern balear admite que el impuesto 

turístico solo será finalista a partir de 2017”, o “El Govern balear, con 50 M€ del impuesto turístico, ha 

cuadrado las cuentas sobre el papel”.  

Indica que venen un impost turístic per fer inversions mentre el president del Consell de Mallorca fa tres 
dies va manifestar, en una enquesta, que els doblers de l’ecotaxa són necessaris per mantenir una 
economia basada en un turisme sostenible, per poder fer inversions. Finalment, resulta que durant l’any 
2016 no se faran inversions.  

Amb relació a aquest tema, el seu Grup presenta dues esmenes, que explica tot seguit: 

La primera és perquè se demani més finançament per posar en marxa la Fundació Mallorca Turisme i, 
mentre no s’hagi aconseguit aquest finançament, que es destinin els doblers a Serveis Socials, per crear 
un programa adreçat als joves en procés d’emancipació, en comptes de fer promoció turística.  

Discrepa del parer del Sr. Bonet quan afirma que és una irresponsabilitat no començar a gastar; considera 
que la irresponsabilitat és gastar uns doblers que la institució no té en unes competències que tampoc no 
té. Torna a dir que el Consell de Mallorca no té les competències en Promoció Turística, raó per la qual el 
Sr. Bonet ha de treballar per aconseguir-la i que la gestioni només quan ja tengui tot el finançament 
necessari. 

Adverteix al Sr. Bonet que, si persisteix en la seva idea de gestió econòmica, d’aquí a quatre anys la 
institució tornarà a estar com a l’inici de la legislatura.  

En la segona esmena el seu Grup fa notar que el Govern balear ha pagat al Consell de Menorca i al 
Consell d’Eivissa el cost del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. En conseqüència, el 
Consell de Mallorca ha de reclamar també aquest finançament al Govern balear. Observa que el seu Grup 
només demana el que és just, res més.  

Fa avinent que el contingut d’aquestes esmenes coincideix del tot amb els acords del Pacte de 
Governabilitat de l’equip de govern de la institució.  

Refusa que aquest sigui el pressupost de caire més social, com ha afirmat el Sr. Bonet, perquè l’aportació 
econòmica que s’ha fet a lMAS és la mínima (11 M€) perquè pugui mantenir el mateix pes de l’any 2015. 
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Si no s’hagués destinat aquesta quantitat no podrien afirmar que de cada 10 €, destinen 4 € a Serveis 
Socials.  

Torna a dir que el pes és el mateix i que l’aportació és la mínima. Assenyala que a dia d’avui l’IMAS ja 
gestiona un pressupost de 154 M€; si en el pressupost de 2016 n’hi destinen 155, és clar que només 
l’incrementen en l M€.  

Tot seguit parla sobre els plans d’obres que té el nou govern per a l’edifici de La Misericòrdia, de Palma.  

Fa notar que no té cap sentit que mentre l’Ajuntament de Palma està aprovant actualment un increment de 
les tarifes d’aparcaments, perquè se vol descongestionar el trànsit de Palma, que el Consell de Mallorca 
vulgui aprovar una reforma de l’edifici de La Misericòrdia per convertir-lo en el centre administratiu de la 
institució.  

Considera que és un contrasentit voler fer el centre administratiu enmig de la ciutat perquè la gent hi 
tengui fàcil accés, però alhora apujar les tarifes dels aparcaments, és a dir, s’hi afegiran més dificultats.  

El Grup Popular demana que aquesta inversió es destini a les residències, tal i com indica el Pacte de 
Governabilitat de l’equip de govern (Pla de reforma de les residències, amb 220 places per a residents).  

Aprofita per recordar que existeix una partida de l’any 2009 de més d’1 M€ per fer reformes a La 
Misericòrdia, i es pot incorporar com a romanent en comptes de carregar aquesta despesa en el pressupost 
de 2016.  

L’esmena referida al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat té l’objectiu de mantenir 
les ajudes a empreses i particulars. La proposta és que de l’assignació total de 1.200.000 € en retirin 
500.000 perquè consideren que és prioritària la seguretat (barreres de seguretat i adaptació de les vies als 
motociclistes). Observa que el seu Grup no demana que no facin publicitat, sinó que en facin menys.  

Tot seguit es refereix al planejament urbanístic. Demana que s’hi destinin més doblers (160.000 €). Es 
tracta de més ajuda als ajuntaments, i l’equip de govern ho defensa contínuament.  

A continuació es refereix al capítol 1 de l’IMAS. Tot i que s’han d’incrementar els serveis que dóna 
l’IMAS, considera excessiva la partida de 6,3 M€ i demana que sigui de 3 M€ i que se destinin al capítol 
2. Observa que el seu Grup mai no ha demanat que es redueixi l’assignació al capítol 2, sinó que 
s’incrementi per destinar-la a una sèrie de programes. 

Demana que s’incrementi la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que es faci un Pla de prevenció de 
l’exclusió social residencial, que s’incrementi el fons contra la pobresa energètica i que s’incrementi 
l’aportació suplementària al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (FMSC). 

Tot seguit fa unes observacions al Sr. Jurado. Li fa notar que indiquen que l’increment de la dotació del 
FMSC és com la de 2010 (1.100.000 €) i que li han encomanat la seva gestió i li han afegit 50.000 € és a 
dir, 650.000 €; és clar que incompleixen el pacte. Li fa saber que no ho controla tot tan bé com es pensa, i 
que el Grup Popular sí que demana que s’incrementi l’assignació al FMSC.  

Pel que fa al nou projecte del Centre d’Interpretació de sa Dragonera, diu que està molt bé però és 
prioritari millorar el refugi de sa Coma d’en Vidal. 

A continuació fa una sèrie de comentaris sobre el capítol 1 del pressupost.  

Discrepa de les explicacions que ha donat el Sr. Bonet referides a l’augment per a la paga extra. Li fa 
notar el capítol 1 s’incrementa en 6.300.000 € i l’1% són 540.000 €, la paga extra de 91 dies i l’informe 
econòmic financer indica que s’incrementa en 1.100.000 € però en el comparatiu de despesa només 
s’incrementa en 590.000 €. En conseqüència, és un desgavell absolut.  

Tot seguit li explica que el motiu pel qual la quantitat de la partida per a la paga extra és de 540.000 €. 
Diu que des de l’any 2015 ja n’hi havia 540.000 € més pressupostats per pagar el 25%, per la qual cosa 
l’increment de la paga extra no és d’1.100.000 € sinó de 580.000 € que, més els 540.000 € de l’1% 
d’increment de les retribucions, fan 1,1 M€, que no és un terç de 6,3 M€. 

A continuació se refereix al Servei de Bombers.  

Recorda que en dues ocasions, a la Comissió Informativa ha fet la mateixa pregunta. Insisteix a demanar 
si les 28 places de bombers que s’havien previst que s’ocuparien a finals d’any estan dotades al 100%. 
Assenyala que en tot moment li han dit que sí, però afirma que és mentida. Explica detalladament quines 
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són les dades que consten a la pàgina 15 del capítol 1, per demostrar que no és així, que l’increment és de 
640.000 € i que no coincideixen els càlculs.   

Assegura que ha llegit la documentació completa i que n’ha fet el càlcul partida per partida, i no quadra. 
Reitera els càlculs del capítol 1 que ja ha esmentat i diu que la resta correspon a 800.000 € per a alts 
càrrecs –que el Sr. Bonet no ha esmentat– com també l’increment de dotació de 130 places. És a dir, més 
de 4 M€ se destinen a dotació de places de personal, la qual cosa li sembla excessiva al Grup Popular. Vol 
saber com fan comptes de cobrir totes aquestes places (si aniran a un borsí, com cobriran les dels 
bombers, etc.).  

A continuació explica detalladament al Sr. Bonet quina és la realitat de les contractacions actuals del 
Servei de Bombers i li fa notar les repercussions que tendrà el fet de dotar algunes de les places només 
per a mig any, perquè el 2017 les haurà de dotar per a tot l’any i representa una hipoteca per al futur.  

Sobre el parc de bombers, al qual el Grup Popular dóna tot el suport, adverteix que si el posen en marxa 
han de saber que necessitaran 28 efectius més, i 2 M€ més, atès que els bombers que tenen disponibles 
són per cobrir els serveis actuals. Adverteix que d’aquí a dos anys el capítol 1 representarà el 50% del 
pressupost i, si els ingressos no augmenten la institució quedarà del tot hipotecada i no podrà fer 
inversions.  

Reconeix que altres departaments sí que necessiten incrementar la seva plantilla (com ara el servei que 
tramita les subvencions de Cultura, o el Servei de Bombers, o per posar en funcionament l’administració 
electrònica), però insisteix a demanar si realment fan falta 103 places. Opina que el capítol 1 s’ha 
d’augmentar, però no en aquesta proporció; és aquest, el plantejament. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia el seu torn de rèplica. 

En primer lloc fa referència a les esmenes parcials presentades pel Grup El Pi-Proposta per les Illes.  

Assenyala que, com ha dit abans, que existeixen dubtes jurídics per destinar doblers a pagar les 
expropiacions de la ronda de circumval·lació de sa Pobla. Tot i que hi ha el compromís d’intentar-ho 
solucionar, no seria responsable ni seriós que avui incorporassin l’esmena sense tenir la seguretat que 
llavors serà executable. Així doncs, l’esmena de disminució de les vuit partides quedaria sense efecte atès 
que sumen els 300.000 € que es pretenen destinar a aquesta aportació a sa Pobla.  

Quant a l’esmena per dotar amb 150.000 € una partida per a oficines d’informació turística, diu que 
l’accepten perquè segueix la idea que ja tenia l’equip de govern atès que ja han començat a treballar en la 
redacció d’una reglamentació comuna i, així mateix, havien pensat fer-hi un esforç per a modernització i 
invertir en informació turística a través de xarxes electròniques. 

Sobre l’esmena relativa a Bellpuig, la proposta se suma a la quantitat que ja hi havia pressupostat Cultura 
i, en definitiva, no és més que destinar més doblers a una iniciativa que pensaven complir i que és 
conseqüència que no haver complert amb les inversions estatutàries durant els darrers 4 anys. 

Pel que fa a l’esmena per tal d’augmentar la dotació de la institució Antoni Maria Alcover, assenyala que 
també seria acceptable donat que s’hi preveia un increment encara que de menor quantia. 

Finalment, també accepten l’esmena relativa al pla especial per a ajuntaments menors de 20.000 
habitants. 

Amb relació a l’esmena a la memòria, indica que no hi ha cap problema per acceptar-la ja que el que s’ha 
de fer és complir allò que va aprovar el Ple del Consell de Mallorca a través d’una moció. 

A continuació es refereix a les esmenes parcials presentades pel Partit Popular. 

Comenta que, de l’exposició inicial de la Sra. Roig, ja es veu que el plantejament no ha estat d’afinar 
sobre una partida o una altra sinó més aviat de confrontament amb el Govern de les Illes Balears. 

Demanen, per exemple, que avui s’acordi que el Consell de Mallorca rebi del Govern de les Illes Balears 
15 M€ de la renda bàsica, quan resulta que és una iniciativa que té en marxa el Govern de les Illes Balears 
però que encara no s’ha concretat. Igualment passa amb l’ecotaxa i, per tant, aquestes dues esmenes, 
d’entrada i per sentit comú, no es poden aprovar. 

Una altra cosa distinta seria que instassin a reclamar aquests doblers quan estiguin concretats perquè 
pensin que el Consell de Mallorca els gestionarà millor. Això és discutible però no considera que sigui 
oportú presentar-ho com una esmena al pressupost. 
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Sobre l’ecotaxa en poden continuar parlant però els primers que n’han de parlar són els que tenen la 
potestat legislativa d’aquesta Comunitat Autònoma, és a dir, els diputats al Parlament de les Illes Balears, 
amb independència que en reunions amb la consellera li hagi fet saber que li agradaria que hi hagués un 
percentatge garantit per al Consell de Mallorca. 

Amb relació al capítol 1, del debat anterior i d’aquestes d’esmenes parcials, es dedueix que l’equip de 
govern i el Partit Popular tenen prioritats diferents. 

Quant a l’esmena referida al 33% del compliment de la carrera professional, fa notar que li satisfà es 
presentin esmenes com aquesta perquè denoten que qualque cosa està canviant dins el Partit Popular però 
no deixa de sorprendre que esperin 4 anys, en què l’executiu del PP no va fer més que retallar els drets 
dels empleats públics, per defensar el sector amb una esmena com aquesta. Tot i que és legítim, no és 
coherent. 

L’acord de carrera professional que es va proposar afecta un nombre de funcionaris que no arriba al 50% 
del total ja que n’exclou els de l’IMAS. L’equip de govern ha fet una anàlisi dels drets que han perdut els 
funcionaris i s’ha elaborat un acord marc de legislatura per a la recuperació d’aquests drets i per 
regularitzar situacions que s’han trobat a la institució i que són insostenibles. 

Aquesta regularització passa per crear un catàleg de funcions, una llista de personal, l’homogeneïtzació 
de categories, establir processos de treballs, etc., que facin del Consell de Mallorca una institució 
moderna quant a la gestió de la seva funció pública tot apostant per la professionalització del funcionariat.  

Per això, pensa que no té sentit acceptar aquesta esmena que implicaria una disminució de la dotació 
prevista per als nous programes contracte que són necessitats que han expressat els departaments i s’han 
contemplat en els pressuposts. 

Una altra esmena pretén llevar 800.000 € d’Òrgans de Govern i, malgrat que és una esmena normal per 
part d’un grup de l’oposició, considera que no és acceptable en aquests termes. Reconeix que queda bé 
presentar-la i que el govern la rebutgi però explica que no tenen intenció de modificar l’estructura de 
govern que han creat perquè creuen que és la que necessita el Consell de Mallorca per gestionar el seu 
acord pel canvi. 

Plantegen el canvi de les obres del centre d’interpretació de sa Dragonera per les obres de millora del 
refugi de sa Coma d’en Vidal. Aquí podria dir-se que és una qüestió de prioritzacions però sorprèn que el 
PP hagi tengut sense invertir més de 2 M€ d’inversions estatutàries que podrien haver-los destinat al 
refugi de sa Coma d’en Vidal durant la passada legislatura. 

Fa notar que el refugi de sa Coma d’en Vidal es pot obrir sense necessitat d’aquesta inversió i, si s’escau, 
ja hi destinaran més dotació pressupostària. En canvi, la inversió a sa Dragonera sí que és absolutament 
necessària segons criteri del Departament de Medi Ambient. 

D’activitats culturals de Medi Ambient, volen canviar 9.000 € per destinar a senyalització de camins GR-
221 però la intenció és mantenir la partida prevista al pressupost amb la finalitat de fomentar i 
sensibilitzar envers el coneixement de la serra de Tramuntana. Per això i perquè la dotació per a 
senyalització de camins ja s’ha incrementat en 8.000 €, no estan d’acord amb aquesta esmena. 

Una altra esmena proposa una rebaixa de 400.000 € de l’aportació a la Fundació Mallorca Turisme i, en 
aquest sentit, indica que no farà ús de l’ecotaxa per elaborar un pressupost fictici imaginant que arribaran 
400.000 € de l’ecotaxa per finançar la Fundació Mallorca Turisme. 

El més sorprenent d’aquesta esmena és que ara vulguin destinar aquests doblers a ajudes a joves en procés 
d’emancipació ja que el Partit Popular va eliminar els programes de joventut del Consell de Mallorca sota 
l’argument que aquesta institució no té competències en matèria de Joventut. Considera que és una 
esmena demagògica i no l’acceptaran. 

Quant a l’esmena que proposa rebaixar la dotació d’estudis i treballs tècnics per tal d’incrementar algunes 
transferències i programes de l’IMAS (transferències corrents a ajuntaments, acolliment familiar i ajudes 
complementària), informa que totes aquestes partides ja estan previstes en el pressupost de l’IMAS i, si 
sorgeix la necessitat d’incrementar-les, ja trobaran la manera de fer-ho durant el proper exercici. 

La següent esmena proposa rebaixar en 3,3 M€ les despeses de personal i al respecte explica que canviar 
les despeses de capítol 1 representaria haver de deixar de fer algunes coses que ja han previst i que no 
estan disposats a fer-ho. 
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S’hauria d’optar per de deixar de d’aplicar l’1% d’increment de retribucions i devolució de la paga extra o 
bé reduir el nombre de personal amb què volen dotar l’IMAS. Sembla que la intenció del Partit Popular és 
que Consell de Mallorca no funcioni o, com a mínim, que no avanci així com vol l’equip de govern. 

Fa avinent que no comptar amb els professionals adients per atendre les incidències, també suposa un 
greu problema a l’hora d’atendre les necessitats dels col· lectius més vulnerables. A les residències del 
Consell de Mallorca hi ha persones dependents i l’increment de personal és absolutament necessari. No 
fer-ho denotaria una manca de sensibilitat i d’empatia i no tenir en compte la necessitat de garantir un 
servei assistencial digne. 

Quant al projecte de reforma de la Misericòrdia, diu que hi doblers de romanents que s’hi podran aplicar 
i, per això, ho veu cap motiu per deixar de fer aquesta reforma si enguany tenen capacitat per posar en 
marxa aquesta inversió que, d’acord amb el projecte de fa 20 anys, ha de convertir la Misericòrdia en el 
centre cultural més important de Mallorca i no en un centre administratiu. 

Sobre l’esmena referent a l’IMAS, adverteix que és una ficció donat que fa referència a 15 M€ de Renda 
Social Bàsica que no poden incorporar al pressupost fins que el Govern de les Illes Balears no els tengui 
aprovats i faci un conveni amb el Consell de Mallorca per transferir aquests doblers. Fins aleshores, no 
poden acceptar aquesta esmena. 

Pel que fa a les esmenes que afecten el Departament de Territori i Infraestructures, assenyala que no és 
cert que els consells insulars d’Eivissa i de Menorca hagin signat cap conveni per l’elaboració del Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Si més no, se’n va signar un protocol però no se’n pot firmar un conveni atès que les competències són 
del Consell de Mallorca i, per tant, la llei no ho permet. Així doncs, les noves feines que s’hagin de fer, 
com és el cas de la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, s’hauran de fer a càrrec 
del pressupost del Consell de Mallorca. 

Amb relació als recursos per a planejament, comenta que el sistema que s’ha seguit fins ara ha consistit en 
donar subvencions als ajuntaments, sistema que s’ha comprovat que no ha funcionat. 

Durant el període 2012-2015 s’han assignat 240.000 €, per exercici, per subvencions a les adaptacions 
dels plantejaments municipals al Pla Territorial de Mallorca. En total s’hi han destinat 960.000 €, dels 
quals se n’han gastats 774.000 i, ara per ara, el resultat ha estat nul. Ni un sol ajuntament no ha aprofitat 
la subvenció per adaptar-s’hi. 

Atesa la complexitat de la legislació urbanística, el que pretenen fer ara és substituir les subvencions per 
la creació d’un servei propi per atendre els ajuntaments i ajudar-los a redactar els planejaments. 

La següent esmena planteja un objectiu que ja està contemplat en el pressupost de Carreteres (reposició 
d’infraestructures), i ho fa tocant partides del contracte pluriennal de publicitat. 

Comenta que ara el Consorci Serra de Tramuntana no es dedicarà a subvencionar particulars sinó a 
ajuntaments i a tenir iniciativa pròpia. Considera que el sistema de subvencionar els particulars no dóna 
resultats òptims i, per tant, s’optarà per un nou sistema a partir de 2016. 

Finalment fa notar que els comptes no li surten igual que a la Sra. Roig i ressalta que el major pes 
d’increment de pressupost 1 és precisament la partida destinada a bombers i la resta són necessitats per 
reforçar diferents programes tal i com han demanat els distints consellers. 

La Sra. ROIG intervé tot seguit. 

Diu que s’ha referit als mateixos certificats que ja va demanar durant la reunió de la Comissió Informativa 
i afirma que encara no en té cap.  

Planteja un dubte al Sr. Bonet i li demana l’aclariment oportú. Vol saber si se reivindicarà davant la CAIB 
obtenir més finançament o si ja ho donen tot per perdut. Diu que el resultat ja el coneix, però exigeix 
saber quina és l’actitud del Sr. Bonet davant aquesta situació. 

Observa que el Grup Popular no demana que minvi la inversió, sinó que la partida se canviï de capítol. Fa 
avinent que després de comprar naus industrials i vehicles només queden les inversions de carreteres, no 
hi ha res més en aquest pressupost.   

Torna a recordar al Sr. Bonet que les esmenes que ha presentat el Grup Popular se refereixen a l’IMAS i 
als ajuntaments de Mallorca, per tal de complir el seu propi pacte de govern.  
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Quant a la petició referida al refugi de sa Coma d’en Vidal, recorda la gran quantitat de gestions que se 
varen haver de fer durant la passada legislatura, i tot i això no va ser possible donar el cas per resolt quan 
va acabar la legislatura. 

Sobre inversions estatutàries ja no en volia parlar més, per bé que el Sr. Bonet torni a treure el tema. Li 
demana qui governava la institució l’any 2009, quan aquesta inversió era de més de 7 M€ i acabava el 
març de 2012 i què varen fer, des del mes d’octubre de 2009 fins a març de 2012.  

Afirma que no varen fer res, només comprar l’edifici de Can Weyler, no varen gastar res més i quan se va 
incorporar l’equip de govern de l’anterior legislatura varen trobar el conveni caducat, no se podia fer res i 
fins més d’un any després no se va poder aconseguir una pròrroga del conveni.  

Retreu tot un seguit d’incongruències del PSOE per demostrar que, mentre el Partit Popular va presentar 
el pressupost de 2015 (28 M€ d’increment) el PSOE no demanava res que consti ara en aquest pressupost 
i enumera una part de les seves peticions concretes. En aquest sentit, demana al Sr. Bonet que no segueixi 
amb retrets perquè podrien avergonyir-se moltes de les persones que es troben avui a la sala de Plens.  

L’anàlisi d’aquest pressupost és que és un pressupost d’autobombo de l’equip de govern i reitera que 
l’increment que ha criticat el Partit Popular afecta les partides de publicitat i propaganda i les d’estudis i 
treballs tècnics.  

Al respecte mostra unes gràfiques sobre les despeses d’estudis i treballs tècnics que compara les èpoques 
de pactes d’esquerres i la de govern de Partit Popular. Així mateix també mostra una comparativa de les 
despeses dels pactes d’esquerres en publicitat i propaganda i les que hi feia el Partit Popular. El que 
critiquen d’aquest pressupost és que l’esforç fet amb aquestes partides s’hauria d’haver-se fet amb les de 
l’IMAS. 

Per concloure, li demana al Sr. President que convoqui la Comissió de Coordinació i Seguiment del Pacte 
de Governabilitat perquè el pressupost, que és un document d’intencions, no quadra amb allò que varen 
dir que farien. 

El Sr. BONET nega rotundament aquest extrem i assegura que acompleixen, perfectament, els seus 
objectius i ressalta que no hi ha hagut problemes per posar-se d’acord, en el si del Consell Executiu, en la 
manera en què s’havia de repartir el pressupost. 

Destaca que hi ha partides que creixen perquè posen en marxa àrees dormides d’aquest Consell de 
Mallorca, una institució que el Partit Popular volia redimensionar però reduint-lo fins gairebé fer-lo 
desaparèixer. Ara el fan créixer però, això sí, amb prudència. 

Considera que el Partit Popular es veu obligat a exagerar alguns aspectes perquè en realitat saben que és 
un bon pressupost i, per tranquil· litat de la Sra. Roig, li comenta que faran una gestió, dia a dia, del 
pressupost i la mantendran informada. 

Li sap greu que no se li hagin fet arribar encara els certificats que havia demanat la Sra. Roig però li pot 
assegurar que en aquests certificats no estan ni el certificat de la Renda Social Bàsica ni el de l’ecotaxa, 
motiu pel qual no poden acceptar les esmenes plantejades al respecte. 

Fa palès que l’equip de govern és i serà reivindicatiu amb el Govern de les Illes Balears i, de moment, ja 
tenen pactat un conveni de 200.000 € per a promoció turística i ben segur que continuaran avançant quant 
a convenis sobre matèries que no estiguin traspassades al Consell de Mallorca. 

La Llei de finançament dels consells insulars suposa un punt i final del sistema que hi havia abans i, per 
tant, ara no poden anar a reclamar un conveni per al Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials 
perquè la competència està transferida i no ho permetrien els serveis jurídics del Govern de les Illes 
Balears. 

Sobre les inversions, és evident que poden tenir punts de vista diferents i l’equip de govern ha pensat que 
la inversió a la Misericòrdia era important. Reitera que és un edifici que compta amb un projecte de 
reforma des de l’any 1998, del qual només s’ha fet una fase i ara plantegen fer-ne la segona però sense 
deixar de fer cap de les inversions socials que el PP indica en les esmenes. El motiu és que compten amb 
recursos de finançament afectat que serviran per posar en marxa aquesta inversió, cosa que podran 
demostrar.  
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Pel que a les inversions estatutàries, és cert que el PP va aconseguir-ne una pròrroga però després no hi va 
fer res. Una d’elles, de 2009, va servir per comprar Can Weyler i l’altre conveni es va signar el mes de 
març de 2011, quan restaven dos mesos per acabar la legislatura.  

Igualment podria demanar-li al PP on són les inversions estatutàries dels anys 2012, 2013 i 2014. La Sra. 
Roig demana que siguin exigents amb el Govern de les Illes Balears però també li pot retreure que la 
passada legislatura no varen ser exigents ni amb el govern del Sr. Bauzá ni amb el govern del Sr. Rajoy. 

Certament li poden reclamar ara que sigui reivindicatiu i exigent amb el Govern de les Illes Balears però, 
de la mateixa manera, ell pot recriminar al PP que la passada legislatura no varen ser exigent ni amb el Sr. 
Bauzá ni amb el Sr. Rajoy sinó varen ser acomodaticis amb la situació que hi havia. 

Finalment fa constar que ara els ha anat bé la Llei de finançament de consells insulars perquè els ha 
permès elaborar un pressupost amb un augment considerable però, alhora, tenen la responsabilitat de 
demostrar aquest pressupost és el que necessitava la institució i està convençut que en pocs mesos ho 
podran demostrar. 

El Sr. PRESIDENT, abans de passar a la votació de les esmenes parcials, li sol· licita al Sr. Bonet que 
confirmi que quines esmenes d’El Pi-Proposta per les Illes quedarien incorporades a la proposta de 
pressupost presentada per l’equip de govern. 

El Sr. BONET confirma que s’han acceptat totes les esmenes parcials excepte la primera d’elles i, pel que 
fa a les baixes proposades, s’accepten totes les que ha indicat abans llevat de les esmenes compreses entre 
el punt 8 i el punt 14. 

El Sr. AMENGUAL puntualitza que s’ha acordat acceptar tant les esmenes econòmiques ressenyades pel 
Sr. Bonet com l’esmena referida a la memòria del pressupost. 

El Sr. BONET confirma que també s’accepta l’esmena referida a la memòria del pressupost. 

Tot seguit, obre el torn de les votacions.  

Votació esmenes d’El Pi-Proposta per les Illes  

Esmenes de partides que disminueixen. 

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

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

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

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

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

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

8 – S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

9 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

10 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

11 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

12 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

13 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

14 - S’entén implícitament rebutjada pel fet que dóna suport a l’esmena núm. 1 de 
creació d’una nova partida per pagar les expropiacions derivades del projecte Fase II 
Ronda de Circumval·lació de sa Pobla, que ha estat rebutjada. 

Esmenes de partides que s’augmenten o de nova creació. 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per tres vots a favor (El Pi-Proposta per les 
Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i onze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

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

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

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

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

Esmena a la memòria 
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1 - Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Votació esmenes Partit Popular 

1 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i El Pi-Proposta 
per les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

2 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i El Pi-Proposta 
per les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

3 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

4 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

5 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i El Pi-Proposta 
per les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

6 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

7 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

8 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

9 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

10 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), vint-i-un vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

11 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), vint-i-un vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

12 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

13 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i El Pi-Proposta 
per les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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14 - Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Votació pressupost 

Sotmès el projecte de pressupost, bases d’execució i plantilla a votació, s’aprova per 
devuit vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca), onze vots en contra 
(PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les 
Illes). 

 
Es troba absent en totes les votacions el Sr. Ferrer Riera 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 12393 a  A  Nº  12456. 

El secretari general              El president 

 
 
 


