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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL 
PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 20/2015 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 23 de desembre de 2015 
Hora: de 10.09 h a 10.53 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, Jeroni Salom Munar, 
Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca Servera Pascual i 
Catalina Soler Torres. 

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

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers Maria Salom Coll i Iván Sevillano 
Miguel. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

PRESIDÈNCIA 

 
1.Ratificació de la urgència de la sessió. 

2. Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que 
inclou 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”, els dels Consorcis “C. 
Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca” i l’estat de 
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previsions d’ingressos i de despeses de la Societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, 
SAU”, les bases d'execució i  les plantilles respectives per a l'exercici 2016. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PUNT 1.RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

Sotmesa la ratificació de la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, QUE INCLOU 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”, ELS DELS CONSORCIS 
“C. SERRA DE TRAMUNTANA”, “C. TIC-MALLORCA” I “C. EUROLOCAL-
MALLORCA” I L’ESTAT DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DE DESPESES 
DE LA SOCIETAT “RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU”, LES 
BASES D'EXECUCIÓ I  LES PLANTILLES RESPECTIVES PER A 
L'EXERCICI 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidència que diu: 

Atesa l’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que 
inclou el pressupost propi de la corporació, el 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”, els consorcis “C.Serra 
de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, i els estats de previsions 
d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases 
d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2016. 

Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 175, de 28 de novembre 
de 2015, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 18 de desembre 
de 2015. 

Atès que dins el període d’exposició al públic s’han presentat les al·legacions que se 
relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del 
Consell de Mallorca, amb data 21 de desembre de 2015:   

- Grup el PI-Proposta per les Illes del Consell de Mallorca, registre general 
d’entrada núm. 34.892, de 17 de desembre de 2015. 

- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada 
núm. 35.055, de 18 de desembre de 2015. 

Atesos els informes emesos: 

1) Per la cap de Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i 
Infraestructures, de data 18 de desembre de 2015, en relació a l’al·legació 
presentada pel PI. 
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2) Pel cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni del Departament de 
Modernització i Funció Pública, de data 21 de desembre de 2015, en relació al 
punt 2.1 de les al·legacions presentades pel Grup del PP del Consell de 
Mallorca. 

Ateses, igualment, les consideracions de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts i la 
interventora general, de data 21 de desembre de 2015, de consideracions en relació a les 
reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases 
d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, integrat pel 
pressupost propi de la corporació, els 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”, els dels Consorcis “C. Serra de 
Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de 
previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, 
SAU”. 

S’emet la següent: 

PROPOSTA D’ACORD: 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions, que se relacionen a continuació, formulades 
contra l’acord del Ple extraordinari del Consell de Mallorca, de dia 26 de novembre de 
2015,  d’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que 
inclou 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”, els dels Consorcis “C. 
Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat 
de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, 
SAU”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2016: 

- Grup el PI-Proposta per les Illes del Consell de Mallorca, registre general 
d’entrada núm. 34.892, de 17 de desembre de 2015. 

- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada 
núm. 35.055, de 18 de desembre de 2015. 

en base als informes i consideracions emesos:  

1) Per la cap de Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i 
Infraestructures, de data 18 de desembre de 2015, en relació a l’al·legació 
presentada pel PI. 

2) Pel cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni del Departament de 
Modernització i Funció Pública, de data 21 de desembre de 2015, en relació al 
punt 2.1 de les al·legacions presentades pel Grup del PP del Consell de 
Mallorca. 

3) Per la directora insular d’Hisenda i Pressuposts i la interventora general del 
Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de 2015, de consideracions en 
relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de 
pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla de personal del 
Consell de Mallorca, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels 
organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport 
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Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C.Serra de Tramuntana”, “C. TIC-
Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i 
de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”. 

els quals  formen part d’aquest acord. 

SEGON.- Resoltes així les al·legacions formulades s’acorda aprovar definitivament 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”, els dels Consorcis “C. Serra de 
Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de 
previsions d’ingressos i despeses de la societat i “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, 
així com les Bases d’Execució i la plantilla de personal respectives, per a l'exercici de 
2016. 

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:  

CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 59.646.671,05

2 Despeses corrents en béns i serveis 37.815.142,50

3 Despeses financeres 1.636.417,31

4 Transferències corrents 158.045.538,28

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  

 

TERCER.- 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” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca”, els dels consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-
Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca” i l’estat de previsions d’ingressos i despeses 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 37.815.142,50 79.688.978,46 782.010,26 229.145,32 632.128,49 447.560,00 153.163,00 38.541,96 119.786.669,99 119.786.669,99

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 158.045.538,28 20.960.211,86 1.127.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 180.196.750,14 143.129.250,62 37.067.499,52

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

 

QUART.- Aquest acord definitiu d’aprovació del pressupost general del Consell Insular 
de Mallorca, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2016, 
entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord 
amb l’art. 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

CINQUÈ.- Contra aquest acord d’aprovació definitiva els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu, en la forma i en els terminis que estableixen les normes 
d’aquesta jurisdicció. 

 

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

Comenta que són els primers pressuposts del nou equip de govern i que ja se va explicar ben 
detalladament quines són les prioritats que pretenen cobrir.  

Informa que durant el termini d’al· legacions només n’han presentades dos dels Grups polítics de 
l’oposició del Ple del Consell de Mallorca (Grup El Pi-Proposta per les Illes i el Grup Popular. Tot seguit 
les explica detalladament i assenyala els motius pels quals totes elles han estat desestimades.   

Per aquestes raons, considera que allò més adequat és donar a ambdós Grups polítics l’oportunitat de fer, 
tot seguit, la defensa de les esmentades al· legacions i continuar després el debat d’aquest Ple.  

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

Explica que el seu Grup va reiterar la petició relacionada amb la Via de Circumval·lació de sa Pobla 
perquè no estava d’acord amb els criteris que varen ocasionar el seu rebuig; no els consideren ni adients 
ni prou sòlids, raó per la qual va presentar l’esmentada al· legació.   

Recorda que ja han advertit anteriorment tot allò relacionat amb els pagaments d’aquesta expropiació i 
amb les gestions judicials efectuades.  
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Fa notar que es tracta d’un conveni que va signar la CAIB, en el qual s’especificava quins eren els 
terrenys objecte d’expropiació, i també que el Consell de Mallorca és el propietari dels terrenys d’aquesta 
via, motiu pel qual se’n hauria de fer càrrec.  

Atès que la resposta que han rebut és que existeixen problemes legals sobre aquesta qüestió, insisteix a 
demanar que ho considerin, per tal de donar una solució al problema que té en aquest sentit l’Ajuntament 
de sa Pobla.  

Anuncia que el seu Grup mantendrà avui l’abstenció que ja va manifestar durant el Ple d’aprovació inicial 
dels pressuposts.  

Finalment, fa notar al President de la institució i al conseller executiu d’Economia i Hisenda que tendran 
un any per estudiar si el format actual d’aprovació de pressuposts es pot transformar en una versió més 
participativa i més coherent, per tal de poder discutir com pertoca totes les qüestions que afecten aquesta 
institució des del punt de vista econòmic.   

La Sra. ROIG (PP) intervé tot seguit. 

Recorda que el seu Grup ha presentat vuit al· legacions contra el projecte de pressuposts de la institució 
per a 2016. Assenyala que es poden dividir en dos grups i n’explica les característiques de cadascun.  

Observa que algunes de les partides del pressupost, sobretot les referides a les despeses, no seran 
suficients per atendre les necessitats que sorgeixin durant l’any 2016. Esmenta concretament una partida 
de responsabilitat patrimonial, pressupostada inicialment en 750.000 € per recomanació dels serveis 
tècnics i fa notar que finalment, un cop aprovada una esmena, aquesta partida ha quedat amb una 
assignació de només 200.000 €.  

Dóna tot un seguit d’explicacions sobre responsabilitats patrimonials concretes, per advertir dels possibles 
problemes d’assignació insuficient per cobrir possibles futures sancions. Assenyala que, per bé que 
tenguin mecanismes posteriors per resoldre aquesta qüestió, el cert és que l’assignació prevista 
inicialment és del tot insuficient.  

Adverteix que la Llei orgànica 6/2015 va establir, en una disposició addicional, que si el fons de 
contingència està dotat amb un 1% de les despeses que té l’entitat, en el cas en què recaigui una sentència 
ferma en contra de la institució, de quantia molt considerable, aquesta podria acollir-se a un fons de 
finançament d’entitats locals.  

Atès que el Consell de Mallorca, dissortadament, té molts plets en marxa, i de quanties considerables, 
com ara el cas de l’empresa Rey Sol, el Grup Popular considera que per un criteri de prudència aquest 
fons hauria d’haver dotat correctament, per tal d’evitar possibles perjudicis per a aquesta institució, tot i 
que no n’existeixi l’obligació de fer-ho.  

Quan al fons al qual s’ha referit, fa notar que no només atén les administracions que ja s’hi han acollit, 
sinó també les que s’hi puguin adherir, raó suficient perquè el Consell de Mallorca s’adapti a la llei 
esmentada pel que fa a la dotació correcta de la partida esmentada.   

Tot seguit fa referència a altres dues partides: la de l’IMAS, que no té cap quantitat per a inversions, i la 
de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que és una còpia de la del pressupost anterior.  

Diu que el seu Grup lamenta aquesta manca d’inversions a l’IMAS i entén que justifiquin que hi haurà 
romanents per a fer-ne, però fa avinent que atès que aquest pressupost tenia una millora del finançament 
molt important, s’hagués pogut dotar la partida d’inversions.  

Quan a la RMI, retreu el canvi de criteri de l’equip de govern que ha observat en el termini d’un mes, atès 
que l’informe econòmic que se va presentar fa un mes afirmava que l’import de la RMI no era el 
suficient, per la qual cosa demanarien més doblers a la CAIB, mentre que a dia d’avui la resposta a les 
al· legacions del PP és que aquest crèdit serà fins i tot excessiu. Tot i això, assegura que si en algun 
moment la partida no fos suficient i s’haguessin de fer les necessàries modificacions, el Grup Popular els 
donaria tot el seu suport per tal de garantir que aquesta partida tengui la dotació adequada.  

A continuació esmenta un altre grup d’al· legacions del Grup Popular, de caràcter molt tècnic i de 
compliment de la legalitat i posa com exemple la primera de l’esmentat bloc: la que adverteix l’equip de 
govern que incompleix allò que disposa l’art. 168 de la Llei d’hisendes locals, article que regula el 
procediment d’elaboració i aprovació dels pressuposts. 
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Fa avinent que el pressupost de la institució no és una declaració d’intencions, com una carta d’intencions 
o un pacte de governabilitat, sinó que està subjecte a una sèrie de requisits i formalitats i, sobretot, s’ha de 
complir allò que disposa la llei. Observa que l’art. 168 al qual s’ha referit és molt clar pel que fa als 
documents que han d’acompanyar el pressupost, i no n’exonera cap ni un. Explica que la memòria, 
l’annex d’inversions, annex de la plantilla de personal, l’informe econòmic financer, sí que hi consten, 
però no és així pel que fa a l’annex de beneficis fiscals dels tributs locals ni tampoc l’annex dels convenis 
signats amb la CAIB en matèria de serveis socials.  

Reitera que els dos darrers documents que acaba d’esmentar no hi consten, en el pressupost. Retreu amb 
insistència que, tot i que el Grup Popular ho hagi fet notar, la resposta de l’equip de govern sigui que 
n’estan assabentats però no és essencial, raó per la qual no és causa de nul·litat. Davant aquesta resposta, 
vol saber si consideren que no és essencial, complir la llei i si no és una causa de nul·litat no complir allò 
que disposa l’article 168 esmentat.  

Assenyala que precisament una de les principals causes d’impugnació dels pressuposts és incomplir 
aquest article, és aquest criteri el que s’ha aplicat sempre.  

Quan a l’annex de beneficis fiscals dels tributs locals, fa notar la necessitat d’aquest document per tal que 
tota la ciutadania pugui conèixer exactament quins són, els beneficis i en què repercuteixen, i la llei ho 
estableix així. Insisteix a dir que és un document prou important, no és una anècdota.  

Pel que fa a l’annex dels convenis signats amb la CAIB en matèria de serveis socials, nomena quins són i 
fa notar que és del tot necessari que consti en el pressupost pel fet que els anteriors pagaments se varen 
fer via Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), de forma que quan la CAIB reclamava doblers al Govern de 
l’Estat adjuntava aquests convenis; òbviament, ara el Govern de l’Estat vol comprovar que els doblers 
s’han destinat a aquests convenis, i en reclama la documentació que ho acrediti, a l’hora de complir les 
seves obligacions amb els consells insulars.  

Per les raons que ha explicat, reitera la preocupació del Grup Popular davant la reacció de l’equip de 
govern sobre aquesta qüestió.  

Tot seguit esmenta l’al· legació referida al certificat d’ingressos al Consell de Mallorca procedents de la 
CAIB i ho relaciona amb l’assignació que se destina als serveis socials. Fonamenta el seu retret en les 
xifres concretes disponibles i en dóna les explicacions pertinents per fer notar que l’equip de govern actua 
de forma incoherent, en aquest sentit, perquè l’import necessari per cobrir les necessitats de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI), del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), i del Conveni de Drogodependències és 
de 12 M€, mentre que la CAIB ha manifestat que enviarà al Consell de Mallorca 10 M€.  

Reitera que les xifres no quadren i que per al Grup Popular representa un desgavell, raó per la qual vol 
saber si l’equip de govern ho té clar. Insisteix a dir que el Consell de Mallorca rep els doblers per un 
concepte concret, no és una assignació en termes generals.  

A continuació esmenta l’al· legació referida al conveni de les places concertades. Assenyala que el Grup 
Popular vol saber si hi haurà disponibilitat pressupostària per dur endavant el compromís establert sobre 
aquesta qüestió. Diu que discrepa de l’explicació que ha rebut el seu Grup, en el sentit que sempre s’ha fet 
així. Assegura que durant la passada legislatura, quan ho va gestionar el PP, en rebre l’al· legació en 
aquest sentit sempre tenia un certificat del secretari general de la Conselleria d’Economia del Govern 
balear en què se garantia la disponibilitat pressupostària per dur endavant els compromisos establerts en el 
conveni. Per aquest motiu, refusa l’argument del Sr. Bonet (conseller executiu d’Economia i Hisenda de 
la institució) perquè no és cert, que sempre s’hagi fet de la mateixa forma.  

Torna a dir que, per bé que algunes de les al· legacions del Grup Popular es fonamentin en un criteri 
polític, d’altres són de caire molt tècnic i pot tenir conseqüències molt desagradables el fet de no complir 
allò que la llei determina, atès que un cop aprovat el pressupost s’ha de trametre al Ministeri 
d’Administracions Públiques del Govern de l’Estat.  

Per les raons que ha explicat, és clar que el Grup Popular hauria de demanar que s’aturin les gestions per 
aprovar el pressupost, tot i les presses que hi ha per aprovar-lo perquè entri en vigor el proper 1 de gener 
de 2016.  

Per acabar, insisteix a demanar que s’ho repensin, abans de seguir endavant, perquè aquest pressupost no 
se presenta correctament.  

El Sr. BONET intervé a continuació. 
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En primer lloc, respon les qüestions que ha formulat el Sr. Amengual (El Pi-Proposta per les Illes).  

Fa notar que a la documentació que ha rebut aquest Grup com a resposta a les seves al· legacions  queda 
constància que el Consell de Mallorca no és competent per actuar en el sentit que es requereix, i recorda 
que ja se va explicar en el Ple d’aprovació inicial dels pressuposts. 

Reitera que, per bé que existeixi un conveni entre l’Ajuntament de sa Pobla i el Consell de Mallorca, 
aquest determina ben clarament que el Consell de Mallorca no adquireix cap compromís d’assumir costes 
ni indemnitzacions derivades de les expropiacions. En conseqüència, s’entén que aquesta institució no és 
competent per dur a terme la gestió d’aquestes indemnitzacions, sinó que seria el Govern de les Illes 
Balears la institució competent en aquesta matèria.  

Observa que aquest fet no exclou que es pugui trobar una solució, però fa avinent que aquesta solució no 
depèn única i exclusivament del Consell de Mallorca. Diu que, certament, aquesta institució farà costat a 
l’Ajuntament de sa Pobla per tal de trobar una solució al problema, però la legalitat establerta requereix 
que s’ha de tractar amb el Govern de les Illes balears, aquesta qüestió. 

Tot seguit respon les qüestions que ha formulat la Sra. Roig, en nom del Grup Popular.  

Sobre la inclusió de tots els documents que ha esmentat la Sra. Roig en tots i cadascun dels pressuposts de 
cada any, diu que dubta que efectivament s’hagi fet tal i com ella ha afirmat. Observa que és ben probable 
que es pugui trobar que hi manca tal o qual document, i diu que discrepa d’aquesta perfecció total de totes 
les administracions, en la incorporació de tots els documents en el sentit que ella ha explicat.   

Reitera la correcció de la resposta que ha rebut el Grup Popular a les al· legacions que ha presentat, en el 
sentit que no se considera com essencial la incorporació dels annexos a què es refereix el Grup Popular 
per poder presentar el pressupost al Ple per a la seva aprovació definitiva.  

Pel que fa als convenis a què s’ha referit la Sra. Roig, fa notar que no s’han inclòs perquè no es tracta de 
convenis ferms, com bé sap ella, i no es poden incloure com un annex al pressupost d’entrada sinó que es 
tracta de previsions que es fan durant l’any i que es van contrastant amb cada departament del Consell de 
Mallorca i amb cada conselleria del Govern balear, tal i com s’ha fet des de sempre. Torna a dir que no es 
tracta de cap novetat, el que s’incorpora en el pressupost, sinó que sempre s’ha fet així, quan se signen 
aquest tipus de convenis amb el Govern balear.  

Quan als beneficis fiscals, fa notar a la Sra. Roig que és precisament ella qui ha marcat la diferència que 
existeix entre els ajuntaments i el Consell de Mallorca; els ajuntaments sí que tenen tributs i tenen 
beneficis fiscals, però no seria aquest el cas del Consell de Mallorca.  

Adverteix la Sra. Roig que ella quasi no ha parlat sobre el cas de la correcció de les esmenes que se varen 
incorporar i li fa notar que la resposta és prou clara: cada alta de les esmenes acceptades d’un dels Grups 
polítics (El Pi-Proposta per les Illes) se finançava amb una baixa d’igual quantia, de manera que el 
pressupost quedava perfectament equilibrat.  

Sobre les indemnitzacions per responsabilitat patrimonial, li diu que no existeix, tal i com figura en els 
informes que s’han adjuntat. Reitera que no existeix en aquest moment cap obligació exigible, en el 
Consell de Mallorca, cap pronunciament judicial ferm que obligui a tenir disponible la quantitat que el 
Grup Popular indica en la seva al· legació.  

Diu que entén que la Sra. Roig pugui conèixer de primera mà la situació del plet de l’empresa Rey Sol al 
qual s’ha referit, i que potser ella tenia les seves previsions en aquest sentit en el cas d’haver continuat la 
seva gestió al capdavant del Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, però el nou 
equip de govern no ho ha vist ni ho ha previst de la mateixa forma perquè considera que no estan obligats 
a veure-ho d’aquesta manera. Afirma que el Consell de Mallorca té eines i un marge suficient per fer-hi 
front si finalment sorgís una obligació com la que el Grup Popular quantifica en la seva al· legació.  

Pel que fa al Fons de Contingència i al finançament de l’execució de sentències fermes, assegura que no 
és necessari dotar aquest fons perquè el Consell de Mallorca no s’ha acollit al règim de finançament a què 
s’ha referit la Sra. Roig; no s’ha considerat necessari perquè no existeix una obligació i perquè saben que 
si fes falta tendran capacitat per assumir-ho.  

Quan a les al· legacions referides a l’IMAS, informa que aquest organisme rep aportacions directes de la 
Conselleria d’Afers Socials i Cooperació del Govern balear, com sap prou bé la Sra. Roig. Explica 
detalladament les aportacions directes i les indirectes i les que aporta el Consell de Mallorca, per 
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demostrar que l’import que rep coincideix o supera allò que està pressupostat, per la qual cosa afirma que 
no hi ha cap incoherència, sinó tot el contrari, tota la previsió és la correcta.  

Assegura que tota la feina prèvia de coordinació que s’ha fet conjuntament amb totes les conselleries del 
Govern balear demostra que coincideixen totes les previsions d’ambdues administracions i que el 
pressupost d’ingressos del Consell de Mallorca se considera basat completament en previsions del tot 
raonables i prudents, que reflecteixen absolutament la realitat.  

Pel que fa a l’al· legació 3.2 del Grup Popular, referida a les places concertades de residències i de centres 
de dia d’àmbit insular, respon a la Sra. Roig que aquestes mai no han estat concertades. Li diu que, des de 
l’any 2012, d’ençà que es fan els concerts amb el Govern balear, la situació és la que reflecteix la resposta 
que ha rebut de l’actual equip de govern, motiu pel qual no existeix cap motiu per acceptar l’al· legació 
que formula el Grup Popular.   

Sobre el finançament de la inversió, fa notar a la Sra. Roig que precisament ella mateixa ja ho ha 
expressat, durant la seva intervenció. Diu que entén que el romanent del capítol 6 de 2015 serà suficient 
per fer front a les necessitats que s’han explicat des d’un punt de vista polític en el Debat del Pressuposts 
de 2016.  

Quan a la RMI, considera que la previsió que s’ha fet (6,5 M€ aproximadament) és suficient per a l’any 
2016, atès que el Govern balear ha aprovat una Renda Social Garantida, amb una previsió de 20 M€, que 
complementarà les necessitats que ja cobreix la RMI i és clar que se reduiran les aportacions que haurà de 
fer el Consell de Mallorca; per aquesta raó, la previsió que s’ha fet és suficient.  

Comenta que, tot i que poden entendre els dubtes i les prevencions que demostra el Grup Popular -fins i 
tot agraeix el to d’advertiment que ha expressat la Sra. Roig- es mostra convençut que des del punt de 
vista tècnic l’equip de govern ha fet la feina correctament, ha fet el pressupost al qual estava obligat en 
funció dels seus acords de governabilitat.  

Afirma que tècnicament es compleix tot allò que marca la llei. Per bé que hi pot haver diverses 
interpretacions, es mostra convençut i confiat pel que fa al parer del personal tècnic de la institució, raó 
per la qual es veu obligat a respondre a la Sra. Roig que  rebutjarà totes les apreciacions que ha fet ella 
sobre les al· legacions del Grup Popular i que ha definit com les de caràcter més tècnic.  

Per acabar fa un comentari sobre la petició que ha fet el portaveu del Grup El Pi-Proposta per les Illes en 
el sentit que el pressupost del proper any sigui més participatiu, amb més debat i més possibilitats perquè 
cada Grup polític pugui explicar quin és el seu parer sobre les despeses de cada capítol. Diu que accepta 
la petició, que reconeix que en el pressupost de 2016 s’han produït algunes novatades, però es mostra 
convençut que ja no se repetiran a partir del proper pressupost.   

Per acabar, es posa a disposició de tots els Grups polítics per a qualsevol aclariment que puguin necessitar 
sobre el pressupost.  

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit. 

Agraeix que el Sr. Bonet hagi expressat la voluntat d’aconseguir per a l’any que ve un pressupost més 
participatiu, no només en la fase d’elaboració sinó també pel que fa al format de la sessió plenària.  

Quan al contingut de l’esmena a què s’ha referit, fa avinent el respecte del seu Grup cap al personal tècnic 
de la institució, però considera que el Consell de Mallorca, a dia d’avui, hauria de ser competent per 
actuar en el sentit que se demana perquè no es tracta d’una expropiació referida a una zona verda, ni es fa 
per motius urbanístics, sinó que se pretén fer una infraestructura per mitjà d’un conveni que va signar la 
Conselleria d’Obres Públiques del Govern balear amb l’Ajuntament de sa Pobla, per mitjà del qual 
l’esmentada conselleria es comprometia a abonar la totalitat de la despesa no només de l’obra sinó també 
dels terrenys objecte d’expropiació. Aleshores, el conveni va establir que l’òrgan expropiant havia de ser 
l’Ajuntament de sa Pobla i considera que és molt trist  que en virtut d’aquesta consideració l’esmentat 
ajuntament s’hagi de fer càrrec de les indemnitzacions que se li reclamen.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup seguirà fent actuacions amb vista a que les tres institucions 
(Govern balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de sa Pobla) facin les gestions necessàries per 
solucionar aquest problema.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 
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Assenyala que ja ho sap, que no representen una exigència per avui mateix, les qüestions de què ha parlat 
(empresa Rey Sol, o el Fons de Contingència), però fa avinent que durant la seva gestió han sorgit aquest 
tipus de problemes i en coneix prou bé les conseqüències que ocasiona.  

Torna a dir que només ha pretès fer els advertiments necessaris per evitar determinats tipus de tramitació 
administrativa i tot el que representa no haver-ho previst.  

Pel que fa a la qüestió del Fons de Contingència, assegura que ja ho sap que no existeix cap obligació 
perquè la institució no s’ha acollit a aquest finançament, però per una raó de previsió en cas que fos 
necessari tenir el suport que representa poder reclamar finançament i no provocar problemes a la 
Tresoreria de la institució. 

Reitera que només són recomanacions, però admet que no es vulguin acceptar com a tals.  

En canvi, retreu no haver rebut cap resposta referida als ingressos de l’Àrea de Serveis Socials de la 
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear. Torna a recordar que l’informe indica que 
se destinarà una quantitat econòmica al Consell de Mallorca, i que no quadra amb els doblers que ha 
pressupostat aquesta institució.  

Rebutja que li diguin que els doblers arribaran per via de l’IMAS, perquè són tres conceptes molt concrets 
i existeix una diferència de 2,5 M€.  

Observa que podria ser que el conveni de Drogodependència vagi directament a l’IMAS, però fa avinent 
que tot i això encara existiria una diferència d’1,5 M€.  

Demana si és que tendran distinta procedència els doblers de la RMI i el PPB. Fa notar que, al seu parer, 
no estan tan clars els conceptes com s’afirma, no saben exactament quin és l’encaix d’aquests ingressos. 

Insisteix a demanar-ne una explicació al Sr. Bonet, sobre aquesta qüestió, si és cert que el Govern balear i 
el Consell de Mallorca han fet una revisió dels seus respectius pressuposts tan acurada com ell assegura, 
perquè no s’entén.  

Torna a dir que està mal pressupostat i que potser quadri el total, però per conceptes no surten els comptes 
i és per conceptes que s’han de comptabilitzar els ingressos de la institució.   

Expressa la seva preocupació per si fos el cas que el Consell de Mallorca hagués pressupostat unes 
quantitats destinades a la RMI o al Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) però el Govern balear no hagi fet el 
mateix. Insisteix a afirmar que, d’acord amb les dades de l’informe que ella té és així, aquestes partides 
no consten en el pressupost de la CAIB.  

Davant aquest fet, recomana al Sr. Bonet que en parlin amb el secretari general, amb la directora general i 
amb la consellera de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear per esbrinar quina 
és exactament, l’assignació disponible i per a quines partides concretes, per evitar ensurts importants 
d’aquí a uns mesos.  

Assegura que amb aquest pressupost s’incompleix la llei i reitera els motius en què basa aquesta 
afirmació.  

Diu que no admet com explicació que els convenis encara no s’han signat del tot. Demana que s’adjuntin 
els signats, amb la previsió dels que se signaran també i adverteix que en el conveni està establert que 
s’ha de donar la informació detallada de totes les gestions fetes i també de les previsions d’actuacions 
següents; per aquesta raó, s’han d’adjuntar tots els documents que justifiquin cadascuna de les accions.  

Per tot el que ha explicat, rebutja que el Sr. Bonet hagi donat com a resposta al Grup Popular que no és 
necessari fer el que aquest demana en les seves al· legacions perquè així li ho ha indicat el seu personal 
tècnic, perquè no és essencial, perquè no provoca la nul·litat.  

Fa notar que la llei esmentada no fa cap distinció entre els documents que obliga a adjuntar al pressupost; 
no eximeix de la seva presentació ni els qualifica d’essencials o no essencials. Expressa el temor que 
l’any que ve facin el mateix amb uns o altres documents, si es basen en el criteri que  determinat 
document sigui essencial o no. 

Adverteix que l’actitud del Sr. Bonet posa el Grup del Partit Popular en una situació delicada, atès que 
s’haurà de plantejar la impugnació d’aquest pressupost i interposar un procés contenciós administratiu, 
perquè no pot admetre aquest tipus de respostes. Diu que ho lamentarà, si finalment el seu Grup es veu 
obligat a prendre aquesta decisió.  
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Per acabar, reitera de forma detallada totes les discrepàncies que ha explicat.  

El Sr. BONET tanca el debat. 

En primer lloc, respon al Grup El Pi-Proposta per les Illes.  

Diu que no estan en condicions d’assumir la interpretació legal que ha expressat el Sr. Amengual. Reitera 
que ell donarà prioritat a la interpretació que en faci el personal tècnic del Consell de Mallorca. Assenyala 
que, a partir d’aquest punt, sí que és possible cercar solucions o millors explicacions, però és obvi que és 
al personal tècnic funcionari de la institució a qui ha de creure en primer lloc. Diu que és aquest fet, el que 
li dóna la gran seguretat i tranquil· litat en la seva gestió i que també ha de tenir el mateix efecte en la 
ciutadania de Mallorca.  

A continuació respon al Grup Popular.  

Diu a la Sr. Roig que li nega la major: el Consell de Mallorca no incompleix la llei.  

Li fa notar que es troben en el terreny de les interpretacions, i la interpretació de l’equip de govern és que 
el pressupost s’ha elaborat correctament, amb tota la documentació essencial que necessitava. 

Pel que fa a la documentació que s’adjunta al pressupost, recorda a la Sra. Roig que en anys anteriors ha 
ocorregut exactament el mateix, cada pressupost ha incorporat uns o altres documents, durant la passada 
legislatura i durant d’altres i que cap dels Grups de l’oposició s’ha plantejat mai impugnar un pressupost 
pel fet de considerar o no essencials determinats documents. Retreu a la Sra. Roig que en faci una bolla, 
al voltant d’aquest criteri.  

Afirma que el pressupost és del tot legal i també que existeix una perfecta coordinació entre el Govern 
balear i el Consell de Mallorca pel que fa a la dotació de les partides en les quals tenen responsabilitat de 
gestió compartida. Es mostra del tot convençut de poder esmenar qualsevol tipus de problema formal 
relacionat amb els conceptes del pressupost o amb la redacció de les certificacions que s’emeten, per la 
qual cosa demana aquest marge de confiança.  

Assegura que tots els documents tècnics estaran al dia i que el Grup Popular hi podrà tenir accés per a les 
consultes que vulguin fer.  

Diu que ell no pot valorar allò que ha fet el Govern balear, però respon d’allò que existeix en el Consell 
de Mallorca, que li permet afirmar que el pressupost que se presenta al Ple és del tot legal i correcte. 
Aquest és el motiu pel qual s’han rebutjat les al· legacions que ha presentat el Grup Popular.  

No obstant això, assegura que pren nota de les recomanacions que ha fet la Sra. Roig perquè, 
evidentment, valoren la seva gestió i experiència, el mateix que valoren del personal tècnic funcionari del 
Consell de Mallorca. Assegura que les indicacions d’aquest personal de la institució i els objectius 
polítics que se va fixar l’equip de govern és allò que determinarà la seva gestió.   

Reitera que es tracta d’uns pressuposts plenament legals, que compleixen tots els requisits essencials que 
demana la llei.  Observa que tenen un marge financer que els permetrà assumir tots i cadascun dels 
objectius polítics que s’han fixat en l’esmentat pressupost. Afortunadament, tenen aquesta capacitat 
perquè han fet diverses operacions de refinançament que els permetran una gestió més tranquil· la, en 
aquest sentit.  

Torna a dir que no tendran cap problema per acceptar la crítica constructiva davant les discrepàncies que 
expressi el Grup Popular ni per assumir els errors comesos. Recorda que obriran el diàleg per aconseguir 
acords, tant sobre els nous problemes que puguin sorgir en la societat mallorquina com per als aspectes 
més formals de funcionament de la institució, sobre els quals els Grups de l’oposició en tendran la 
informació oportuna.  

Afirma que són els pressuposts que Mallorca necessita, i els que han de servir per  millorar aquesta 
institució. Es mostra convençut que any rere any reflectiran les línies polítiques de l’equip de govern i 
podran corregir possibles errades que permetin millorar la seva gestió.   

Per acabar demana el vot favorable de tots els Grups polítics que conformen el Ple de la institució.  

Votacions 

Al·legacions d’El Pi-Proposta per les Illes 
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Sotmeses les al·legacions a votació, es rebutgen per dotze vots a favor (PP i El Pi-
Proposta per les Illes), desset vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i dues abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Al·legacions del Partit Popular 

Sotmeses les al·legacions a votació, es rebutgen per nou vots a favor (PP), desset 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). 

Pressupost general 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset 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). 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 12659 a  A  Nº  12677. 

El secretari general              El president 

 
 
 


