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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 17/2016 
Caràcter: extraordinària  
Data: 21 de novembre de 2016 
Hora: de 10.12 h a 14.39 h 
Lloc: sala de plens 
 
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, Margalida Isabel Roig Catany, 
Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, 
Catalina Serra Garcias, Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i 
Catalina Soler Torres. 

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

Hi excusen l’assistència les Hbles. Sres. conselleres Aurora Ribot Lacosta i Maria Salom 
Coll. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Alteració del dia fixat pel ple ordinari del mes de desembre 2016. 
 
2. Proposta del projecte del Pressupost General del Consell de Mallorca, bases 
d’execució i plantilla per a l’exercici 2017. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
PRESIDÈNCIA 
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PUNT 1. ALTERACIÓ DEL DIA FIXAT PEL PLE ORDINARI DEL MES DE 
DESEMBRE 2016. 
 
Es dona compte de la següent proposta del president: 
 
El article 51 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca disposa que són sessions 
ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta i dita periodicitat serà 
fixada, sense perjudici d’acords ulteriors, pel Ple de l’entitat en la sessió extraordinària, 
que haurà de convocar la Presidència dins els trenta dies següents al de la sessió 
constitutiva de la corporació. 
 
Per altra banda, el Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 17 de juliol de 
2015, fixà els Plens ordinaris en mensual i dur-les a terme el segon dijous de cada mes. 
 
El Ple ordinari del mes de desembre tocaria fer-lo el dia 8 de desembre de 2016, però al 
ser festiu s’hauria de fer el dia 15. 
 
No obstant això, i conforme els portaveus del grups polítics, 
 

Propòs al Ple que adopti l’acord següent: 

 

1. Fixar el Ple ordinari del mes de desembre el dia 12 del mes indicat a les 9 hores. 

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Publicar el contingut d’aquest acord en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.» 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 2. PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A 
L’EXERCICI 2017. 
 
Es dona 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 2017. 

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. 
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D’acord amb l’informe d’Intervenció General, s’ha aconseguit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària fixat en l’art. 20 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
d’Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 15/2006, de 26 de maig i també es 
compleix amb la Regla de la Despesa fixada a l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril i el límit de deute de l’art. 13 de la Llei esmentada. 

El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i 
especial de Comptes i es formula la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes 
Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” 
i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, el dels 
Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci 
Eurolocal Mallorca” així com l'estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil 
"Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2017, el resum dels quals, per 
capítols, és el següent: 
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 62.752.209,47

2 Despeses corrents en béns i serveis 40.379.031,15

3 Despeses financeres 1.283.779,18

4 Transferències corrents 167.868.408,57

5 Fons de contingència 200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 63.532.692,65

7 Transferències de capital 24.847.883,33

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers 17.988.079,24

TOTAL DESPESES 378.952.083,59

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 2.750.260,00

4 Transferències corrents 282.541.694,75

5 Ingressos patrimonials 3.288.887,06

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 63.071.793,32

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 378.952.083,59

2017 CONSELL  DE  MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 56.415.522,35

2 Despeses corrents en béns i serveis 87.350.487,21

3 Despeses financeres 42.500,00

4 Transferències corrents 23.682.569,33

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 5.878.030,00

7 Transferències de capital 3.408.963,61

8 Actius financers 125.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 176.903.072,50

2017 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.046.044,02

4 Transferències corrents 162.415.094,65

5 Ingressos patrimonials 29.940,22

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 9.286.993,61

8 Actius financers 125.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 176.903.072,50  
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.066.612,88

2 Despeses corrents en béns i serveis 747.759,68

3 Despeses financeres 3.000,00

4 Transferències corrents 1.184.600,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 100.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 3.111.972,56

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 282.720,00

4 Transferències corrents 2.391.085,88

5 Ingressos patrimonials 338.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 90.000,00

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 3.111.972,56

2017 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.802.000,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 150.000,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 30.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.988.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.467.000,00

4 Transferències corrents 515.000,00

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 1.988.000,00

2017 AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT 

URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal

2 Despeses corrents en béns i serveis 511.000,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents 54.000,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 225.000,00

7 Transferències de capital 560.000,00

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.350.000,00

2017 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 722.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 628.000,00

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.350.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.207.281,29

2 Despeses corrents en béns i serveis 452.495,55

3 Despeses financeres 1.000,00

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 52.942,64

7 Transferències de capital

8 Actius financers 3.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.716.719,48

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 519.499,44

4 Transferències corrents 1.154.665,92

5 Ingressos patrimonials 200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 42.354,12

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.716.719,48

2017 CONSORCI TIC MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 215.760,99

2 Despeses corrents en béns i serveis 143.505,00

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 359.265,99

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 359.265,99

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 359.265,99

2017 CONSORCI EUROLOCAL
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

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

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 67.685,96

2017 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 58.685,96

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 67.685,96  

 

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2017 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 APLU CST C.TIC C.EUROLOCAL RTVMA
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 62.752.209,47 56.415.522,35 1.066.612,88 1.802.000,00 1.207.281,29 215.760,99 29.044,00 123.488.430,98 123.488.430,98

2 Despeses corrents en béns i serveis 40.379.031,15 87.350.487,21 747.759,68 150.000,00 511.000,00 452.495,55 143.505,00 38.541,96 129.772.820,55 129.772.820,55

3 Despeses financeres 1.283.779,18 42.500,00 3.000,00 1.000,00 100,00 1.330.379,18 1.330.379,18

4 Transferències corrents 167.868.408,57 23.682.569,33 1.184.600,00 54.000,00 192.789.577,90 151.784.220,70 41.005.357,20

5 Fons de contingència 200.000,00 200.000,00 200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 63.532.692,65 5.878.030,00 100.000,00 30.000,00 225.000,00 52.942,64 69.818.665,29 69.818.665,29

7 Transferències de capital 24.847.883,33 3.408.963,61 560.000,00 28.816.846,94 10.047.347,73 18.769.499,21

8 Actius financers 100.000,00 125.000,00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 244.000,00 244.000,00

9 Passius financers 17.988.079,24 17.988.079,24 17.988.079,24

TOTAL DESPESES 378.952.083,59 176.903.072,50 3.111.972,56 1.988.000,00 1.350.000,00 1.716.719,48 359.265,99 67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes 12.534.527,05 12.534.527,05 12.534.527,05

2 Imposts indirectes 14.664.921,41 14.664.921,41 14.664.921,41

3 Taxes, preus públics i altres ing. 2.750.260,00 5.046.044,02 282.720,00 1.467.000,00 519.499,44 10.065.523,46 10.065.523,46

4 Transferències corrents 282.541.694,75 162.415.094,65 2.391.085,88 515.000,00 722.000,00 1.154.665,92 359.265,99 450.098.807,19 151.784.220,70 298.314.586,49

5 Ingressos patrimonials 3.288.887,06 29.940,22 338.166,68 200,00 9.000,00 3.666.193,96 3.666.193,96

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00 0,00

7 Transferències de capital 63.071.793,32 9.286.993,61 90.000,00 628.000,00 42.354,12 73.119.141,05 10.047.347,73 63.071.793,32

8 Actius financers 100.000,00 125.000,00 10.000,00 6.000,00 58.685,96 299.685,96 299.685,96

9 Passius financers 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 378.952.083,59 176.903.072,50 3.111.972,56 1.988.000,00 1.350.000,00 1.716.719,48 359.265,99 67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

2017 PRESSUPOST CONSOLIDAT 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 2017. 

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. 
 
 
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL CONSELL DE MALLORCA PARA 
EL AÑO 2017 DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS – PARTIDO PARA LA 
CIUDADANIA 
 
El grupo político CIUDADANOS – PARTIDO PARA LA CIUDADANIA  
  De acuerdo con lo que prevé el articulo 97.5  del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula la siguiente 
enmienda a la totalidad al 
anteproyecto de Presupuestos Generales del Consell de Mallorca para 2017 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO 
 
El grupo político CIUDADANOS – PARTIDO PARA LA CIUDADANIA Ante el 
anteproyecto de Presupuestos Generales del Consell de Mallorca para 2017 presentado 
por el equipo de Gobierno 
Considera que: 
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1- A pesar del incremento de este  anteproyecto de presupuesto este nos parece 
insuficiente y que no corresponde a las necesidades reales del Consell de 
Mallorca. 

2-  Consideramos que el incremento de dotación financiera queda diluido entre la 
distribución de las diferentes partidas y que no se refleja en la efectividad de 
estas 

3- En relación a esta mala distribución del incremento este no se vera reflejado en 
el ciudadano. 

4- No podemos entender el optimismo del Govern a la hora de reducir el Capitulo 
V Fondo de Contingencia en un 33%.  

           Suponemos que esperan no tener imprevistos. 
     5-  Considerando que solo un 30% de estos presupuestos    
           Llegará al ciudadano no entendemos que presuman de  

      Presupuestos Sociales, sociales serian si una gran parte de  
      ellos beneficia a la sociedad y una parte razonable se usa 
      en gestión no al revés. 
Por todo ello el Grupo político CIUDADANOS –PARTIDO PARA LA 
CIUDADANIA propone al Pleno del Consell de Mallorca la devolución del 
anteproyecto de presupuestos Generales del Consell de Mallorca 2017. 
 

 
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 2017. 
 
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 no està ben distribuït. 
 
2. Considerant que encara que s’ha produït un augment en la dotació de finançament de 
les partides destinades a Serveis Socials però no es veu un canvi de model que seria més 
eficient. 
 
3.  Atès que l’execució del pressupost 2016 és lamentable. 
 
4. 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. 
 
5. Donat que no hi ha cap ingrés de bestretes. 
 
 
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 2017. 
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ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ AL PROJECTE DE 
PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLLORCA 2017 DEL GRUP 
DE CONSELLERS 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 AL PROJECTE DE PRESSUPOST 2017 
 
El GRUP POPULAR AL CONSELL DE MALLORCA, davant el projecte de 
Pressupost del Consell de Mallorca 2017 presentat per l’equip de govern, considera que: 

 
Els pressuposts que presenta el pacte de govern al Consell de Mallorca pel 2017 no 
s’ajusten ni als ingressos reals que tindrà aquesta institució ni respon a la demanda que 
necessita la societat mallorquina. 
 
Son evidentment fruit i conseqüència d’uns pressuposts como els de 2016, totalment 
irreals i a data d’avui amb una execució al voltant del 50%. 
 
En relació als ingressos no es pressuposta res ni de renda social ni d’ingrés d’aportació 
d’Ajuntaments de mes de 20.000 habitants de Serpreisal. D’altra banda es pressuposten 
ingressos que en teoria vindran via convenis amb la Caib, sense cap tipus de suport 
documental. 
 
En relació a les despeses, no es pressuposta la despesa mes important que té intenció 
d’executar el pacte de govern durant aquest exercici: el rescat del túnel de Sóller. Sent 
també destacable la manca de despesa en matèria d’inversió. 
 
Les úniques despeses que s’incrementen son les relatives al Capítol de personal i les 
despeses corrents relatives a despeses supèrflues tornen a ser (igual que 2016) una 
despesa quantitativament massa important. 

 
Per tot això el GRUP POPULAR AL CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple del 
Consell de Mallorca la devolució de davant el projecte de Pressupost del Consell de 
Mallorca 2017 
 
 

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

Informa que a primera hora s’ha corregit un error material i s’ha incorporat al pressupost l’annex de 
convenis amb la Comunitat Autònoma en matèria social. 

Tot seguit diu que, de vegades, s’afirma que el debat més important de l’any en una institució és el debat 
sobre els pressuposts i, per descomptat, així ho pensa el responsable d’Hisenda de la institució, del 
Consell de Mallorca en aquest cas.  

Si haguessin d’argumentar per quin motiu és el debat més important de l’any, clarament podrien afirmar 
que és el moment en que els discursos, els objectius polítics i les declaracions d’intencions s’han de 
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traduir en projectes, en programes i en partides concretes per executar aquelles polítiques de les quals 
parlen tant. És l’hora de la veritat. 

Lluny de pensar que aquest és un debat de números i xifres buides, aquest debat esdevé el vertader debat 
sobre allò que volen que sigui el Consell de Mallorca com institució, el que volen que aporti a la 
ciutadania d’aquesta illa. És el moment en què passen de l’acció a la reflexió planificant i programant 
aquestes accions. 

Assegura que els pressuposts que presenten avui són els d’una institució en marxa, a ple rendiment per a 
benefici dels mallorquins i mallorquines; uns pressuposts que són el fidel reflex de les prioritats que es 
marca l’equip de govern i que descriuen en la seva redacció. En la seva redacció trobaran la societat a què 
aspiren. 

Si d’aquests pressuposts, per tant, s’ha de deduir quina Mallorca vol l’equip de Govern, del qual en un dia 
com avui n’és el portaveu, dirà que és una societat més solidària amb els menys afavorits, una societat 
que dedica el seu esforç principal a atendre a aquells que necessiten més atenció –han de ser la veu dels 
que no en tenen. Aquesta institució concep les polítiques socials com el compliment del deure que té 
d’assegurar els drets de les persones, drets que provenen d’un conjunt de valors que són els que vol 
defensar l’equip de Govern i imprimir en totes i cadascuna de les seves accions de govern: igualtat 
d’oportunitats, solidaritat, llibertat. 

Per davant dels números, les xifres, les quantitats, els programes i les partides hi ha els valors i les 
persones. Aquests són uns pressuposts amb ànima. 

A l’hora de presentar uns pressuposts, a més, tenen l’oportunitat de demostrar a la gent el paper que vol 
jugar aquesta institució. Creu que ja els ho ha deixat entreveure: el Consell de Mallorca vol ser una 
institució activa, present, per res aturada, ocupada en millorar la qualitat de vida de mallorquins i 
mallorquines.  

Per fer això emprenen una multitud de projectes, fan polítiques socials, milloren les carreteres que són 
l’arteria de la nostra activitat econòmica, garanteixen el dret a la cultura, protegeixen la serra de 
Tramuntana, vetllen per la gestió sostenible dels residus, treballen la seguretat de la gent amb el Cos de 
Bombers, impulsen l’economia mallorquina amb programes de promoció econòmica local i amb un 
increment de l’obra pública. També treballen perquè la institució, el Consell de Mallorca, tengui un 
aparell administratiu adequat. Un aparell administratiu que és necessari, amb uns treballadors que se 
sentin valorats pel govern de la institució i pel conjunt de la ciutadania. Per això és important reconèixer-
los els drets que tenen a través de l’Estatut de l’empleat públic, o contribuir a què departaments clau en el 
funcionament general de la institució puguin rendir al 100%, perquè del seu bon funcionament se’n 
beneficiarà tot el Consell, i això vol dir, que els objectius que es marquen els compliran amb un major 
grau d’eficiència. Aquesta voluntat, aquest objectiu, també el trobaran en aquests pressuposts. 

Els pressuposts que presenten enguany no són, com els primers d’un equip nou, només una declaració 
d’intencions. Són el resultat d’una important feina de tots els departaments de contenció de les despeses 
de funcionament, de les despeses d’estructura. Creu que poden dir que aquests pressuposts són els més 
socials que es podien presentar, amb un important esforç en la inversió i, a més, més eficients. 

Uns pressuposts en els que s’ha fet una gran feina per tal de reduir la despesa corrent. Una feina feta per 
part de tots els departaments. Una contenció en la despesa corrent que ha permès orientar els pressuposts 
de la institució cap a la política social i cap a la inversió, d’una forma clara, i pensant que aquesta inversió 
es fa per contribuir a un cicle econòmic favorable amb una aportació en obra pública per part del Consell, 
arribant als 70 M€ en el pressupost consolidat però, a més a més, també a través de les transferències de 
capital que augmenten en el considerable percentatge del 74,8% respecte al pressupost anterior. 

Sens dubte se pot dir d’aquests pressuposts que fan un important esforç per a la inversió però també, per 
altra banda, és obligat destacar no només l’increment de l’aportació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
que arriba a un pressupost de 177 M€ i que marca, de forma indubtable, la prioritat per les polítiques 
socials que té l’equip de govern. 

 

Són tres aspectes que s’uneixen en una mateixa idea: el servei als mallorquins, el donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania. Uns pressuposts útils per a la societat en què vivim perquè, com ha dit, 
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afronten com a primera i destacada prioritat la política social, l’atenció a les persones menys afavorides 
amb necessitat de protecció social. 

Ha dit també que aposten per la inversió, i això vol dir influir en la mesura de les possibilitats d’aquesta 
institució en el cicle econòmic, és a dir, en la millora de l’economia de Mallorca que ha d’esdevenir una 
millora de les condicions de vida de les persones que hi habiten però, a més, han de treballar per adaptar 
els serveis del Consell de Mallorca a les necessitats futures de la societat.  

Ha descrit els pressuposts com a eficients, marcant ja una decidida aposta per la contenció de la despesa 
corrent, amb una distribució ajustada a la realitat de les despeses de funcionament i vol dir que aquesta 
millora en els pressuposts és també un objectiu al servei als mallorquins. El seu compromís és tenir una 
institució que dediqui els seus esforços i els seus recursos a les necessitats de la nostra societat. 
Demostraran que es poden fer uns pressuposts i una gestió alhora més social i més eficient, més útil a la 
societat mallorquina. 

Resulta evident que l’increment dels recursos destinats a les polítiques socials es deu principalment a una 
millora dels ingressos de la institució per a l’any 2017, en termes quantitatius són 22,22 milions d’euros; 
un 6,2% més. 

Aquesta millora prové fonamentalment de l’aplicació de la Llei de finançament dels consells insulars: al 
voltant de 18 milions d’euros, dels quals 7 provenen de la liquidació de 2015, i l’altra part de les 
previsions de creixement del pressupost de la Comunitat Autònoma fetes per part del Govern de les Illes 
Balears. 

La resta, fins arribar al total d’augment de 22 milions d’euros, provenen de 3 nous convenis en matèria 
social que afecten a l’IMAS, en matèria d’integració de persones immigrants, suport a les famílies i a la 
infantesa o, pel que fa la igualtat, la lluita contra la violència de gènere. 

La resta de l’increment prové de l’aplicació del conveni de carreteres del Consell de Mallorca amb el 
Ministeri de Foment, recursos que, com saben, tenen un caràcter finalista. 

L’aportació corresponent a l’Estat s’ha congelat, en no tenir el govern central aprovats els pressuposts per 
a l’any que ve, com és de tots conegut. 

Atenent que el pressupost de l’IMAS s’incrementa en 18 M€, poden afirmar que el 90% de l’increment 
dels ingressos no finalistes que rep el Consell van a l’IMAS. La prova més clara de la prioritat social que 
marquen aquests pressuposts. 

Amb aquesta millora dels ingressos es troben davant l’escenari pressupostari més favorable per al Consell 
de Mallorca en anys, amb un pressupost consolidat que arriba als 402,55 M€, el que representa un 
pressupost de 469 euros per càpita.  

Creu que és important destacar en aquest pressupost per a l’any 2017 la feina qualitativa que s’hi ha fet, 
una feina de contenció de les despeses de funcionament en els capítols 1, 2 i 3, que s’han ajustat a la 
realitat i que permeten, per exemple, que l’increment que es produeix en despesa de personal 
s’autofinanci. 

Una despesa de personal que creix pel reconeixement de la carrera professional en una fase inicial així 
com per la dotació de programes temporals, que en part es financen amb aportacions del SOIB. Però, com 
ha dit, l’esforç realitzat en la contenció de les despeses de funcionament, permet finançar aquest augment 
del capítol 1. 

Per altra banda, l’increment del capítol 2, un increment d’un 6,8%, obeeix bàsicament a l’adaptació dels 
contractes de manteniment de carreteres com saben, fet que significa que no hi ha un increment real ja 
que tots els departaments han treballat per reduir el capítol 2, amb excepcions puntuals per necessitats 
com els 500.000 € destinats a auditories operatives de les concessionàries de la gestió de residus, dins del 
Departament de Medi Ambient.  

Un altre exemple destacat seria en el Departament de Modernització i Funció Pública. L’augment del 
capítol 2 té un objectiu molt clar i concret que creu que poden compartir tots: la formació específica del 
Cos de Bombers. 800.000 euros destinats a aquest objectiu però que, tot i així com s’ha dit, es compensa 
amb l’esforç de reducció aplicat de manera transversal. 



 17 

Finalment, també les despeses financeres baixen d’1,64 a 1,28 M€. Un Consell financerament sanejat, que 
té un endeutament al voltant del 30 % a finals de 2017, tot superant l’objectiu que se marcaven en 
presentar el pressupost de 2016. 

En definitiva, contenció i reducció de despeses de funcionament del Consell que volen que signifiquin un 
canvi en la manera de gestionar. 

Ha dit ja al principi que el pressupost en política social té un pes superior al que mai havia tengut en el 
Consell de Mallorca. De l’increment de 18 M€ que s’hi aplica, es destinen 9 M€ a inversió, que també 
representen una aportació històrica. 

Aquesta major inversió ha de permetre afrontar destacades necessitats en infraestructures socials: la 
reforma de la planta 9a de la residència de la Bonanova, per exemple, o una aportació al Consorci de 
Recursos Sociosanitaris que ha permetre la construcció de dues noves residències per a persones majors 
dependents, que suposaran 150 places que seran finançades pel Govern al 100%. N’és un altre exemple la 
construcció d’un nou centre de visites per menors. 

També volen contribuir a la millora de serveis, com per exemple amb la creació d’un nou servei d’atenció 
a domicili per a la gent gran, una millora en els concerts en matèria de discapacitat, permetent la creació 
de nous serveis com la xarxa de serveis de promoció de l’autonomia pel dany cerebral o per la salut 
mental. Nous serveis per a persones en situació o risc d’exclusió, com un nou servei d’emergències 
socials a la part forana o per atendre exreclusos. 

Pel que fa a la resta de departaments creu que no caldria una descripció exhaustiva, però sí una referència, 
encara que sigui puntual, a alguns dels principals aspectes a destacar. A tall d’exemple, pel que fa a 
l’impuls de la Cultura, un departament que manté el seu pes específic dins del global de pressuposts del 
Consell, del qual cal destacar el suport a les iniciatives d’ajuntaments, professionals i entitats sense ànim 
de lucre, impulsant per l’any que ve un canvi important en la seva política de subvencions.  

Pel que fa al Teatre Principal, un breu esment. Té un pressupost fruit d’una bona feina de gestió 
econòmica. Si bé s’hi redueix l’aportació del Consell de Mallorca, això no es tradueix en una reducció del 
pressupost del Teatre precisament per la bona gestió econòmica. 

Les polítiques d’igualtat i d’atenció a les dones també són incrementades amb l’objectiu de la lluita contra 
la xacra de la violència masclista, desgraciadament d’actualitat. Destaca també l’augment d’un 15% en 
l’aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat. 

No s’ha d’oblidar la línia de suport a l’economia local iniciada l’any passat i que incrementen enguany, 
augmentant els recursos destinats a aquesta convocatòria de subvencions així com també la d’informació 
turística per a ajuntaments.  

Del pressupost d’inversió destaca el Departament de Territori i Infraestructures, el qual té un pes del 
25’7% del pressupost de la institució, i recursos suficients per abordar totes aquelles obres previstes així 
com altres objectius que es podrà marcar durant els propers mesos, sempre tenint en compte que disposarà 
d’una part de finançament afectat provinent d’enguany. Destacaria, dins aquest Departament, la baixada 
del finançament de l’Agència de Disciplina Urbanística en un 16,3%, pel que fa a l’aportació del Consell, 
però que millora el seu pressupost, en un 43%, pels ingressos propis que preveu augmentar gràcies a la 
feina que està fent. 

Una línia transversal de treball d’aquest equip de govern és el municipalisme, els programes per 
beneficiar els mallorquins i mallorquines a través de la col· laboració entre el Consell i els ajuntaments, 
l’administració més propera al ciutadà i, per tant, la més capaç de detectar i atendre amb eficiència les 
necessitats dels ciutadans. 

En aquest sentit tenen un important exemple de la prioritat que ha tengut l’equip de govern al llarg 
d’aquest exercici pressupostari en aprovar el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles que va ser 
possible per l’aplicació del superàvit de la institució. 

Doncs bé, per aquest any 2017 el total dels ajuts previstos inicialment per als ajuntaments sumen 27,6 
M€, dels quals 11,9 M€ corresponen a l’IMAS, és a dir, a polítiques socials. 

Prioritat social, inversió, eficiència i municipalisme són quatre característiques que resumeixen el que 
signifiquen aquests pressuposts. 
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Vol acabar fent referència, precisament, a la voluntat de millorar la gestió de la institució, i per començar 
la millora de la gestió, ho han de fer pels mateixos pressuposts, que ha de ser el principi en un canvi 
important en l’administració insular, canvi que anirà en benefici dels mallorquins perquè significarà una 
gestió dels doblers públics des de l’eficiència. 

Aquesta millora en la gestió té un reflex en els pressuposts pel 2017 en vàries línies: 

- La dotació de personal per àrees clau, com és la d’Hisenda, amb la creació d’una Intervenció 
Delegada, per exemple. 

- Una millor planificació, de la qual en tenen un primer exemple a les mans. El pressupost per al 2017 
incorpora un annex d’inversions fet a 4 anys vista, en un esforç de programació innovador, dirigit des 
d’Hisenda però sols possible per l’esforç fet per tots i cadascun dels departaments. 

També en el model de memòries es pot observar l’esforç de planificació fet. Per primera vegada, aquestes 
memòries inclouen més dades, més informació, una visió més completa, incorporant un seguiment de 
l’històric, el cost dels programes a tres anys vista i el pes relatiu que tenen cadascun d’ells dins la 
institució. Unes memòries que en ser més detallades i aportar més informació esdevenen també un esforç 
per una major transparència. 

Deia al principi que amb els pressuposts passen de la reflexió a l’acció, i els ha pogut explicar breument 
les accions que consideren prioritàries: l’atenció a les persones menys afavorides; la garantia dels drets 
socials que el nostre sistema polític els garanteix; l’esforç en la inversió pública, destacant també 
l’increment de la inversió en infraestructures socials; el municipalisme del Consell de Mallorca, una línia 
transversal ja que en tots els departaments hi ha línies de suport o col· laboració amb els ajuntaments, fins 
a sumar una important quantitat i, finalment, la línia de treball per l’eficiència que en aquests pressuposts 
han volgut començar a marcar en un treball de futur. 

Totes i cadascuna de les principals decisions preses per l’equip de govern a l’hora d’elaborar els 
pressuposts s’han fet pensant sempre en l’interès general de la nostra terra, és a dir, pensant en la qualitat 
de vida, en els drets de les persones que hi habiten, persones que també tenen dret a confiar en tenir una 
institució que vetlli pels seus interessos, per la seva seguretat, per la seva llibertat i per la seva igualtat 
d’oportunitats. En definitiva, són uns pressuposts elaborats des d’uns valors, uns pressuposts amb ànima 
amb la clara consciència que els ideals només els assoliran amb una gestió de cada dia més eficient dels 
recursos públics. 

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

En primer lloc, li diu al Sr. Bonet que l’any passat va iniciar la seva intervenció amb molta il· lusió i 
pretenent un canvi ambiciós, dient que eren els pressupostos més socials de la història i que el seu govern 
adquiria un compromís social amb la ciutadania. 

Li agradaria demanar-li, ja que són tan participatius i partidaris d’enquestes populars (que per cert, creu 
que només n’han feta una), quin creuen que seria el resultat d’una enquesta on demanassin al ciutadà si 
l’augment en l’àrea social ha tengut qualque repercussió en el seu dia a dia? 

Una altra pregunta que li agradaria fer-li és en quina situació estan davant les transferències anunciades a 
so de bombo i platerets pel pacte, aquestes que tenen atribuïdes i que esperen rebre amb l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears? 

Varen anunciar una gran evolució en el marc competencial durant 2016-2017. I no veuen ni una partida 
dedicada a aquesta ampliació de competències; per ventura no confien en els seus companys del 
Parlament, que estan ben distrets amb tanta moguda. 

Presumien (segons les seves paraules) de fer del Consell una institució eficient, útil i respectada. Eficient? 
Ha canviat qualque cosa en eficiència? Útil? Han modificat res de la legislatura passada? Respectada? No 
se pot respectar allò que no se coneix i una gran part dels ciutadans ni ens coneix ni sap què feim aquí. El 
Consell és més operatiu un any després? És menys burocràtic? És mes social? Té millor acceptació per 
part del ciutadà? És més notòria la millora? O és fum tot el que els volen vendre? Potser, després de 16 
mesos, s’han resignat i acomodat al ritme que funciona, ja els va bé.  

No poden entendre que duguin uns anys d’augment dels pressuposts i que estiguin estancats en els 
mateixos percentatges any rere any. Tenen un 67,81% de despeses d’estructura i un 32,19% de despeses 
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no estructurals. En dos anys han augmentat els seus pressupostos en 54 M€ i, en canvi, les proporcions 
segueixen mantenint-se. 

L’any 2015 el percentatge era d’un 67,16% en despeses d’estructura i d’un 32,84% en despeses de no 
estructura. Quin canvi de direcció és aquest? Interpretant les xifres així és molt difícil explicar-li al 
ciutadà que aquest Consell ha canviat amb el govern del pacte. Tenen més doblers i estan gastant més, 
però repartint els doblers exactament igual, per la qual cosa, del 100% dels pressuposts, només un 30% 
repercuteix directament en el ciutadà i el 70% restant se segueix gastant en moure aquest transatlàntic. 

Varen vendre al ciutadà que havien d’aprimar l’administració i la segueixen alimentant i augmentant un 
5% les despeses de personal en aquest darrer any i en un (atenció!) 18% d’ençà que se varen fer càrrec 
d’aquesta institució fa ja 16 mesos ben llargs. 

No han repartit tasques, no. S’han dedicat a contractar en comptes de redistribuir. No se tracta 
d’acomiadar ningú, no. Ni d’estar en contra de la contractació necessària. Però abans de gastar, cal 
optimitzar els recursos de què se disposa i l’equip de govern no ho està fent. Tiren d’estudis i projectes 
per a tot, contractant personal extern en comptes de valorar el que ja tenen.  

L’exercici passat varen començar el seu discurs dient-los que pensaven que el ciutadà no hauria d’estar 
molt satisfet amb els pressupostos i un any després la seva opinió no ha canviat. Més aviat ha empitjorat. 
Massa doblers per a imatge però molts pocs per a allò imprescindible, que no mediàtic. Les funcions del 
Consell estan clares i la seva feina hauria de ser la de coordinar i aglutinar les necessitats allà on no 
arriben els municipis, des de la humilitat i la feina en equip, no des de la prepotència de saber que tot està 
guanyat. 

Consensuar pressuposts ajuda al bon govern i a l’efectivitat d’aquests. Això seria la nova política. L’equip 
de govern fa la política de tota la vida, aquesta que tanta ràbia els fa que els recordi, la del ‘més del 
mateix’ i aquests pressupostos són ‘més del mateix’. Rígids, elaborats com els de sempre des de la visió 
de qui governa, no des de la pluralitat de les diferents opcions polítiques, que són les que configuren el 
marc electoral. 

Aquests pressuposts no cobreixen les expectatives que el ciutadà podria esperar d’un Consell de tots els 
mallorquins. Han de recordar que mentre aquest Consell no sigui la casa dels mallorquins i que els seus 
resultats no siguin els que el ciutadà espera d’aquesta institució, seguiran tenint un Consell invisible als 
ulls de la ciutadania. 

Pel que fa a Benestar Social, han engreixat l’IMAS amb un 22,77% del pressupost en aquests 2 anys i, 
una vegada més, veu que un 81,36% és per satisfer la seva envergadura i el que arriba directament al 
ciutadà només n’és un 18,64%. 

Han crescut amb dues vicepresidències, amb direccions insulars, amb coordinadores sense experiència i 
amb un munt de càrrecs perquè, segons l’equip de govern, funcioni millor i es doni una millor atenció. I 
els resultats diuen que estan capejant un any, amb crèdits extraordinaris perquè els menors no se quedin 
desprotegits o amb una possible compra d’una finca, que se’ls varen avançat i varen quedar amb la boca 
badada: l’edifici dels Sementals, Manacor. 

El departament de drogues, com que l’han de transferir, el pobre està mig marginat. 
La Llar dels Ancians, d’ençà que va començar aquesta legislatura sent xerrar de les obres del bloc C. I la 
Bonanova? Aquí sí que els animaria que facin estudis i treballs tècnics. És urgent la seva rehabilitació 
integral. Que no passi cap desgràcia! Consellera, té una de les àrees més delicades, sensibles. Li injecti 
competència, s’ha de menester. 

Quant a Territori i Infraestructures, assegura que s’han obstinat amb rescatar el túnel de Sóller i no és que 
hi estiguin en contra. L’única cosa seria que valorin, en un futur, que en costarà el manteniment als 
mallorquins. Tampoc no tenen clar el que costarà el rescat que, a damunt, no surt en els pressuposts de 
l’any que ve. 

Faran un acte de fe amb la consellera perquè, com fan els mags, tregui els doblers d’una forma màgica per 
pagar. També ha de dir que desitja que, d’una vegada per totes, ja se comenci el desdoblament de la 
carretera Llucmajor– Campos. 

Referent a Desenvolupament Local, diu que desitgen que, amb relació a les línies d’ajudes als 
ajuntaments, se pugui anar fent feina per agilitar la paperassa i que els terminis per a les justificacions i 
execucions no s’allarguin. 
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Veuen desproporcionat que el Servei de Caça s’incrementi en un 27,4%, dins un pressupost de 1.436.790 
€.  

A Ciutadans li agradaria que destinassin uns doblers per a la protecció animal. Just li vol fer una reflexió 
al Sr. Font: hi ha països on l’abandonament d’animals s’ha reduït a zero (Holanda) i han de fer un esforç 
per arribar al fet que l’Institut Hípic no costi doblers al Consell i consegüentment als ciutadans. 

A Medi Ambient li rebaixen un 5,2% els pressuposts d’aquest departament. 

Sra. Espeja, li han marcat un gol en tota l’esquadra. Han destinat al seu departament només un 2,3% del 
pressupost quan hauria de ser un pilar d’aquest Consell, en benefici de l’illa de Mallorca. Abaixen un 7% 
la gestió de residus, un 17,7% l’educació ambiental. Inexplicable. Necessiten que aquesta illa estigui 
protegida i una part importantíssima d’aquesta protecció és el medi ambient. Li sap molt de greu que a 
aquest departament, amb aquests pressupostos, se li resti importància. Aquest no és el camí. Sra. Espeja, 
tregui el geni que qualque vegada li han vist. 

En matèria de Cultura, Patrimoni i Esports consideren que aquest departament està poc valorat. El 
pressupost just s’incrementa en un 0,5%. Dins les competències que té no sabria dir quina és la més 
important. Sí destacaria tot el que se pot fer per protegir el nostre patrimoni. 

El que sí pareix que els preocupa i se destina més d’un milió d’euros és a normalització Lingüística. El 
seu Grup pensa que aquests doblers se podrien destinar a atendre altres necessitats del departament. 

Pel que fa a Economia i Hisenda, li diu al Sr. Bonet que tal vegada el que els va cridar l’atenció del seu 
departament, potser per l’hora que era o perquè era el darrer en fer la seva exposició, va ser que 
destinarien una part dels pressuposts a llogar 4 places d’aparcament per a alts càrrecs. Té entès, perquè ho 
va escoltar un dia, que el president, Sr. Ensenyat, se’n paga un de la seva butxaca. Tal vegada ho puguin 
reconsiderar. 

El que sí vol és donar-li les gràcies tant a la directora insular d’Economia, Sra. Cristina Ballester, com al 
secretari tècnic, Sr. Joan Ignasi Morey, els quals sempre que els han hagut de menester, els han donat una 
mà. 

Quant a Participació Ciutadana, li diu al Sr. Jurado que li haurà de donar la raó al Sr. Pastor quan diu que 
és l’amo del Consell. 

El seu és un dels departaments que té un 2,9% més que l’any passat. Per tant, amb més de 13 M€, pensa 
que ja han de començar a veure resultats en les seves competències que, de moment, no se veuen. 

Li recomana al Sr. Jurado que se posi les piles i que les associacions de gent gran, en acabar aquest any, 
les seves butxaques en coneguin els resultats. 

En Igualtat han pujat un 79,9%. Tot el seu suport però exigeixen que se coordinin totes les 
administracions per tal de donar les eines eficients per protegir, d’una vegada per totes, a totes –valgui la 
redundància– les dones que se trobin en perill de violència de gènere. Han de fer feina junts per ajudar 
aquestes dones maltractades que sofreixen dia a dia. Cap dona mort més per violència! 

Per tot això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al Consell de Mallorca votarà en contra 
d’aquests pressuposts i proposa al Ple del Consell de Mallorca la devolució de l’avantprojecte de 
pressuposts generals del Consell de Mallorca per al 2017. 

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

Li assegura al Sr. Bonet que, una vegada haver-lo escoltat, ha tengut la temptació de deixar els papers 
damunt la taula i entrar a debatre amb ell sobre tot el que ha dit però segurament es deixaria moltes coses 
importants i, per tant seguirà el guió que s’havia marcat. 

Quan escoltava el Sr. Bonet, li ha recordat al Sr. Manera, aquell conegut guru de la política econòmica de 
la nostra Comunitat Autònoma, que va ser capaç en 4 anys d’arruïnar els ciutadans i les ciutadanes 
d’aquesta terra. 

Diria que el Sr. Bonet ha fet un discurs políticament correcte –segurament la majoria de consellers 
presents l’haurien fet paregut– però s’ha limitat a dir les coses positives i amagar –o callar– aquelles que 
no ho són tant. 
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Imagina que aquesta tasca correspon a l’oposició i així ho farà. Posaran damunt la taula totes aquelles 
mancances que té aquest pressupost però, sobretot, aquelles coses que vol amagar. 

Coincideix amb el Sr. Bonet que avui és el Ple més important de l’any. D’allò que el Ple aprovi avui 
dependran, en gran part, les polítiques que farà la institució que hauria de ser –però no ho és– la més 
important per als mallorquins i mallorquines: els recursos de què disposarà el govern del Consell de 
Mallorca per posar en pràctica les polítiques i així donar resposta a tants problemes que té la gent. 

Matisa que ha dit “en part” ja que els pressuposts només són l’instrument per realitzar les polítiques però, 
com s’ha vist aquest any, malgrat que els números puguin ser bons, no és una garantia que l’equip de 
govern tengui la capacitat per gestionar el Consell de Mallorca i executar els pressuposts. 

En la seva intervenció, el Sr. Bonet ha dit que el Consell de Mallorca era una institució en marxa. Al 
respecte comenta que no sap si és una institució en marxa o de marxa però la veritat és que la marxa que 
duu no és la que El Pi-Proposta per les Illes desitjaria. 

L’any passat el seu Grup va voler donar un vot de confiança a l’equip de govern. Varen ser capaços 
d’arribar a acords i de fer algunes aportacions que, segons el seu parer, varen millorar alguns aspectes del 
pressupost de 2016. 

Deia el Sr. Bonet que són uns pressuposts amb ànima i ha tengut la capacitat de recordar-li allò que li deia 
la seva padrina quan arribava al dinar amb cara de pomes agres. Aleshores li deia que era un “ànima 
morta”. Aquest Consell de Mallorca duu el ritme d’ànima, però morta. No funciona. 

Enguany no ha estat possible arribar a un acord amb l’equip de govern i ha de reconèixer que ha estat a 
pesar de la bona voluntat que el Sr. Bonet hi ha posat, però aquesta bona voluntat no la pot fer extensiva a 
altres membres de l’equip de govern. 

Avui El Pi-Proposta per les Illes presenta una esmena a la totalitat per diferents motius. El primer és que, 
al seu parer, aquests pressuposts són sensiblement millorables. El segon és el seu desacord amb el model 
de serveis socials de la Sra. Fina Santiago, que imposa un model de residències que serà, en el futur, 
inassumible pel Consell de Mallorca. 

Puntualitza que ha dit “model de la Sra. Santiago” ja que, després d’un any i mig, han pogut comprovar 
que aquest govern no té model de serveis socials més enllà del caos constant. 

El tercer motiu és la nul·la capacitat de gestionar que ha demostrat l’equip de govern durant aquest any i 
mig. 

Ha de dir que, malgrat que el Sr. Bonet els va dir que tendrien temps per preparar i estudiar els 
pressuposts, no ha estat així. Tot ha quedat en bones paraules i bones intencions però poca cosa més. 

Consens, participació, transparència, talant... Ja ho deia l’any passat, són paraules que sempre tenen a la 
boca però, a l’hora de posar-les en pràctica, en queda ben poca cosa i ho explicarà amb alguns exemples. 

Els pressupostos de l’any passat eren de 356 M€ i els varen augmentar 159 M€ més per diferents 
modificacions. D’aquests 515 M€, resulta que només n’han executat 277. Aproximadament un 51%. 
Hauran de reconèixer que no són gran gestors.  

Enguany presenten uns pressuposts amb un augment d’un 6,2%, cosa que no està gens malament. 18 M€ 
més per a Benestar i Drets Socials, baixen sensiblement el Departament de Desenvolupament Local, cosa 
inexplicable i impossible de defensar davant els ajuntaments. Aquests pressuposts tenen 5 M€ més per a 
Territori i Infraestructures i els altres departaments queden més o manco igual. Aquestes són, a gran trets, 
les grans xifres d’aquests pressuposts. 

Reconeix que amb aquests números totals es podrien fer uns grans pressuposts. Amb un millor 
finançament segurament podrien afrontar alguns dels principals problemes que tenen els mallorquins i 
mallorquines i fer polítiques de prevenció de cara al futur. 

Un millor finançament podria arreglar tot el tema de les carreteres que estan en un estat lamentable. 
Millorar la seguretat dels conductors i dels ciclistes que circulen per les nostres carreteres. Podrien 
millorar els serveis socials i posar en funcionament altres serveis com teleassistència o transport per a les 
persones dependents als centres de dia. Podrien donar més ajudes als ajuntaments per millorar les seves 
infraestructures o ajudar, per exemple, el petit comerç que es veu ofegat per la competència dels més 
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grans. O fer, per exemple, una bona promoció turística de Mallorca o acomplir la promesa de rescatar el 
túnel de Sóller, que no té un sol euro en aquests pressuposts. 

Si el Govern de les Illes Balears complís la seva obligació i pagàs les bestretes, el Consell de Mallorca 
tendria més liquiditat i uns pressuposts més reals però, de moment, zero euros d’ingressos pel tema de les 
bestretes. Així i tot, ha de reconèixer que les possibilitats que té el Consell de Mallorca amb aquestes 
xifres no són dolentes. 

Escoltant els consellers en les seves compareixences i mirant l’execució del pressupost de 2016, han 
arribat a pensar que, de moment, s’estimen més que no arribin més recursos ja que no saben i són 
incapaços d’executar els que ara tenen. 

Un cas concret és, per exemple, el del vicepresident Sr. Jurado, pèssim gestor. 

Igualtat d’Oportunitats tenia en el pressupost de 2016 334.900 €. N’ha executat 41.996. En 2017, com a 
càstig, li donen 65.000 € més. Promoció Social i Associacionisme: 2.315.900 €. N’ha executat 1.206.000 
i encara n’hi apugen 500.000 €. Participació Ciutadana, el seu departament estrella. El departament d’allò 
que anomenen “la nova política”. De 202.000 € n’ha executat 46.500. Relacions Institucionals: de 
231.200 €, 31.800 € executats. Gabinet de comunicació: de 499.000 €, 144.000 € executats. 

Tot seguit demana si això els pareix seriós. Personalment diria que és per estar ben preocupats. 

Però l’execució de programes tampoc no dóna millors resultats. Per tots els departaments hi ha partides 
d’estudis i treballs tècnics, reunions i conferències, publicitat, activitats culturals i esportives i què fan 
amb això? Doncs, ben poca cosa. 

Estudis i treballs tècnics: 2.818.000 € i executats 407.000 €. Reunions i conferències: 534.000 € i 
executats 39.900 €. Activitats culturals i esportives (tots els consellers són molt aficionats fer activitats 
culturals i esportives a tots els departaments. Li llevaren la Presidència al Sr. Miralles i ara també li volen 
llevar qualcuna competència): dels 807.000 € pressupostats, n’han executats 152.800. Publicitat: 
1.182.000 € i 83.500 € executats. 

El Sr. Bonet no podrà dir que aquesta és una bona execució de pressupost. No dirà que això és una mostra 
d’eficiència. No li dirà que això és una mostra de bona gestió. 

No pot ser que es pressupostin 4 M€ entre estudis i treballs tècnics i reunions i que, en el pressupost 
promoció turística, Mallorca tengui 54.000 €. No pot ser que gairebé 1 M€ es destini a publicitat i 
propaganda, que no tenen cap tipus de resultat, com és el cas de “Repensem Mallorca”. 

Pel que fa al Teatre Principal, comenta que són molts doblers els que cada any destinen al Teatre 
Principal i ho donarien per bo si, com a mínim, fos la institució cultural de referència de tots els 
mallorquins i mallorquines, però no ho és. 

Un altre exemple és l’Institut Hípic, que cada any gasta prop de 3 M€, a fons perdut, i no són capaços de 
posar iniciatives a damunt la taula per a l’autofinançament del trot a Mallorca.  

A més a més, parlen de seguretat en temes de personal. En productivitats a tots els departaments fan una 
despesa astronòmica. Gairebé 3 M€ en productivitats. Exactament hi gasten 2.742.600 €. S’ha plantejat 
qualcú que això és una autèntica barbaritat i una mostra de mala gestió? 

Tampoc no entenen que presumeixin de bona solvència econòmica i financera i que pressupostin –està 
per veure què gastaran– 600.000 € d’interessos de demora, que les empreses o proveïdors reclamen a la 
institució quan no paga d’hora. Exigeix que paguin els proveïdors així com toca perquè aquests 600.000 € 
els paguen tots els mallorquins i mallorquines. 

Des del seu Grup pensen i creuen fermament en la necessitat de fer una reflexió i repensar el sistema de 
residències que l’equip de govern vol implantar i ho explicarà amb xifres perquè s’entengui. 

Residència de la Bonanova: pressupost 19.894.000 € per unes 480 places i uns ingressos de 2.250.000 €. 
Residència de Felanitx: pressupost 5.985.000 € per unes 140 places i uns ingressos de 597.000 €. 
Residència Huialfàs: pressupost 2.221.000 € per unes 60 places i uns ingressos de 304.000 €. Llar dels 
Ancians: pressupost 13.394.000 € per unes 270 places més centre de dia i uns ingressos d’1.800.000 €. 

La suma total és d’aproximadament 960 places amb un cost de 41.495.000 € i uns ingressos de 4.951.000 
€. El cost total d’aquestes 960 és de 36.544.000 € que equival a un preu aproximat de 105 €/dia/plaça. 
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El model que hi havia fins ara era el de residències concertades. L’aportació del Consell de Mallorca és 
de 13.742.000 € per unes 960 places de les quals, devers el 60% o 65% són concertades, és a dir, que 
estarien parlant d’unes 690 o 700 places que tenen un cost aproximat de 20.209 € que equival a un preu 
per plaça i dia d’entre 56 € i 60 €. El nou model que proposen és inassumible pels ciutadans i ciutadanes. 

A més a més, el seu model és un insult a totes les residències que avui estan en funcionament (Montuïri, 
Manacor, Calvià, Inca, Cala Rajada) perquè estan dient que val la pena pagar el doble per cada plaça de 
residència perquè els nostres majors no estan ben atesos a les residències concertades. 

Imagina que val la pena pagar el doble amb el nou model perquè el personal de les residències 
concertades no és eficaç. Imagina que per a l’equip de govern val la pena pagar el doble a una residència 
pública perquè consideren que les concertades funcionen malament. 

Assegura que no és així. Les residències concertades funcionen bé i l’equip de govern tria l’altre model 
simplement per un compromís de la Sra. Santiago –que comentà en un discurs– quan se feien aquestes 
residències públiques. 

A continuació s’adreça a la Sra. Puigserver (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) per dir-li 
que aquestes residències públiques s’hauran de construir i, de moment, ja destinen 2,2 M€ per a la 
construcció de noves residències. El cost d’una residència d’unes 120 places no baixa dels 7,5 M€ i li 
demana si sap que una residència amb menys de 120 places no funciona. Suposa que sí ho sap. 

L’equip de govern continua amb la idea que el Consell de Mallorca ha de passar totalment desapercebut. 
Segueixen amb la idea que el Consell de Mallorca no s’ha de conèixer i només ho fan amb una finalitat: 
que els mallorquins i les mallorquines no sàpiguen què fa l’equip de govern en aquesta institució perquè, 
si se n’adonen, hi estaran poc temps. 

El Sr. ROVIRA (PP) comença el seu torn d’intervenció. 

Manifesta, en primer lloc, la seva satisfacció i la del Grup Popular pel recent nomenament de la Sra. 
Maria Salom com a delegada del Govern. Ha estat la seva presidenta, la seva cap de llista i estan 
convençuts que realitzarà una gran labor en la seva nova responsabilitat. 

Entrant en el debat dels pressuposts, li diu al Sr. Bonet que li agraeix el talant del seu discurs, que ha estat 
agradable però, tot i això, no els quadra, en absolut, amb allò que han pogut llegir aquests dies en la 
documentació dels pressuposts que els ha remès. 

Per aquest motiu, perquè no els agrada el que han enviat per escrit i, donat que no estan votant el discurs 
del Sr. Bonet, el Grup Popular ha presentat una esmena a la totalitat dels pressuposts de l’equip de govern 
i ho ha fet per manifestar la seva oposició al fons dels pressuposts i també a les formes. 

Puntualitza que s’oposen al fons pel contingut d’aquests pressuposts i també s’oposen a les formes però 
no a les de presentació dels pressuposts sinó a les formes de governar que té l’equip de govern. A 
continuació desenvoluparà aquests dos punts. 

Quan se preparen uns pressuposts, s’ha de mirar quina estructura té l’Administració, d’on vénen, què s’ha 
fet, què hi ha pendent i quines necessitats hi ha per al proper any. El Partit Popular, ja sigui amb major o 
amb menor èxit, ha fet un diagnòstic del que hi ha i del que hi falta. 

No sap si l’equip de govern ho fa però el seu diagnòstic i el del Partit Popular no coincideixen en absolut. 
El PP vol i ha volgut sempre una estructura ajustada de l’Administració i vol que aquest ajustament 
estructural de l’Administració es compensi amb una bona gestió de l’equip de governi i amb el suport de 
la societat i de les entitats que hi fan feina. 

Per a l’actual equip de govern, l’estructura ha de ser grossa, que se vegi molt, que estigui inflada i, si és 
possible, que tot el que facin ho facin des del vessant públic: la societat rebrà però no hi participarà. Pensa 
que aquesta és una de les grans diferències entre els dos models. 

Quant a la gestió, observa que tenint més recursos per a 2016, s’ha notat menys i no ho pot entendre. Com 
és possible que, tenint un pressupost amb més doblers, en llegir el pressupost s’adverteix que gasten 
menys i és perquè allò que veuen els ciutadans no s’incrementa. El que incrementa és fer que aquesta casa 
sigui gran. 
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Per aquest motiu, un dels aspectes fonamentals d’aquests pressuposts –que el PP no accepta i que valora 
molt negativament– és l’estructura que té el Consell de Mallorca. Amb tot, almanco la gestió del 
pressupost podria ser bona, però no ho és. 

Si miren l’execució dels pressuposts de 2016 s’observa que ronda, a data 1 de novembre, el 40% però, a 
més a més, resulta que les inversions previstes en els pressuposts aprovats inicialment no arriben, en 
aquesta data, ni al 12% d’execució. Aquestes dades obliguen a tots a fer una necessària reflexió sobre el 
perquè només s’executen els pressuposts pel que fa a pagar nòmines i despesa corrent mentre no 
s’executa allò que comporta un poc d’esforç, feina i gestió. 

Si els pressuposts de 2016 ja eren dolents i no eren reals per al Partit Popular, els de 2017 encara són 
pitjors perquè l’equip de govern ja hauria de saber com funcionen els pressuposts i com funciona el 
Consell de Mallorca. Alguns consellers han començat fa pocs però n’hi ha molts que ja hi eren: el Sr. 
Bonet el primer de tots. Per això, li demana com és que presenta aquests pressuposts que no varien, en 
absolut, d’allò que han fet en 2016. Potser tornaran a gestionar igual i executar els pressuposts de 2017 de 
la mateixa manera que en 2016. El Partit Popular creu que això mereix, de per si, una esmena a totalitat. 

Tothom s’hauria d’alegrar –qualsevol persona que governi ho hauria de fer– de tenir majors ingressos 
però aquests haurien de venir sempre per una millora de l’activitat econòmica repercutint en un millor 
finançament. El problema és que ni al Govern de les Illes Balears ni al Consell de Mallorca això no els 
basta. Al final l’increment de pressuposts és conseqüència d’un increment de la pressió fiscal del Govern 
de les Illes Balears. Més imposts per als ciutadans, un model clarament d’esquerres. Per aquesta raó, 
també el Partit Popular està en contra del model de pressuposts que presenten avui. 

Observa que continuen sense reclamar els 15 M€ de la Renda Social Garantida del Govern de les Illes 
Balears per gestionar-los des del Consell de Mallorca. L’equip de govern és molt reivindicatiu però 
només de boca ja que, a l’hora de la veritat, segueixen les ordres de la seva antiga cap. Ja ha anunciat que, 
per a Promoció Turística, basta amb una propina i que la resta la posarà el Consell de Mallorca perquè al 
Govern de les Illes Balears li va malament. 

Tot seguit demana què passa amb les bestretes. S’havien de començar a cobrar aquest any. En 2017 les 
havien de consignar en el pressupost de la Comunitat Autònoma però no hi són ni les esperen. 

Què hi ha d’aquell esperit crític i reivindicatiu del PSOE? Recorda que, durant els 4 anys de la legislatura 
passada, el PSOE se queixava molt per aquest motiu i ara què? El PP almenys va aconseguir millorar el 
finançament del Consell de Mallorca però què aconseguirà el PSOE? 

A continuació s’adreça al president, Sr. Ensenyat, i l’adverteix que vagi alerta amb els seus socis del 
PSOE. El Sr. Ensenyat s’ha de fer amb el comandament quant al tema del finançament del Consell de 
Mallorca i quant al tema de reclamacions al Govern de les Illes Balears. Si ho deixa en mans del Sr. 
Bonet, aquest no reclamarà res. 

En els ingressos també considera que els pressuposts estan malament donat que hi ha 1.200.000 € que el 
Consell de Mallorca recaptarà dels ajuntaments pel pagament del Serpreisal, doblers que són fonamentals 
per a les inversions però que no estan previstos en els ingressos, encara que els ajuntaments els han 
aprovat. Ja ho varen dir l’any passat i ara ho repeteixen. Demana com s’ha fet el pressupost d’ingressos 
atès que no consignen aquests doblers: 1.200.000 € que no hi són. 

Encara és més important saber qui garanteix els 30 M€ de convenis amb la Comunitat Autònoma. Segons 
la Sra. Puigserver, pròximament, en una reunió sectorial, se concretarà l’import d’aquests convenis però, 
això no obstant, els ingressos els han consignats en els pressuposts sense tenir garantia de rebre’ls. 

Assegura que els pressuposts de la Comunitat Autònoma baixen, en 1 M€, els doblers que envien als 
consells insulars pel concepte de Renda Mínima d’Inserció i demana si l’equip de govern ho sap. Així ho 
va dir la Sra. Santiago quan va explicar el pressupost de la seva Conselleria al Parlament de les Illes 
Balears i es pot comprovar llegint-ne el diari de sessions. Destinen 1 M€ menys d’RMI als consells 
insulars perquè apujaran l’altra renda (per la qual l’any passat pressupostaren 20 M€ i en gastaren 2) que 
assumirà més ajudes. Pensa que el Consell de Mallorca hi hauria de dir quelcom, però no ho fa i 
pressuposta aquest 1 M€. 

Haurien de prendre exemple de la Sra. Roig, que no tancava ni presentava el pressupost fins no tenir una 
garantia per escrit. A més a més, la Sra. Cirer ja ho va dir en Comissió Informativa. Ho va fer per ajudar i 
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perquè l’equip de govern tengués en compte que estaven pressupostant coses sense tenir la garantia del 
Govern de les Illes Balears, per escrit, que podrien comptar amb els ingressos d’aquests convenis. 

Li diu al Sr. Bonet que creu que van de sobrats. Sempre que el PP adverteix d’alguna mancança, els és 
igual i diuen que el Consell de Mallorca està molt bé i ho pot aguantar. Si no hi ha doblers per a Promoció 
Turística, doncs és igual. El Consell de Mallorca ja hi posarà el que falti. Aquest excés d’ànims del Sr. 
Bonet perjudicarà molt aquesta institució. 

Tampoc no els agrada el pressupost de despeses. Pensen que és una façana, fum, maquillatge. Hi ha coses 
molt importants com la partida del rescat del túnel de Sóller –amb el qual no està d’acord el PP– que no 
han consignat. Això els desquadrarà i distorsionarà el pressupost. Ja no seria el pressupost més social i les 
inversions quedarien reduïdes a recuperar quelcom que ja està fet. 

El deute tampoc no ha de créixer per rescatar el túnel de Sóller i les inversions pendents d’altres anys 
tampoc no s’han de dedicar al rescat. Aquest també és un motiu pel qual el PP pensa que aquests 
pressuposts no són més que maquillatge i fum. 

Ha sentit el Sr. Bonet parlar de contenció de la despesa i de veres que no ho entén. No entén com pot dir 
que hi ha contenció de la despesa quan el que més s’incrementa és el capítol 1. 

Amb relació al personal, diu que l’any 2016 s’incrementà en devers 12 M€ el pressupost de despeses 
consolidades del Consell de Mallorca i, per a 2017, veu que el tornen a incrementar amb 6 M€ més. Cal 
tenir en compte que, d’aquests 6 M€, ja no s’ha de pagar cap part pendent de pagues extres. Entre els 12 
M€ de 2016, comparant amb els pressuposts de 2015, i els 18 M€ de 2017 (els 12 M€ de 2016 més els 6 
M€ nous), en dos anys duen 30 M€ més en despeses de capítol 1. No és sostenible que el Consell de 
Mallorca es gasti aquesta dinerada en nòmines. 

En 2015 hi havia 105 M€ en capítol 1 (presidenta Maria Salom), en 2016 (president Miquel Ensenyat) hi 
havia 117 M€ i en 2017 hi haurà 123 M€. Fent-ne la comparació amb 2015, hi han pressupostat 18 M€ 
més mentre que diuen que hi ha contenció de la despesa. 

En despeses corrents continuen veient que els agrada la despesa supèrflua. En 2016 s’hi varen passar però 
no han estat capaços d’executar el pressupost de capítol 2. Per quedar millor –així ho va dir el Sr. Bonet 
en Comissió Informativa– ha demanat un esforç per rebaixar aquest capítol un 5% retallant d’estudis i 
treballs tècnics i d’altres despeses d’aquest tipus. 

No obstant això, baixar un 5% de quelcom que es va incrementar desmesuradament en 2016 no és cap 
esforç. És simplement que baixen unes dotacions pressupostàries que saben que no seran capaços de 
gastar i, conseqüentment, no es tracta de cap contenció de la despesa. La veritat dels pressuposts és molt 
distinta a la que conta el Sr. Bonet. 

Pel que fa a les formes de governar, comenta que el Partit Popular veu en l’equip de govern del Consell 
de Mallorca molt bones paraules, molta telegènia, molts somriures, molta imatge, molta publicitat, molt 
Pep Lemon, molt llonguet, molta fira d’Inca (invitació al Dijous Bo enmig d’un ple)... Sembla, a més a 
més, que a Mallorca tothom està “repensant Mallorca”. 

Hi veuen també reunions de batles molt sovint allà on hi ha un o dos temes interessants i la resta és 
farciment absolut. Veu que es reuneixen per a qualsevol cosa. Els portaveus tenen un grup de WhatsApp 
on contínuament es demanen si fa bon temps, si fa mal temps, si retarden 10 minuts una reunió o no la 
retarden, etc., però ningú no els ha consultat res sobre aquests pressuposts perquè ja estaven fets. 

En l’àrea social han comunicat els pressuposts a les entitats però no els han demanat la seva opinió. Això 
no és ser participatius. Doncs no! Ser participatius és preguntar per la Diada de Mallorca, que és el que 
més preocupa a tothom.  

Sembla mentida que perdin el temps miserablement en coses que no importen més que a alguns –que 
només estan preocupats per un canvi de data– quan realment la cosa més important, que és decidir com 
gastar 400 M€, a ningú no se li ha ocorregut demanar l’opinió de l’oposició. Pot entendre que no demanin 
el parer de l’oposició –és normal perquè ja ho feren així l’any passat– però no que no li ho demanin a la 
societat. 

En les formes de governar, l’equip de govern tampoc no mereix el vot favorable del Partit Popular als 
pressuposts i, per tant, hi mantendran l’esmena a totalitat. 
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S’observa, en les distintes àrees del Consell de Mallorca –en les quals no entrarà perquè és una labor que 
s’ha de fer en debatre les esmenes parcials–, que ni en Cultura, ni Patrimoni, ni en l’Àrea Social, ni en 
Infraestructures, ni en Urbanisme ni en Medi Ambient –mereix una menció especial Desenvolupament 
Local perquè no s’estén així com està i que no s’incrementi el seu pressupost– no hi ha res que faci que el 
PP pugui votar a favor dels pressuposts. Per aquesta raó, el seu Grup ha presentat aquesta esmena a la 
totalitat.  

Els preocupa molt el punt de vista general que té l’equip de govern sobre els grans problemes de Mallorca 
i els problemes que tenen els ciutadans. Els preocupa que l’equip de govern no sàpiga prioritzar. Els 
preocupa que gastin els doblers en mantenir una estructura gegantina que no és necessària per al 
funcionament del Consell de Mallorca.  

Els preocupa que no siguin capaços de gestionar el que varen aprovar per a 2016, que no siguin capaços 
de gastar els doblers que tenen i els preocupen les prioritats de l’Àrea Social, per exemple, en què no 
compten, en absolut, amb el sector privat atès que tot ha de ser públic, tot ha de ser gros, tot ha de ser 
estructura i, encara que tot costi més, va bé si ho fa l’Administració perquè van sobrats de doblers. 

El Partit Popular no hi està d’acord. Pensen que hi ha un model diferent. Creuen que ara, que hi ha millor 
finançament, és quan aquest model ha de funcionar millor i no, com fa l’equip de govern, que desaprofita 
les partides i les empra per engreixar la institució. 

Per concloure, diu que creu que els pressuposts de 2017 mereixen més que mai l’esmena a la totalitat. 

El Sr. BONET inicia el seu torn de rèplica. 

Fa notar que la sensació que té, una vegades sentides les intervencions dels distints grups polítics de 
l’oposició, és que no s’han llegit els pressuposts. Assegura que tenen un parell de titulars que han repetit 
des del primer dia que varen presentar els pressuposts i els segueixen repetint convençuts que, quan més 
els repeteixin, més calaran les idees que, per altra banda, són falses. Són idees que no es corresponen amb 
la realitat que figura en els documents. Confonen intencionadament les partides. 

Li sap greu que diguin que no els han consultat quan resulta que han fet dues reunions prèvies quan els 
pressuposts s’estaven tractant amb els departaments i l’oposició no hi va aportar cap idea a les reunions 
que han mantengut. Hi han volgut fer esmenes a corre-cuita, allargant el termini de presentació fins a les 
10 del matí de divendres passat però les presentaren a les 12.30 h. 

Demana que hi hagi un poc de seriositat i, si l’oposició no vol reunions prèvies, doncs no en faran. Les 
reunions prèvies havien de servir perquè hi opinassin però no se’n va sentir cap ni una d’opinió. Insisteix 
a dir que té la sensació que l’oposició menysprea l’esforç d’informació que han fet des del departament 
d’Hisenda, un esforç fet quan encara no estava tancat el pressupost ja que l’estaven parlant amb els 
departaments. 

Si aleshores haguessin proposat modificacions a les partides, les haurien negociades però hom veu que no 
els interessava fer-ho i, per això, refusa que li venguin a dir que no n’han parlat. 

Quant al comentari que si s’han notat els pressuposts de 2016 i en feien una enquesta, diu que si la fessin 
en aquests termes la gent probablement diria que no. Ara bé, si ho demanassin a les persones que s’han 
beneficiat de l’augment de les polítiques socials, creu que dirien que sí els han notat i molt. 

Precisament aquestes persones tenen una millor atenció als centres del Consell de Mallorca perquè l’any 
2016 hi va haver una millor dotació de personal –tant que criticaven l’increment del capítol 1– de serveis 
socials. Així doncs, les persones que han vist millorar l’atenció que se’ls dóna, naturalment que dirien que 
sí han notat els pressuposts. 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía deia que no hi havia gaire canvis en comparació amb la legislatura 
passada mentre que, segons el PP, hi ha molts de canvis. Tot depèn del punt de vista amb què se miri i, en 
aquest cas i sense que serveixi de precedent, està més d’acord amb el Partit Popular.  

Remarca que, afortunadament, hi ha molts de canvis pel bé d’aquesta institució. Hi ha més inversió en 
polítiques socials, hi ha més inversió en general a tota la institució i estan fent un esforç perquè tots els 
departaments inverteixin més. S’ha donat més suport als ajuntaments i, en aquest sentit, assenyala que se 
confonen quan comparen amb els crèdits inicials de Desenvolupament Local i llavors critiquen el grau 
d’execució tot oblidant que s’han destinat 20 M€ més als ajuntaments per a inversions. Això és dir 
mentides, això és falsejar la realitat! 
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Falsejar la realitat és mesclar execució amb pressupost inicial i fan un embull que ni ells mateixos 
s’aclareixen, segons pareix. 

El suport a l’economia és quelcom que no se feia des del Consell de Mallorca i, a més a més, es 
desmuntava tota l’estructura de suport a les empreses, de promoció dels productes locals, de promoció de 
la informació turística, etc. Tot això es va desmuntar la legislatura passada perquè, si recorden, la 
consigna era “aturar màquines” i ara les han tornades a posar en marxa però, en un any, no poden 
pretendre que capgirin la situació completament ja que aquesta institució és complicada de gestionar, cosa 
que sap el PP perquè l’ha gestionada però, sentint-los, pareix que no hagi estat així. 

Tot seguit li demana a la Sra. Serra a què denomina “despeses d’estructura”. Suposa que es refereix als 
capítols 1, 2, 3, 4 i 5. Al respecte li demana si ha tengut en compte que el capítol 4, si no en fa l’anàlisi 
des del punt de vista del pressupost consolidat, és l’aportació a l’IMAS i planteja com volen que creixi 
l’IMAS si no hi fan una aportació des del capítol 4.  

Aquest argument desmunta l’argument de dir que s’ha fet una crescuda brutal de les despeses 
d’estructura. El capítol 4 és el que nodreix, bàsicament, tots els serveis que presta l’IMAS. A part d’això, 
també molts de serveis de l’IMAS se donen a través del capítol 2 i potser volen que s’eliminin els 
contractes amb el tercer sector, despeses d’estructura si només ho miren tècnicament però s’ha de mirar el 
que hi darrere el capítol 2 i darrere la definició pressupostària tècnica: hi ha els contractes amb les entitats 
de discapacitats, hi haurà els contractes per donar els nous serveis de què parlaven, que és la col· laboració 
publicoprivada que, per altra banda, reclamen. 

Segons Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, s’han d’eliminar despeses de capítol 2 però, al mateix 
temps, critiquen que no se col· labori més amb el sector privat i, en aquest cas, li hauran de dir a través de 
quin capítol fa comptes Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía col· laborar amb el sector privat si no és a 
través del capítol 2 o el 4, que són els capítols d’estructura a què feien referència. Per tant, pensa que 
aquesta crítica no té sentit. 

Nega que s’hagi engreixat l’IMAS amb personal i, de fet, creu que totes les crítiques per haver dotat de 
més personal els serveis socials són demagògiques i absurdes atès que el Consell de Mallorca, a través de 
l’IMAS, presta serveis directament i compta amb les residències més grans de Mallorca i, per tant, hi fa 
falta personal, necessiten cobrir baixes, necessiten que els treballadors estiguin satisfets amb la feina que 
fan i, per això, convida a no seguir criticant les despeses de personal de l’IMAS perquè, al cap i a la fi, el 
que estan criticant és la prestació d’un bon servei però potser desconeixen les conseqüències que tendria 
la reducció del capítol 1 de cara a la ciutadania. 

De fet, sembla que pensin que el personal de les residències no serveixi per a res però no és així sinó més 
aviat tot el contrari. És el millor personal que té aquesta institució ja que és el personal que realitza la 
feina més noble que presta aquesta casa i, per això, sempre defensarà el capítol 1 de l’IMAS. 

Quan critiquen el capítol 1 estan criticant que hi hagi gent fent feina a la serra de Tramuntana o que hi 
hagi bombers –quan diuen que en fan falta més. Realment s’hauria d’incrementar més per tenir la plantilla 
de bombers que necessiten. Potser volen que redueixin el personal de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca o esperen que, per art de màgia, millori el funcionament 
dels serveis administració d’aquesta casa. 

Puntualitza que diu “per art de màgia” ja que, sense contractes programa ni posar-hi cap persona més ni 
crear la Intervenció Delegada, no sap com pretenen que se millori la gestió del Consell de Mallorca. 
L’única manera –com aplicava la Sra. Salom– seria no fer res, aturar màquines i estar mans plegades. 
Així sí que no fa falta personal, òbviament, però aquesta no és la política que aplicarà aquesta institució. 

Adverteix que se centren molt en capítol 1 perquè volen. Cert és que puja molt però percentualment creix 
devers un 5% mentre que el creixement total del pressupost està per damunt del 6%. A més a més, s’ha de 
tenir en compte que s’hi està aplicant una part de la carrera professional, que és una obligació legal. Tal 
vegada feien comptes que no s’hi aplicàs l’Estatut bàsic de l’empleat públic ja que, donat que no s’havia 
aplicat fins ara, potser la seva recepta era continuar igual. 

Pot entendre que critiquin els programes temporals però aquests no suposen que s’engreixi 
permanentment la institució de cara al futur. Els programes temporals, finançats en part pel SOIB, són 
necessitats puntuals del Consell de Mallorca per agilitar l’administració i per potenciar serveis clau.  
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Li agradaria que quan critiquin els programes temporals, li diguin exactament quins programes volen 
eliminar. Demana si, per exemple, volen eliminar la plaça de prevenció de la mort sobtada durant la 
pràctica de l’esport, si volen eliminar una plaça per a la gestió del Codi ètic, si volen eliminar la 
Intervenció Delegada o si volen eliminar la persona que s’encarregarà dels impactes ambientals a les 
carreteres. És bo de fer dir que s’engreixa el capítol 1 però sense entrar en el bessó del seu increment que, 
en aquest cas, bàsicament vol dir complir amb la llei. 

Sobre el tema del túnel de Sóller manifesta que el Consell de Mallorca no té l’informe econòmic definitiu 
per poder consignar una quantitat exacta, en una partida amb nom i llinatges, en els pressuposts. A més 
d’això, si coneixen un poc l’estructura dels pressuposts, sabran que existeix una partida (453.00.609.00, 
nova inversió carreteres) que podria servir per abordar aquest rescat. 

Assegura, a continuació, que el Consell de Mallorca tendrà capacitat, tant amb el pressupost inicial com 
amb romanents, per rescatar el túnel de Sóller en el moment que sigui necessari. 

Amb relació a algunes referències que s’han fet de l’IMAS, diu que critiquen que hi hagi alts càrrecs i, al 
respecte, fa notar que amb 4 directors insulars s’estan gestionant 177 M€, uns directors insulars que fan 
una gestió extraordinària que l’oposició no vol reconèixer. 

La propera setmana començaran les obres del pavelló C de la Llar dels Ancians (1,5 M€) i això és feina i 
impuls polític. Fa 15 anys que parlen de les obres d’aquest pavelló i ara, en un 1 any, les han licitades. La 
licitació de les obres de la residència de la Bonanova començarà pel gener atès que, afortunadament, ja 
tenen els doblers necessaris. 

Anuncia que, tot seguit, respondrà les qüestions plantejades pel Grup El Pi-Proposta per les Illes i 
comença dient-li al Sr. Pastor que ell no és cap guru ni aspira a ser-ho. Li basta amb ser un humil 
conseller executiu d’Economia i Hisenda al Consell de Mallorca i poder treure els pressuposts endavant, 
però uns pressuposts realistes. 

Uns pressuposts que ha tengut la sort de no viure’ls durant l’esclat de la crisi econòmica, com els va haver 
de viure el Sr. Manera, a qui feia referència el Sr. Pastor. Li agraeix al Grup El Pi-Proposta per les Illes el 
tarannà positiu que ha tengut a l’hora d’apropar posicions encara que és cert que enguany no ha estat 
possible. 

No li ha agradat que digui que els pressuposts tenguin “l’ànima morta” ja que, en veure tot el que s’ha fet 
a l’IMAS, per exemple, no se pot dir que sigui una gestió morta. 

Puntualitza, d’altra banda, que les partides d’activitats culturals i esportives són unes partides tècniques i 
genèriques que tenen gairebé tots els departaments i afegeix que, ara mateix, el Consell de Mallorca no 
pot fer promoció turística perquè no té les competències transferides, que és un dels problemes d’haver-la 
rebutjada l’any 2015. 

Això no obstant, el Consell de Mallorca fa promoció econòmica dels productes locals i compten amb un 
instrument per fer-ho que és la Fundació Mallorca Turisme i, per tant, alguna dotació econòmica sí que hi 
ha. 

Un altre aclariment important és el de l’execució. Ja ha dit abans que han mesclat el debat d’execució 
amb el debat dels crèdits inicials quan són dos debats que no tenen res a veure. L’any té 365 dies i volen 
que s’avaluï l’evolució de 365 dies quan n’han transcorregut 280. Aquest argument és vàlid per emprar-lo 
per generar debat però fins el dia 31 de desembre no se tanca l’exercici. 

Recalca que avui és el dia del debat dels pressuposts inicials de 2017 i el debat que volen fer correspon a 
la liquidació i aprofita per recordar que, de la liquidació de l’any passat i del superàvit que hi va haver, 
varen poder fer les inversions financerament sostenibles: 20 M€ més per a inversions dels ajuntaments, 
però llavors diuen que no se fa res en matèria de cooperació local. 

Reitera que avui no toca fer aquest altre debat i més quan fan servir dades incompletes perquè encara 
falten 2 o 3 mesos per comptabilitzar. 

Sobre Medi Ambient creu que també haurà de fer un aclariment en benefici de la Sra. Espeja. En aquest 
sentit comenta que ja no se fa recollida selectiva i s’ha d’entendre que hagi baixat el pressupost d’aquest 
departament. 
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Pel que fa als interessos de demora, diu que potser es deuen a la gestió actual ja que s’acompleix amb el 
període mitjà de pagament però passa que els arriben sentències i altres obligacions legals que s’han 
d’acomplir. 

A continuació s’adreça al Partit Popular i reitera que el satisfà que no coincideixin en el diagnòstic ja que 
el PP volia aturar màquines i l’actual equip de govern no les vol aturar. L’equip de govern pensa que el 
Consell de Mallorca és una institució al servei dels mallorquins i ostenta una sèrie de competències que 
són fonamentals per a aquesta illa, competències com ara són els serveis socials, la gestió de carreteres, 
contribuir a la promoció econòmica de l’illa, etc. 

Podria dir-se que, sobretot, la funció del Consell de Mallorca és impulsar les polítiques de cooperació 
local que no són exclusives d’un departament. L’equip de govern concep la cooperació local com una 
idea transversal que ha d’implicar tots els departaments. Per això, trobaran partides destinades als 
ajuntaments a tots els departaments però no només partides de subvencions sinó també hi trobaran 
l’oficina d’assessorament que s’ha creat a Territori i Infraestructures o el suport dels serveis tècnics per 
posar en marxa altres iniciatives. Fer cooperació local no és només donar doblers per fer obres, que és una 
concepció antiga del temps en què existia el Pla d’Obres i Serveis i és clar que el model de l’equip de 
govern no és el model del Partit Popular. 

D’altra banda, el Sr. Rovira deia que el seu Grup no veu canvis en els pressuposts de 2017 però creu que 
és perquè no se’ls han mirat. L’any 2016 ja han fet un esforç molt gran en capítol 1 i per a 2017, com ja 
ha explicat, no han augmentat tant el capítol 1 perquè no és necessari. Just hi han aplicat la llei, hi han 
consignat els programes que necessitaven i, en definitiva, estan millorant les necessitats del Consell de 
Mallorca per al seu funcionament administratiu. 

Igualment ha dit que els ciutadans no veuen l’augment en polítiques socials, el mateix plantejament que 
feia la Sra. Serra. Al respecte indica que la gent que es beneficia de les polítiques socials sí que han vist 
aquest augment com també veuran l’increment de les partides que donen suport als ajuntaments. 

No entén que el PP no vegi bé que es destinin 177 M€ per a polítiques socials, la qual cosa li farà arribar a 
la conclusió que la dreta no vol uns serveis socials forts. Remarca que haurà d’arribar a aquesta conclusió 
perquè li sembla mentida que els qüestionin de la manera en què ho han fet. 

Sobre la Llei de finançament de consells insulars farà un aclariment que és important per al conjunt de la 
societat. L’increment del pressupost del Govern de les Illes Balears, que s’aplica directament com 
increment del finançament dels consells insulars, es deu a unes millors perspectives econòmiques. 
Enguany no ha augmentat la pressió fiscal, que és una bona notícia. 

Reitera que, en els pressuposts de 2017, s’ha incrementat l’aportació del Govern de les Illes Balears que 
prové d’una millora de la situació econòmica i això vol dir que el Consell de Mallorca aplica la millora de 
la situació econòmica global bàsicament a serveis socials, la qual cosa no és més que exercir una política 
de redistribució, una política de priorització dels drets socials i, fins i tot, una política social demòcrata i 
entén que això no agradi al Partit Popular perquè la seva política social és justament la contrària. 

Fa constar que la Llei de finançament de 2014 és positiva per al Consell de Mallorca però, amb un govern 
com el del Sr. Bauzá, tal vegada li hauria perjudicat en elaborar uns pressuposts restrictius que haurien 
acabat per reduir el pressupost d’aquesta institució. Per això, al Consell de Mallorca el beneficia comptar 
amb un Govern de les Illes Balears i amb situació econòmica que van bé. 

Quant a la transferència de competències, observa que no és el tema de debat d’avui però just dirà que 
l’error greu en la transferència de les competències de Promoció Turística –segurament també va ser un 
error d’anàlisi del PSOE des de l’oposició– va ser no acceptar-les l’any 2015. A partir d’ara sempre 
tendran pitjors condicions de les que va tenir Eivissa en aquell moment i això li fa pensar moltes coses. 

També s’ha parlat de despeses supèrflues incloent-hi tot el capítol 2 (com si tot fossin despeses 
supèrflues) i, en aquest sentit, ha de demanar si consideren que les auditories són supèrflues o si el servei 
d’atenció a domicili que vol fer l’IMAS és superflu. Vertaderament creu que han errat els tirs. 

Remarca que és demagògic negar que no siguin uns pressuposts socials, és negar la realitat. Els números 
canten, barbes menten. Centrar-se en l’argument que el capítol 1 s’apuja un 5%, que és inferior a la 
pujada global, és voler treure matèria d’allà on no n’hi ha. S’hi aplica l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
s’hi aplica una obligació legal que tenen, creen una sèrie de programes que són necessaris per al bon 
funcionament de la casa. 



 30 

En canvi, els grups de l’oposició presenten esmenes a totalitat que no són més que esmenes a la prioritat 
absoluta que se li ha donat a la política social atès que el 90% de l’increment de la despesa no 
condicionada se’n va a polítiques socials i això són números claríssims que desmunten qualsevol 
argument que vagi en un altre sentit. 

La Sra. SERRA inicia el seu torn de rèplica. 

Ho fa dient-li al Sr. Bonet que pareixia que els renyava i exposa que el seu Grup sí s’ha llegit els 
pressuposts però insisteix a dir que, del 100% dels pressuposts, als ciutadans just els arriba el 30%. 

Remarca que no els sembla adequada la insistència del Sr. Bonet en qualificar els pressuposts de socials i 
realistes o que hi posi tant d’èmfasi quan la seva gestió social ha estat nefasta durant l’exercici anterior. 

De Menors val més no parlar-ne. En l’Atenció a la Dependència no s’ha conegut cap canvi i amb els nous 
pressuposts tampoc no hi faran miracles. 

Parlen de contenció i li pot dir que, donat que s’han mirat els pressuposts, han quedat aborronats amb les 
partides de publicitat i propaganda, dietes, estudis i treballs tècnics, reunions i conferències i 
normalització lingüística. Pensa que més que contenció és un malbaratament i confirma que ho 
consideren despeses supèrflues. Gasten més però no se’n veuen els resultats. Pressuposten gairebé 3 M€ 
en estudis i treballs tècnic però insisteix a dir que no se veuen els resultats de tants estudis. 

En carreteres, Déu n’hi do. Quina mala sort amb els trams 1 i 2 de la Via Connectora! No enumerarà tot el 
que havia d’estar quasi acabat però no saben quan hi estarà. 

Insisteixen en convertir La Misericòrdia en la seu del Consell de Mallorca. La Misericòrdia és un gran 
edifici per fomentar la cultura i un espai immillorable per gaudir de les arts. Seria molt més adequat i 
econòmic cercar o crear un edifici per al Consell de Mallorca, un edifici intel· ligent, adaptat a les noves 
tecnologies i necessitats, amb facilitats d’aparcament, adequat a la comoditat dels usuaris i dels 
treballadors. 

No vol passar per alt el tema de la catalanització que està sofrint aquesta illa, la qual és impulsada per 
aquest govern. No li entra dins el cap la hipocresia dels seus socis de govern quan d’una banda estan 
defensant la unitat territorial i d’altra ajuden a partits separatistes. La seva fixació per eliminar el castellà i 
imposar el català els està costant una important xifra d’aquests pressuposts. Li agradaria afegir-hi que la 
convivència de diversos idiomes mai no perjudica sinó que enriqueix. 

També els posaran un zero en transparència. Esperen que la nova pàgina web contengui tota la informació 
necessària perquè puguin parlar d’un Consell de Mallorca transparent amb la ciutadania així com amb 
l’oposició perquè, 16 mesos després, hi ha moltes mancances com contractes que no hi són o si volen 
consultar un currículum, no l’hi troben ja que apareix i desapareix. 

Per acabar, reitera que, de cap manera, no poden donar suport a uns pressuposts que consideren que no 
són els que necessiten els mallorquins. 

El Sr. PASTOR inicia el seu torn de rèplica. 

Anuncia, en primer lloc, que el seu Grup votarà a favor de les esmenes a la totalitat del Partit Popular i, 
sense tenir en compte la segona intervenció del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, també votaran 
a favor de la seva esmena a la totalitat encara que no comparteixen la seva fòbia a la normalització 
lingüística i afegeix que, si aquesta terra necessitava normalització lingüística, després de l’arribada de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía encara necessita més recursos per normalitzar la llengua catalana 
entre la ciutadania. 

Tot seguit indica que el Sr. Bonet deia que no és un guru i que se conforma amb ser un humil conseller. 
Al respecte assenyala que ell se conforma amb que no sigui el Sr. Manera perquè va ser una personal letal 
per a l’economia d’aquesta terra. 

Ha d’agrair l’arribada del nou president a la Diada de Mallorca perquè, d’alguna manera, ha exposat el 
que és aquest pacte. És una suma de forces però si no se posen d’acord, doncs fan una Diada més i, si els 
de Podemos n’haguessin volguda una altra, aleshores en farien tres. Recalca que això és el que és aquest 
pacte i el seu funcionament. 

Li demana al Sr. Bonet què ha millorat durant el darrer any i mig. No vol conèixer la seva resposta sinó 
allò que percep el ciutadà. Coses destacades que els ciutadans hagin percebut durant aquest any i mig de 
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govern seu i únicament se li ocorre que han estat capaços d’aturar la importació de fems, que considera 
que és una bona gestió. 

El premi resultant ha estat una baixada del pressupost de la consellera valenta. Potser és del bàndol de la 
Sra. Huertas o no sap quin problema té però, en tot cas, no li sembla coherent. Quan se’n fa una bona 
gestió i se pren una bona decisió, li baixen el pressupost. 

D’altra banda observa que el Sr. Bonet no li ha dit absolutament res del model social de la Sra. Santiago i 
li agraeix perquè ho interpreta com que el Sr. Bonet hi està d’acord i, aleshores, ho poden deixar així. 
Segurament no hi podrà dir el contrari però pensa que el Sr. Bonet, com a conseller executiu d’Economia 
i Hisenda, està totalment d’acord que el model que vol imposar la Sra. Santiago al Consell de Mallorca és 
inassumible. 

El Sr. Bonet li retreia que no s’havia llegit els pressuposts. Creu que aquest és un recurs que pot fer servir 
el Sr. Font, que més de la meitat de la sessió del Ple no hi és, però el Sr. Bonet té una mica més de nivell 
que el Sr. Font i, aleshores, li agrairia que no utilitzàs aquest tipus de recursos perquè sap que això no és 
veritat. 

També deia que l’oposició havia presentat les esmenes a corre-cuita. L’equip de govern va presentar els 
pressuposts el dilluns de la setmana passada. Hi varen estar des de les 9 del matí fins les 3 del migdia. 
Varen fer un recés per reincorporar-s’hi a les 4 i hi varen estar fins a prop de les 7. Així i tot, volien que 
presentassin les esmenes el dimecres, pràcticament unes 48 hores després. Aleshores varen demanar un 
poc de tolerància i que els deixassin presentar-les el divendres. Efectivament és fer-ho a corre-cuita 
perquè 3 o 4 dies no són suficients si volen preparar bé les esmenes. Per això, li agrairia que l’any que ve 
els donin una mica més de marge de temps. 

Deia també que estava més d’acord amb el discurs del Partit Popular que no amb el de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía i no ha esmentat El Pi-Proposta per les Illes. Darrerament el PSOE està molt 
d’acord amb el Partit Popular i han fet president del Govern el Sr. Rajoy. Per tant, últimament no és cap 
novetat el seu acord amb el Partit Popular. 

Quan diu que el Consell de Mallorca no té pes, el Sr. Bonet s’admira però voldria que li digués què ha 
sortit del Consell de Mallorca durant el darrer any i mig. Com a exemple diu que els mitjans de 
comunicació reflecteixen en premsa allò que interessa als ciutadans i fa notar que té tots els retalls de 
premsa de quan el Sr. Bonet va presentar aquests pressuposts tan socials. Molt poca cosa se’n va publicar 
als mitjans de comunicació. 

El Sr. Bauzá, tot sol, fa una roda de premsa a una escala i omple les portades dels diaris d’aquesta 
Comunitat Autònoma. Interessa més una roda de premsa del Sr. Bauzá un dissabte dematí que no els 
pressuposts del Consell de Mallorca. 

Això el preocupa però potser al Sr. Bonet no el preocupa, no ja que el Sr. Bauzá faci una roda de premsa 
sinó que el Consell de Mallorca no interessi als mallorquins i mallorquines. 

Els demanava què volien que llevassin de l’IMAS. La resposta és una sola cosa: la consellera executiva. 
Si el Sr. Bonet lleva la consellera executiva de Benestar i Drets Socials, segurament se posarien d’acord 
en molts aspectes d’aquest pressupost perquè, durant un any i mig, aquesta consellera ha duit el caos a 
aquesta institució duent a Ple, cada mes, reconeixements extrajudicials de crèdits perquè ha estat incapaç 
de treure els concursos dels programes de menors. Potser el Sr. Bonet pensa que això és bona gestió però 
ell diria que no ho és. 

S’ha dit que millorar la gestió de la casa passa per la incorporació de més personal però opina que el 
problema de la mala gestió no és dels funcionaris de la casa. El problema de la mala gestió és de l’equip 
de govern. No és cert que amb més funcionaris se’n millori la gestió. Això és donar la culpa als que no la 
tenen. Si el Consell de Mallorca ha executat només un 51% del pressupost, no és culpa dels funcionaris, 
és culpa de l’equip de govern. 

Pel que fa al túnel de Sóller, recorda que s’ha dit que l’informe no és definitiu però no és més que una 
excusa. El Sr. Bonet hagués pogut obrir una partida perquè ja compten amb un informe aproximat del que 
volen pagar pel rescat del túnel i així ho va dir la consellera executiva de Territori i Infraestructures. Si no 
és així, el Sr. Bonet hauria de dir que la consellera menteix o que ell no ha donat la informació correcta. 

Argumenten que el rescat l’executaran amb els romanents i és clar, serà del romanent del que no gastaran. 
L’equip de govern pagarà el rescat del túnel de Sóller amb el que no executi enguany i això denota una 
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manca de gestió. Presumeixen de tenir superàvit perquè són bons gestors però és mentida. Tendran 
romanents de tresoreria amb els quals donaran subvencions als ajuntaments i rescataran el túnel de Sóller. 

Recorda que s’ha dit que no es poden destinar doblers a Promoció Turística perquè el Consell de Mallorca 
no en té les competències. Aleshores, voldria que li expliqui què punyetes fan a les fires si no tenen les 
competències de Promoció Turística. No hi pot posar doblers perquè no en tenen les competències però sí 
se’n poden anar a les fires a fer Promoció Turística.  

El Pi-Proposta per les Illes està d’acord que vagin a les fires a fer Promoció Turística però no accepten 
que els diguin que no en poden fer perquè no en tenen les competències. El seu Grup està demanant que 
es destinin més doblers perquè Mallorca pugui fer promoció per si mateixa. Les altres illes que en tenen 
les competències, en fan de promoció turística i se’n van a les fires on tenen estands de promoció però 
Mallorca no ho fa i és el que estan demanant. Fa notar que, per exemple, l’estand d’Eivissa té gairebé més 
visitants que el de les Illes Balears. 

Confirma que al seu Grup li hagués agradat poder participar en la confecció d’aquests pressuposts però no 
ha estat possible i, si bé és cert que se n’han fetes reunions, pensa que el moment adient per participar és 
quan ja tenen el pressupost definitiu i no quan s’està treballant amb un esborrany. No poden dir què volen 
que se consigni al pressupost quan no saben ni quins ingressos ni quines despeses hi haurà, quan ni tan 
sols no sabien quina era l’estat d’execució del pressupost de 2016.  

No sap com hi podrien fer aportacions concretes en aquesta situació. Entendran que només les hi poden 
fer en tenir les xifres de despeses fixes i les de partides variables dels pressuposts. 

De totes formes, el seu Grup continua amb les portes obertes i, si el Sr. Bonet durant l’exercici 2017 
considera que El Pi-Proposta per les Illes hi pot fer algun tipus d’aportació als pressuposts, a la seva 
execució o a les modificacions que se’n facin, sap ben cert que els hi trobarà així com ha passat en altres 
ocasions. 

Per concloure, assenyala que li agradaria que s’aprovàs alguna esmena dels que presenta El Pi-Proposta 
per les Illes (el Sr. Amengual presentarà més endavant les esmenes parcials) i només dir que les 
afirmacions del Sr. Bonet no són del tot correctes quan diu que han mesclat el debat de pressuposts amb 
el de l’estat d’execució i no són correctes perquè ambdós debats tenen a veure. El Sr. Bonet mescla el 
debat de pressuposts amb el de bona gestió i El Pi-Proposta per les Illes mescla el debat de pressuposts 
amb el de mala gestió. Estan legitimats per fer-ho i creu és una mostra per fer veure a la gent que, encara 
que els números són bons, l’execució i la gestió dels pressuposts són nefastes. 

El Sr. ROVIRA comença el seu torn de rèplica. 

Exposa que, incidint en el que acaba de dir el Sr. Pastor, el Sr. Bonet deia que no poden parlar més que 
del pressupost inicial que l’equip de govern duu a aprovació i que avui és això el que s’ha de debatre 
però, quan li diuen que consignen pocs doblers a Desenvolupament Local, la resposta és que n’hi ha posat 
al llarg de l’any i que és una vergonya que l’oposició digui que no se fa cooperació local quan resulta que 
en fan al llarg de l’any. 

És a dir, pel que fa a les coses que fan bé, poden parlar de l’execució del pressupost però, pel que fa a les 
coses que fan malament, no els deixen parlar de res i s’ha de cenyir al pressupost inicial. Doncs, no. S’ha 
de parlar de tot, del pressupost inicial, del pressupost liquidat, del pressupost executat i de les 
incorporacions.  

Reitera que aquest pressupost inicial és fum. No hi han inclòs les coses important. Estan discutint 
assumptes que saben que canviaran molt amb les modificacions, la no execució i les incorporacions. 

Refusa que se digui que no han pressupostat el rescat del túnel de Sóller perquè no compten amb els 
números definitius quan resulta que fa mesos que saben, aproximadament, quin cost tendrà el rescat i, per 
tant, podrien haver inclòs en els pressuposts una partida aproximada dient d’on trauran els doblers però no 
ho fan perquè els desquadra la venda social dels pressuposts. 

Sí que quedarà bé aixecar la barrera del túnel de Sóller –cosa que farà el Sr. President– com qui toma el 
mur de Berlín però dir que manlleven els doblers d’inversions, que els aconsegueixen mitjançant 
endeutament o que els rescabalen que coses que no s’han fet no queda bé i, per això no ho han inclòs en 
els pressuposts. 
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En canvi, sí que han consignat en els pressuposts els convenis amb la Comunitat Autònoma i ho han fet 
sense tenir-ne cap seguretat ja que només ho saben de paraula. De fet, ell els ha dit que hi havia 1 M€ 
menys per a Renda Mínima d’Inserció, cosa que l’equip de govern no sabia. De la mateixa manera poden 
pressupostar el rescat del túnel de Sóller, encara que no sigui una xifra exacta ja que més endavant la 
poden ajustar. 

Anuncia que li vol explicar una cosa al Sr. President perquè el Sr. Bonet no l’ha entesa. En aquest sentit 
relata que la Sra. Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca l’any 2010, amb un pressupost 
prorrogat l’any 2011, va tenir un pressupost consolidat de 437 M€ del quals, inclosa la Ràdio i Televisió 
de Mallorca (RTVM) que tenia 10 M€, del quals 4 eren de personal, 113,5 M€ eren despeses de personal. 
L’actual equip de govern ja hi ha gastat més l’any 2016 (117 M€) sense la RTVM. 

Si ja pareixia prou gran l’estructura d’abans, cal que se fixin en el que han gastat en 2016 en personal 
sense RTVM. Doncs bé, per a 2017 el pressupost de personal és de 123 M€. Si això no és engreixar 
l’estructura, què és? És necessari tot això? Tan malament ho feia la Sra. Francina Armengol? Creu que tot 
això és innecessari. 

A més a més, ho sustenten dient que és per a l’IMAS, com si tot el personal fos per l’IMAS. L’equip de 
govern rebaixa les dotacions de personal laboral de l’IMAS per cobrir les baixes en 1,5 M€ respecte a 
l’any passat i pressuposten 4 M€ a l’IMAS per a contractes programa. Això no és arreglar l’estructura de 
l’IMAS, això no és cobrir baixes. Això és cobrir les places d’una forma totalment i absolutament 
incorrecta. Aquesta no és la forma correcta de tenir el personal. 

Si bé és cert que és normal que hi hagi contractes programa –uns quants–, aquesta previsió no és normal. 
N’han engreixat l’estructura de manera exagerada, fins i tot més que ho feu la Sra. Armengol i no creu 
que aquest increment serveixi per fer-ne una millor gestió i molt manco a l’IMAS, que enguany ha duit a 
Ple 12 M€ en reconeixements extrajudicials de crèdits. 

El Sr. Bonet deia que l’oposició no ha volgut participar en la redacció dels pressuposts però en la primera 
reunió que feren ja li varen demanar pels ingressos i la resposta va ser que creia que serien semblants als 
d’enguany, és a dir, que ni ho sabia. Així com vol fer uns pressuposts si no sap el que li ingressaran i, 
quan ho ha sabut, els ha fet. 

El Partit Popular li va demanar quins línies tenien previstes per tal de dir en quin sentit les canviarien i 
refusa l’argument fàcil de dir que l’oposició havia de dir què faria. Això no és manera de negociar ni 
d’aprovar uns pressuposts. 

És l’equip de govern que ha de dir què vol fer i llavors l’oposició ja presentarà les esmenes que consideri 
adients, que és el que han fet encara que no els tendran en compte per a res atès que no els hi han tengut 
durant tot l’any i, de fet, només rep cridades i missatges relacionats amb la Diada de Mallorca, que és 
l’única cosa que els interessa. 

Fa constar que el convoquen a reunions –i ho agraeix– per informar-lo de les coses que passen. Ho fa la 
Sra. Garrido per informar-lo d’un contracte o de com va una cosa o una altra. Ho fa la Sra. Espeja per 
explicar com va un tema o un altre. També ho fa la Sra. Palomino i agraeix que li donin informació però, 
en cap moment, no li han demanat si faria una cosa d’una manera o d’una altra. Just li donen informació i 
li pareix correcte que s’informi l’oposició però això no equival a participar ni col· laborar en la gestió de 
govern. 

A més a més, a la majoria de les mocions que presenten, l’equip de govern hi vota en contra només 
perquè les presenta el Partit Popular. 

Aquesta falsa imatge, aquesta falsa transparència, aquesta falsa participació, aquest fals pensament no és 
el que el Consell de Mallorca necessita per a la seva gestió i no és el que realment necessita aquesta 
institució. 

Per tot això, el Grup Popular no votarà a favor dels pressuposts i mantendrà la seva esmena a la totalitat 
així com també votarà a favor de les esmenes a la totalitat del Grup El Pi-Proposta per les Illes i del Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

El Sr. BONET intervé per tancar el debat. 

En primer lloc li adverteix a la Sra. Serra que ell pot renyar però també el renyen, com ha quedat clar amb 
la darrera intervenció. 



 34 

Tot seguit assenyala que, segons argumenta l’oposició, 177 M€ no són per apostar per les polítiques 
socials. Asseguren que els pressuposts més alts de la història de l’IMAS no són una aposta per les 
polítiques socials i això és mal d’entendre. Insisteix a dir que són 177 M€ on s’aplica més del 90% dels 
recursos no condicionats i mantenen que no és apostar per les polítiques socials. 

Si s’han mirat les memòries així com les explicacions que donaren els distints departaments en Comissió 
Informativa, saben que hi ha creació de nous serveis i hi ha inversions en infraestructures que les 
necessiten. Potser l’oposició no vol que se facin inversions en les nostres instal· lacions, potser no vol que 
se creïn noves residències per lluitar contra les llistes d’espera, potser no vol que se creïn nous serveis 
d’atenció a domicili o una xarxa per a la detecció de riscs d’exclusió social amb els ajuntaments. 

Reitera que tal vegada l’oposició no vol que se faci tot això o potser vol dir que tot això no és política 
social. Si no ho és, aleshores què és tot això que se farà gràcies a l’aplicació del 90% de l’augment dels 
ingressos no condicionats a les polítiques socials? Què és crear nous serveis? Què és invertir en 
infraestructures socials? Rebutja que li puguin dir el contrari perquè no tenen raons per rebatre aquest 
argument. Fa notar que ningú no ha dit que es destinin 177 M€ a fer festes a l’IMAS i afegeix que l’equip 
de govern no és qui presenta esmenes demanant que se facin betlems vivents. 

Remarca que l’oposició critica la Diada de Mallorca i, per altra banda, ple rere ple reivindica que se faci 
un betlem vivent. Recomana que, si volen ser dur en les seves crítiques, fa falta que tenguin un mínim de 
coherència. 

Tot seguit li observa a la Sra. Serra que les partides d’estudis i treballs tècnics han baixat; les de publicitat 
estan igual i, quant a La Misericòrdia, recorda que el conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, 
Sr. Miralles, s’ha cansat de dir que ha de ser un gran centre cultural i no hi ha res pressupostat en 2017 
perquè els recursos vendran com a finançament afectat de 2016. El que ha sortit darrerament als diaris és 
que s’està cercant un edifici modern per ubicar els serveis del Consell de Mallorca. 

Pel que fa al tema de catalanisme, diu que no hi entrarà perquè tampoc no hi ha cap partida per proclamar 
la República Catalana i, a més a més, en el debat sobre la Diada ningú no ha plantejat que se celebri dia 
11 de setembre, és a dir, que al Consell de Mallorca no existeix la política procatalanista que denuncia la 
Sra. Serra ni tampoc no seria un argument per rebatre aquests pressuposts. 

A continuació es dirigeix al Sr. Pastor a qui li aclareix que tenen molt bona relació amb la Sra. Espeja i 
que no la castiguen sinó més aviat tot el contrari. Com ja ha dit abans, si ja no es gestiona directament la 
recollida selectiva, resulta evident que el pressupost d’aquest departament ha de davallar però s’apuja per 
altres bandes per mor de les necessitats que té. 

Agraeix que els membres de l’equip de govern no lluitin per tenir un euro més que l’any anterior i, per 
tant, s’hagin pogut confeccionar els pressuposts des d’una visió global i responsable per part de tots els 
consellers executius. 

Retreu que El Pi-Proposta per les Illes hagi intentat fer veure que un departament té menys doblers que un 
altre sota l’argument que se li dóna menys importància a un determinat departament però això no és cert. 
La veritat que tots els departaments funcionen com un sol equip a l’hora de fer els pressuposts i, de fet, hi 
ha hagut consellers que han consentit en baixar el capítol 2 del seu pressupost per poder assumir part de la 
pujada del capítol 1. 

Reconeix que potser ha exagerat quan ha dit que l’oposició no s’havia llegit els pressuposts però –ho diu 
també pel Sr. Rovira– dia 9 de novembre –dia que el Consell Executiu va aprovar els pressuposts– ho 
tenien tot i abans ja en varen tenir informació prèvia dia 24 d’octubre amb un càlcul que s’havia elaborat 
en funció a la previsió que els havia fet arribar la Comunitat Autònoma ja que les dades no les varen tenir 
fins dia 26 d’octubre encara que només hi va haver una diferència de 4.000 € i, per tant, l’oposició va 
tenir setmanes per mirar els pressuposts. 

També vol aclarir que amb el Partit Popular només estan d’acord en què no estan d’acord i afegeix que li 
ha sabut greu que el comparassin amb el Sr. Bauzá i matisa que tot depèn de les línies editorials dels 
distints diaris. Potser el Sr. Bauzá és més fotogènic que ell i, per això, surt a totes les portades. Amb tot, 
hi ha hagut mitjans de comunicació –premsa escrita tradicional– que han fet molt bon seguiment dels 
pressuposts que va presentar el Consell de Mallorca. 

D’altra banda vol deixar clar que si el Consell de Mallorca va a fires –igual que ho fa Menorca sense tenir 
les competències de Promoció Turística– és perquè tenen una línia de col·laboració amb l’Agència de 
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Turisme Illes Balears. El Consell de Mallorca hi aporta la presentació dels productes que, de vegades, van 
de la mà dels ajuntaments de Mallorca però, sobretot, hi aporta la seva competència exclusiva en matèria 
de turisme que és Informació Turística. A les fires hi ha uns taulells d’informació turística i això fan, és a 
dir, informació turística en destí però no fan promoció turística, ja que no en tenen les competències.  

Quant al grau d’execució dels pressuposts, diu que no accepta que se debati l’execució ja que fins a 31 de 
desembre no en poden parlar i més tenint en compte que els darrers mesos de l’any és quan més coses es 
tramiten. 

Li diu al Sr. Rovira que el Partit Popular li ha facilitat que parli de les inversions sostenibles atès que el 
PP és qui ha parlat de l’execució dels pressuposts, primer als diaris i ara al Ple. Reitera que de l’execució 
en parlaran després de dia 31 de desembre, que és quan tendran totes les dades i serà el moment de fer-ne 
el debat ja que, si el fan ara, el desvirtuen ja que només en poden parlar d’una part. 

A més a més, quan parlen dels pressuposts de 2016 sense voler tenir en compte el superàvit (que s’hi va 
sumar) és voler contar únicament la part que els interessa. 

Si haguessin de parlar de tot i mirar les gràfiques d’execució, veurien els nivells tan baixos d’execució 
que hi va haver els anys 2012 i 2013 i, si la comparen amb l’actualitat, es demostra que ara s’està apujant 
el nivell d’execució dels pressuposts d’aquesta casa ja que s’està fent feina per tal que Consell de 
Mallorca executi tot el pressupost que té. 

Sobre el rescat del túnel de Sóller diu que l’equip de govern no farà els pressuposts al dictat del Partit 
Popular. Fa notar que no hi ha precedents d’un rescat com el del túnel de Sóller i recalca que no és 
obligatori pressupostar-lo i l’equip de govern ha decidit deixar-lo obert perquè el podran finançar d’una 
manera o una altra i, en tot cas, està clar que aquesta institució tendrà capacitat financera per 
pressupostar-lo. 

El Partit Popular pensa que està malament però l’equip de govern creu que està bé així i, al cap i a la fi, és 
l’equip de govern qui ha de gestionar els doblers de la manera que consideri més adient i, per això, refusa 
que li diguin que, com que no hi ha aquesta partida nominativa, no podran rescatar el túnel de Sóller, la 
qual cosa és mentida. 

A continuació recorda que la Ràdio i Televisió de Mallorca anava per capítol 4 i, per altra banda, 
assenyala que pot entendre que l’any passat fessin el debat sobre el capítol de personal però enguany no té 
cap sentit perquè el capítol de personal creix un 5% i en gran part és per l’aplicació de l’Estatut bàsic dels 
empleats públics i per la previsió de la carrera professional. 

Li demana al Partit Popular, que si no vol que el Consell de Mallorca pagui la carrera professional, doncs 
que ho digui clarament al Ple i que consti en acta, tal i com ho ha dit amb relació als programes 
temporals. 

D’aquest debat se queda amb què no volen aportar res en positiu als pressuposts i ho lamenta perquè 
considera que havien començat bé la tramitació d’aquests pressuposts. A pesar que llavors no li 
reconeguin, seguirà telefonant els grups de l’oposició per contar-los tota la informació que tengui. 

Finalment diu que no li podran negar que, quan varen fer el Pla d’inversions financerament sostenibles, 
en varen pactar amb l’oposició les línies d’aplicació i no reconèixer-ho és faltar a la veritat ja que la 
decisió final sobre aquesta aplicació se va prendre d’acord amb l’oposició. 

Votació d’esmenes a la totalitat 

Esmena Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 

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

Esmena El Pi-Proposta per les Illes:  

Sotmesa l’esmena a la totalitat a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-
Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset 
vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
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Esmena Partit Popular:  

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

 

ESMENES PARCIALS 
 

ESMENA A LA BASE 14.3 D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2017 DEL CONSELL DE MALLORCA 

 

Atès que s’ha detectat un error material en la redacció de les Bases d’Execució del 
pressupost propi del Consell de Mallorca, concretament pel que fa a la Base 14.3 de les 
d’execució del pressupost per a l’exercici 2017, relativa a les incorporacions de 
romanents. 

Atès que l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, estableix que es podran rectificar, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials dels seus actes. 

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació 
vigent, presenta la següent  

ESMENA:  

Rectificar la Base 14.3 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2017, en el 
sentit que 

On diu: 

“3. Els romanents de crèdit de l’exercici 2016, que tinguin la qualificació de romanent 

de finançament afectat consistint aquest finançament en operacions de crèdit, i que no 

s’hagin compromès a 31.12.2016, conformaran un romanent únic que podrà ser 

incorporat a l’exercici de 2017. En cas que es desisteixi de l’execució d’aquell projecte 

de despesa, per defecte, els romanents anteriors provinents d’operacions de crèdit 

seran destinats a l’amortització anticipada de les operacions financeres contractades, a 

menys que s’aprovi un canvi de destinació, el qual haurà de ser aprovat pel President o 

Presidenta o el conseller executiu o consellera executiva d’Economia i Hisenda.  

Ha de dir:  

“3. Els romanents de crèdit de l’exercici 2016, que tinguin la qualificació de romanent 
de finançament afectat consistint aquest finançament en operacions de crèdit, fons de 
compensació interinsular i fons interinsular de finançament dels serveis, i que no 
s’hagin compromès a 31.12.2016, conformaran un romanent únic, que podrà ser utilitzat 
com a recurs per a finançar un nou projecte d’inversió, mitjançant la modificació de 
crèdit corresponent.” 
 
 
QUADRE D’INVERSIONS 2017 
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Orgàn
ica 

Departamen
t 

Capíto
l 

PROJECTE Progr. Econò
mic 

Descripció 
aplicació 

Any 2017 RG FCI (2017) FCI 
(liquid.20
15) 

FIFS 
(Liquid.2015
) 

AGE Any 2018 Any 2019 Any 2020 

00 Participació 
C. i 
Presidència 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
PARTICIPA
CIÓ C. I 
PRESIDÈN
CIA 

23180 62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI I 
ESTRIS 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTU
RAL 

6.000,00 6.000,00 0,00             

        33702 62200 INVERSIÓ 
NOVA CSC 
MANACOR 

0,00 0,00 0,00       250.000,00     

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI I 
ESTRIS CSC 
MANACOR 

3.700,00 3.700,00 0,00             

        91200 62300 MAQUINÀRI
A I INSTAL. 
O.G. 
PARTICIPACI
Ó C. I 
PRESIDÈNCIA 

5.484,00 5.484,00 0,00             

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI I 
ESTRIS O.G. 
PARTICIPACI
Ó C. I 
PRESIDÈNCIA 

5.000,00 5.000,00 0,00             

        92000 62300 MAQUINÀRI
A I INSTAL. 
SECRETARIA 
GENERAL 

5.928,00 5.928,00 0,00             

          64000 INVERSIÓ 
IMMOBILITZ
AT 
IMMATERIAL 
SECRETARIA 
GENERAL 

1.000,00 1.000,00 0,00             

        92002 62300 MAQUINÀRI
A I INSTAL. 
ASSESSORIA 

5.484,00 5.484,00 0,00             
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JURÍDICA 

        92400 62300 MAQUINÀRI
A I INSTAL. 
PARTICIPACI
Ó 
CIUTADANA 

5.000,00 5.000,00 0,00             

        92430 68900 INVERSIÓ EN 
BÉNS 
PATRIMONIA
LS 

5.700,00 5.700,00 0,00             

        92500 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A GABINET 
DE 
COMUNICACI
Ó 

9.863,00 9.863,00 0,00       47.000,00     

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
PARTICIPA
CIÓ C. I 
PRESIDÈN
CIA Total 

      53.159,00 53.159,00 0,00       297.000,00     

      PLA DE 
MILLORA 
DE LA 
FINCA 
RAIXA 

33440 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A RAIXA 

72.600,00 0,00 72.600,00       253.500,00     

          62900 NOVES 
INVERSIONS 
RAIXA 

221.000,00 0,00 221.000,00       23.000,00     

          63100 TERRENYS I 
BÉNS 
NATURALS 
RAIXA 

90.000,00 0,00 90.000,00             

          63200 OBRES 
REHABILITA
CIÓ RAIXA 

0,00 0,00 0,00         145.000,00 450.000,00 

      PLA DE 
MILLORA 
DE LA 
FINCA 
RAIXA 

      383.600,00 0,00 383.600,00       276.500,00 145.000,00 450.000,00 
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Total 

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        436.759,00 53.159,00 383.600,00       573.500,00 145.000,00 450.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

PLA DE 
SUBVENCI
ONS PER A 
INVERSIO
NS 
ASSOCIACI
ONISME 

23180 78900 CONVOCATÒ
RIA 
SUBVENCION
S DE 
CAPITAL 
GENT GRAN 

198.000,00 0,00 198.000,00         0,00   

      PLA DE 
SUBVENCI
ONS PER A 
INVERSIO
NS 
ASSOCIACI
ONISME 
Total 

      198.000,00 0,00 198.000,00         0,00   

      TRANSFER
ÈNCIES DE 
CAPITAL 
PER 
PROJECTE
S DE 
COOPERAC
IÓ 

23190 78901 APORTACIÓ 
CAPITAL 
FONS 
MALLORQUÍ 
SOLIDARITA
T I 
COOPERACIÓ 

250.000,00 250.000,00 0,00       250.000,00 250.000,00 250.000,00 

      TRANSFER
ÈNCIES DE 
CAPITAL 
PER 
PROJECTE
S DE 
COOPERAC
IÓ Total 

      250.000,00 250.000,00 0,00       250.000,00 250.000,00 250.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        448.000,00 250.000,00 198.000,00       250.000,00 250.000,00 250.000,00 

  Participació 
C. i 

          884.759,00 303.159,00 581.600,00       823.500,00 395.000,00 700.000,00 
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Presidència 
Total 

10 Modernitzac
ió i Funció 
Pública 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

ADQUISICI
Ó I 
RENOVACI
Ó 
PLATAFOR
MA DE 
SISTEMES 
CORPORAT
IUS 

92040 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S SERVEI 
INFORMÀTIC
A 

80.000,00 0,00 80.000,00             

      ADQUISICI
Ó I 
RENOVACI
Ó 
PLATAFOR
MA DE 
SISTEMES 
CORPORAT
IUS Total 

      80.000,00 0,00 80.000,00             

      ADQUISICI
Ó 
PROGRAM
ARI 
CORPORAT
IU 

15110 64100 INVERSIONS 
EN 
APLICACION
S 
INFORMÀTIQ
UES 
URBANISME 

9.750,00 0,00 9.750,00             

        16220 64100 INVERSIONE
S EN 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES GESTIÓ 
RESIDUS 
MALL 

9.750,00 0,00 9.750,00             

        33000 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
CULTURA I 
PATRIMONI 

9.750,00 0,00 9.750,00             

        34002 64100 APLICACION
S 
INFORMÀTIQ

3.250,00 0,00 3.250,00             
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UES 
COMISSIÓ 
D'ESPORTS 

        42200 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES SERVEI 
ITV 

1.625,00 0,00 1.625,00             

        43210 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
SVEIS.INFOR
MACIO 
TURIST 

1.625,00 0,00 1.625,00             

        45300 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
CARRETERES 
CONSELL 
MCA 

9.750,00 0,00 9.750,00             

        91200 64100 INV.APLIC.IN
FORMATIQU
ES O.G. 
PARTICIPACI
Ó 
CIUTADANA 
I PRESID 

7.122,00 0,00 7.122,00             

        92020 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
SVEIS.GRALS 
OFICINES CE 

1.625,00 0,00 1.625,00             

        92030 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES SERVEIS 
TECNICS 

1.625,00 0,00 1.625,00             
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        92040 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES SERVEI 
INFORMATIC
A 

80.000,00 0,00 80.000,00             

        92060 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
RECURSOS  
HUMANS 

3.250,00 0,00 3.250,00             

        92500 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
GABINET 
PREMSA 

1.625,00 0,00 1.625,00             

        93100 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
INTERVENCI
Ó GENERAL 

6.500,00 0,00 6.500,00             

        93410 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES SVEI. 
TRESORERIA 

1.625,00 0,00 1.625,00             

        94310 64100 INVERSIONS 
APLICACION
S 
INFORMATIQ
UES 
COOPERACIÓ 
LOCAL 

15.000,00 0,00 15.000,00             

      ADQUISICI
Ó 
PROGRAM
ARI 

      163.872,00 0,00 163.872,00             
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CORPORAT
IU Total 

      IMPLANTA
CIÓ NOU 
ERP 
CORPORAT
IU 
(Entreprise 
Resource 
Planning)  

91200 62600 EQUIPS 
INFORMATIC
S O.G. 
PARTICIPACI
Ó 
CIUTADANA 
I 
PRESIDÈNCIA 

12.000,00 0,00 12.000,00             

        92210 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S ADMÓ. 
ELECTRÒNIC
A I BON 
GOVERN 

104.000,00 0,00 104.000,00       700.000,00 150.000,00 150.000,00 

          64100 INVERSIONS 
IMMATERIAL
S ADMÓ. 
ELECTRÒNIC
A I BON 
GOVERN 

500.000,00 0,00 500.000,00       300.000,00     

      IMPLANTA
CIÓ NOU 
ERP 
CORPORAT
IU 
(Entreprise 
Resource 
Planning)  
Total 

      616.000,00 0,00 616.000,00       1.000.000,00 150.000,00 150.000,00 

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
MODERNIT
ZACIÓ I F. 
PÚBLICA 

92040 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A SERVEI 
D'INFORMÀTI
CA 

3.000,00 0,00 3.000,00             

          62400 INVERSIONS 
MOBILIARI 
SERVEI 
D'INFORMÀTI
CA 

1.500,00 0,00 1.500,00             

      INVERSIO
NS 

      4.500,00 0,00 4.500,00             
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ORDINÀRI
ES DEP. 
MODERNIT
ZACIÓ I F. 
PÚBLICA 
Total 

      PLA DE 
RENOVACI
Ó DE 
MAQUINA
RI 
INFORMÀT
IC 

13600 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S CENTRAL 
COMANDAM
ENT 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

8.000,00 0,00 8.000,00             

        15110 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S 
URBANISME 

22.000,00 0,00 22.000,00             

        17000 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S MEDI 
AMBIENT I 
NATURA 

12.000,00 0,00 12.000,00             

        33000 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S S.A. 
CULTURA I 
PATRIMONI 

22.000,00 0,00 22.000,00             

        34002 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S COMISSIÓ 
D'ESPORTS 

6.000,00 0,00 6.000,00             

        42200 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S ITV 

6.000,00 0,00 6.000,00             

        43210 62600 EQUIPS 
INFORMATIC
S PROMOCIÓ 
ECONOMIC A 

6.000,00 0,00 6.000,00             

        45300 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S 
CARRETERES 
DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14.000,00 0,00 14.000,00             
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        92020 62600 NOVA 
INVERSIÓ 
EQUIPS 
INFORMATIC
S SERVEIS 
GENERALS 
OFICINES C 

8.000,00 0,00 8.000,00             

        92030 62600 EQUIPS 
INFORMATIC
S SERVEIS 
TECNICS 

10.000,00 0,00 10.000,00             

        92040 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S SERVEI 
INFORMÀTIC
A 

100.000,00 0,00 100.000,00             

        92060 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S RECURSOS 
HUMANS 

12.000,00 0,00 12.000,00             

        93100 62600 EQUIPS 
INFORMATIC
S SERVEI 
INTERVENCI
O GENERAL 

12.000,00 0,00 12.000,00             

        93410 62600 EQUIPS 
INFORMATIC
S SERVEI 
TRESORERIA 

6.000,00 0,00 6.000,00             

        94310 62600 EQUIPS 
INFORMÀTIC
S 
COOPERACIÓ 
I 
ADMINISTRA
CIÓ LOCAL 

10.000,00 0,00 10.000,00             

      PLA DE 
RENOVACI
Ó DE 
MAQUINA
RI 
INFORMÀT
IC Total 

      254.000,00 0,00 254.000,00             

      PLA 
D'INVERSI

17000 62400 NOVA 
INVERSIÓ 

146.500,00 0,00 146.500,00             
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Ó 
RENOVACI
Ó FLOTA 
VEHICLES 

ELEM. 
TRANSPORT 
MEDI 
AMBIENT 

        17226 62400 NOVA 
INVERSIÓ 
ELEM. 
TRANSPORT 
SERVEI DE 
CAÇA 

60.000,00 0,00 60.000,00             

        33490 62400 NOVA 
INVERSIÓ 
ELEM. 
TRANSPORT 
CULTURA 

70.000,00 0,00 70.000,00             

        34002 62400 NOVA 
INVERSIÓ 
ELEM. 
TRANSPORT 
COMISSIÓ 
D'ESPORTS 

12.000,00 0,00 12.000,00             

      PLA 
D'INVERSI
Ó 
RENOVACI
Ó FLOTA 
VEHICLES 
Total 

      288.500,00 0,00 288.500,00             

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        1.406.872,00 0,00 1.406.872,00       1.000.000,00 150.000,00 150.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

OBRES 
REPOSICIÓ 
POLIESPOR
TIU SANT 
FERRAN 

34200 76700 OBRES 
ENDERROC 
POLIESPORTI
U SANT 
FERRAN 

200.000,00 0,00 200.000,00             

      OBRES 
REPOSICIÓ 
POLIESPOR
TIU SANT 
FERRAN 
Total 

      200.000,00 0,00 200.000,00             
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      TRANSFER
ÈNCIES DE 
CAPITAL 
A/f DEL 
CONSORCI 
TIC 
MALLORC
A 

49175 76700 APORTACIÓ 
CAPITAL 
CONSORCI 
TIC 
MALLORCA 

42.354,12 0,00 42.354,12       50.000,00 50.000,00 50.000,00 

      TRANSFER
ÈNCIES DE 
CAPITAL 
A/f DEL 
CONSORCI 
TIC 
MALLORC
A Total 

      42.354,12 0,00 42.354,12       50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        242.354,12 0,00 242.354,12       50.000,00 50.000,00 50.000,00 

  Modernitzac
ió i Funció 
Pública 
Total 

          1.649.226,12 0,00 1.649.226,12       1.050.000,00 200.000,00 200.000,00 

20 Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
CULTURAL
, 
PATRIMON
I I 
ESPORTS 

33000 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A SVEIS. 
ADM. 
CULTURA I 
PATRIMONI 

12.000,00 12.000,00 0,00             

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI 
SVEIS. ADM. 
CULTURA I 
PATRIMONI 

165.000,00 165.000,00 0,00             

        33210 62800 NOVA INV. 
FONS 
BIBLIOGRÀFI
QUES 
BIBLIOTEQU

28.000,00 28.000,00 0,00             
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ES, ARXIUS I 
MUSEUS 

          62840 FONS 
BIBLIOGRÀFI
C I AUDIOV. 
BIBLIOTEQU
ES, ARXIUS I 
MUSEUS 

288.000,00 288.000,00 0,00             

          68900 RESTAURACI
Ó I 
ADQUISICIÓ 
D'OBRES 
D'ART 

1.360,00 1.360,00 0,00             

        33220 68900 RESTAURACI
Ó I 
ADQUISICIÓ 
D'OBRES 
D'ART 
EDIFICI 
KREKOVIC 

5.000,00 5.000,00 0,00             

        33480 64000 NOVA 
INVERSIÓ 
IMMATERIAL 
I NOVA 
IMATGE 
MUSEU 
D'ART 

30.000,00 30.000,00 0,00             

        33490 62800 FONS 
BIBLIOGRÀFI
CS CULTURA 

10.000,00 10.000,00 0,00             

          68900 ADQUISICIÓ 
OBRES D'ART 
CULTURA 

30.000,00 30.000,00 0,00             

        33620 62800 FONS 
BIBLIOGRÀFI
CS 
AUDIOVISUA
LS SERVEI 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

1.000,00 1.000,00 0,00             

          62810 FONS 
CARTOGRÀFI
CS SERVEI 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

1.000,00 1.000,00 0,00             
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          65000 INVERSIONS 
CASTELL 
D'ALARO 

24.000,00 24.000,00 0,00             

        34003 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A MEDICINA 
ESPORTIVA 

6.000,00 6.000,00 0,00             

        34101 62302 NOVA 
INVERSIÓ 
EQUIPAMENT
S ESPORTIUS 
PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 

6.000,00 6.000,00 0,00             

        34200 62500 NOVA INV. 
MOBILIARI I 
ESTRIS 
POLIESPORTI
U S. FERRAN 

22.000,00 22.000,00 0,00             

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
CULTURAL
, 
PATRIMON
I I 
ESPORTS 
Total 

      629.360,00 629.360,00 0,00             

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        629.360,00 629.360,00 0,00             

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

FOMENT 
DE LES 
INVERSIO
NS 
CULTURAL
S I 
PATRIMON
IALS 

33210 76200 A 
AJUNTAMEN
TS: 
CONVOCATO
RIA 
INFRAESTRU
CURES 
BIBLIOTEQU
ES ARX 

220.000,00 0,00 220.000,00             

        33330 78900 APORTACIÓ 140.000,00 0,00 140.000,00             



 50 

FUNDACIÓ 
MUSEU 
LLORENÇ 
VILLALONGA 

        33400 77900 CONVOCATÒ
RIA FONS DE 
PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I 
FONOGRÀFIC 
EN CATALÀ 

300.000,00 0,00 300.000,00             

        33430 76200 CONVOCATÒ
RIA FONS 
MUNICIPAL 
D'INVERSION
S 
EQUIPAMENT
S 
CULTURALS 

300.000,00 0,00 300.000,00             

          78902 CONVENI 
FUNDACIÓ 
TEATRE 
MUNICIPAL 
D'INCA. 
SUPORT 
REFORMA 
REH 

80.000,00 0,00 80.000,00             

        33490 78901 APORTACIÓ 
EXTRAORDIN
ÀRIA 
FUNDACIÓ 
SANTUARI 
DE LLUC 

60.000,00 0,00 60.000,00             

        33620 76200 A 
AJUNTAMEN
TS 
INVESTIGACI
Ó I 
CONSERVACI
Ó  
JACIMENTS 
ARQUEOLO 

120.000,00 0,00 120.000,00             

          76201 A 
AJUNTAMEN
T ARTÀ P/ 
BELLPUIG 

400.000,00 0,00 400.000,00             
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          78900 A 
PARTICULAR
S: 
CONS.RESTA
U 
PATRIMONI 
CENT. MORT 
RAMON 
LLULL 

100.000,00 0,00 100.000,00             

          78901 CONVENI 
BISBAT DE 
MALLORCA 
CONSERVACI
Ó BENS 
CULTURALS 

120.000,00 0,00 120.000,00             

          78903 A 
PARTICULAR
S: CONS. I 
RESTAURACI
Ó 
JAC.ARQUEO
LÒGICS 

60.000,00 0,00 60.000,00             

        33710 78901 APORTACIÓ 
FUNDACIÓ 
TEATRE 
PRINCIPAL 

250.000,00 250.000,00 0,00             

          78902 APORTACIÓ 
P/FINANÇAM
ENT PRÉSTEC 
OBRES 

1.091.535,60 1.091.535,60 0,00       1.091.535,60 1.091.535,60 1.091.535,60 

      FOMENT 
DE LES 
INVERSIO
NS 
CULTURAL
S I 
PATRIMON
IALS Total 

      3.241.535,60 1.341.535,60 1.900.000,00       1.091.535,60 1.091.535,60 1.091.535,60 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        3.241.535,60 1.341.535,60 1.900.000,00       1.091.535,60 1.091.535,60 1.091.535,60 

  Cultura, 
Patrimoni i 

          3.870.895,60 1.970.895,60 1.900.000,00       1.091.535,60 1.091.535,60 1.091.535,60 
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Esports 
Total 

40 Benestar i 
Drets 
Socials 

Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

TRANSFER
ÈNCIES 
CAPITAL 
MILLORA 
DELS 
AFERS 
SOCIALS 

23140 71000 APORTACIÓ 
CAPITAL 
INSTITUT 
MALLORQUÍ 
D'AFERS 
SOCIALS 

9.286.993,61 9.286.993,61 0,00       6.500.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 

      TRANSFER
ÈNCIES 
CAPITAL 
MILLORA 
DELS 
AFERS 
SOCIALS 
Total 

      9.286.993,61 9.286.993,61 0,00       6.500.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        9.286.993,61 9.286.993,61 0,00       6.500.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 

  Benestar i 
Drets 
Socials 
Total 

          9.286.993,61 9.286.993,61 0,00       6.500.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 

50 Medi 
Ambient 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

ADEQUACI
Ó TALLER 
MESTRES 
D'AIXA 

17228 63200 OBRES 
ADEQÜACIÓ  
MALLORCA I 
LA MAR 

28.900,00 0,00 28.900,00             

        17228 62300 MAQUINÀRI
A I 
INSTAL·LACI
ONS 
MALLORCA I 
LA MAR 

71.000,00 0,00 71.000,00             

      ADEQUACI
Ó TALLER 
MESTRES 
D'AIXA 
Total 

      99.900,00 0,00 99.900,00             

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI

17000 62500 MOBILIAR 
ACTIV. MEDI 
AMBIENT 

6.000,00 6.000,00 0,00       6.000,00 6.000,00 6.000,00 
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ES DEP. 
MEDI 
AMBIENT 

        17227 62300 MAQUINARI
A FINQUES 
PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

40.000,00 40.000,00 0,00       6.000,00 6.000,00 6.000,00 

        17000 62300 MAQUINÀRI
A I 
INSTAL·LACI
ONS ACTIV. 
MEDI 
AMBIENT 

6.000,00 6.000,00 0,00       6.000,00 6.000,00 6.000,00 

        17220 62300 MAQUINÀRI
A REFUGI 
TOSSALS 
VERDS 

2.000,00 2.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

        17222 63300 REPOSICIÓ 
MAQUINARI
A REFUGI 
MULETA 

10.000,00 10.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
MEDI 
AMBIENT 
Total 

      64.000,00 64.000,00 0,00       24.000,00 24.000,00 24.000,00 

      MILLORA 
EFICIÈNCI
A 
ENERGÈTI
CA I 
CAMINS 
REFUGIS 

17227 62300 MAQUINARI
A FINQUES 
PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

0,00 0,00 0,00       300.000,00 300.000,00   

          63200 OBRES 
REPOSICIÓ 
FINQUES 
PÚBLIQUES 

40.000,00 0,00 40.000,00       200.000,00 200.000,00   

        17227 61900 OBRES 
MILLORA 
CAMINS 
ACCÉS 
REFUGIS 

177.000,00 0,00 177.000,00             

      MILLORA       217.000,00 0,00 217.000,00       500.000,00 500.000,00   
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EFICIÈNCI
A 
ENERGÈTI
CA I 
CAMINS 
REFUGIS 
Total 

      OBRES 
MILLORA 
CAMINS I 
MIRADORS 
SA 
DRAGONE
RA 

17223 63300 REPOSICIÓ 
MAQUINÀRI
A 
INSTAL·LACI
ONS SA 
DRAGONERA 

10.000,00 0,00 10.000,00             

        17223 63200 OBRES 
REPOSICIÓ 
SA 
DRAGONERA 

35.000,00 0,00 35.000,00       6.000,00 6.000,00 6.000,00 

      OBRES 
MILLORA 
CAMINS I 
MIRADORS 
SA 
DRAGONE
RA Total 

      45.000,00 0,00 45.000,00       6.000,00 6.000,00 6.000,00 

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        425.900,00 64.000,00 361.900,00       530.000,00 530.000,00 30.000,00 

  Medi 
Ambient 
Total 

          425.900,00 64.000,00 361.900,00       530.000,00 530.000,00 30.000,00 

55 Territori i 
Infraestructu
res 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

CONVENI 
CARRETER
ES 
MINISTERI 
DE 
FOMENT, 
2007-2022 

45300 60002 INV. NOVA 
TERRENYS 
EXPR. 
CTRES.OBRE
S 
MINISTERIO 
FOMENTO 

3.738.060,00 0,00 0,00     3.738.060,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.506.000,00 

          60902 INV. NOVA 
INFRAESTRU
CTURES 
CONVENI 

25.000.000,0
0 

0,00 0,00     25.000.000,0
0 

25.000.000,00 27.000.000,00 30.118.850,00 
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MINISTERIO 
FOMENTO 

      CONVENI 
CARRETER
ES 
MINISTERI 
DE 
FOMENT, 
2007-2022 
Total 

      28.738.060,0
0 

0,00 0,00     28.738.060,0
0 

29.000.000,00 31.000.000,00 34.624.850,00 

      INVERSIO
NS EN 
CARRETER
ES DE 
MALLORC
A 

45300 60000 INV.NOVA EN 
TERRENYS 
EXPR. 
CARRETERES 
CONSELL DE 
MALLORCA 

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00       2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

          60001 INV.TERREN
YS 
EXPR.PALMA
-MANACOR 
CARRETERES 
CONSELL 
MALLORCA 

300.000,00 0,00 300.000,00       240.000,00 240.000,00 240.000,00 

          60900 INV.NOVA 
INFRAESTRU
CTURES 
CARRETERES 
CONSELL DE 
MALLORCA 

13.000.000,0
0 

5.146.047,83 5.367.639,61 999.502,5
9 

1.486.809,97   10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 

          61900 REPOSICIÓ 
INFRAESTRU
CTURES 
CARRETERES 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14.200.000,0
0 

7.100.000,00 7.100.000,00       11.360.000,00 11.360.000,00 11.360.000,00 

      INVERSIO
NS EN 
CARRETER
ES DE 
MALLORC
A Total 

      30.000.000,0
0 

12.246.047,8
3 

15.267.639,6
1 

999.502,5
9 

1.486.809,97   24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 

15110 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A 

7.500,00 7.500,00 0,00             
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TERRITORI 
I 
INFRAEST
RUCTURES 

URBANISME 

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI I 
ESTRIS 
URBANISME 

1.000,00 1.000,00 0,00             

          62810 FONS 
CARTOGRÀFI
CS 
URBANISME 

1.000,00 1.000,00 0,00             

        15140 62100 ACCIONS 
S/PAISATGE 
SERVEIS 
TRANSFERIT
S TERRITORI 

50.000,00 50.000,00 0,00             

          62500 NOVA 
INVERS. 
MOBILIARI I 
ESTRIS 
SERVEIS 
TRANSF. 
TERRITORI 

6.000,00 6.000,00 0,00             

        17030 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A 
ACTIVITATS 
CLASSIFICAD
ES 

2.000,00 2.000,00 0,00             

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI 
ACTIVITATS 
CLASSIFICAD
ES 

1.000,00 1.000,00 0,00             

        42200 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A SERVEI ITV 

2.000,00 2.000,00 0,00             

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI I 

1.000,00 1.000,00 0,00             
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ESTRIS 
SERVEI ITV 

        45300 62300 MAQUINÀRI
A I 
INSTAL·LACI
ONS 
CARRETERES 
CONSELL DE 
MALLORCA 

95.000,00 95.000,00 0,00             

          62400 NOUS 
ELEMENTS 
DE 
TRANSPORTS 
CARRETERES 

200.000,00 200.000,00 0,00             

          62500 NOVA INV. 
MOBILIARI I 
ESTRIS 
CARRETERES 
CONSELL DE 
MALLORCA 

12.000,00 12.000,00 0,00             

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
TERRITORI 
I 
INFRAEST
RUCTURES 
Total 

      378.500,00 378.500,00 0,00             

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        59.116.560,0
0 

12.624.547,8
3 

15.267.639,6
1 

999.502,5
9 

1.486.809,97 28.738.060,0
0 

53.000.000,00 55.000.000,00 58.624.850,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

PROJECTE
S 
D'INVERSI
Ó 
MILLORA 
SERRA DE 
TRAMUNT
ANA 

33610 76701 APORTACIÓ 
CAPITAL AL 
CONSORCI 
DE LA SERRA 
DE 
TRAMUNTAN
A 

628.000,00 628.000,00 0,00             

      PROJECTE
S 

      628.000,00 628.000,00 0,00             



 58 

D'INVERSI
Ó 
MILLORA 
SERRA DE 
TRAMUNT
ANA Total 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        628.000,00 628.000,00 0,00             

  Territori i 
Infraestructu
res Total 

          59.744.560,0
0 

13.252.547,8
3 

15.267.639,6
1 

999.502,5
9 

1.486.809,97 28.738.060,0
0 

53.000.000,00 55.000.000,00 58.624.850,00 

65 Desenvolup
ament local 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
DESENVOL
UPAMENT 
LOCAL 

13600 62300 NOVA 
INVERSIÓ 
MAQUINÀRI
A CENTRAL 
COMAND. 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

224.186,62 224.186,62 0,00             

          62500 NOVA 
INVERSIÓ 
MOBILIARI  
C.C.BOMBER
S MALLORCA 

40.000,00 40.000,00 0,00             

          64000 INVERSIONS 
INMATERIAL
S CENTRAL 
COMANDAM
ENT 
BOMBERS 

1.000,00 1.000,00 0,00             

        17226 62300 MAQUINÀRI
A, INSTAL. 
TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 
SERVEI DE 
CAÇA 

6.000,00 6.000,00 0,00             

        94310 62300 NOVA 
INVERSIO 
MAQUINARI
A 
COOPERACIO 
I ADM.LOCAL 

4.000,00 4.000,00 0,00             

      INVERSIO       275.186,62 275.186,62 0,00             
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NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
DESENVOL
UPAMENT 
LOCAL 
Total 

      PLA DE 
RENOVACI
Ó PARC 
MÒBIL 
SERVEI 
BOMBERS 

13600 62400 INV. 
ELEMENTS 
TRANSPORT 
C.C. 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

976.055,03 0,00 976.055,03       27.520,44 27.520,44 27.520,44 

      PLA DE 
RENOVACI
Ó PARC 
MÒBIL 
SERVEI 
BOMBERS 
Total 

      976.055,03 0,00 976.055,03       27.520,44 27.520,44 27.520,44 

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 
Total 

        1.251.241,65 275.186,62 976.055,03       27.520,44 27.520,44 27.520,44 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

APORTACI
Ó A 
L'INSTITUT 
ESPORT 
HÍPIC DE 
MALLORC
A 

34150 71000 APORTACIÓ 
CAPITAL A 
L'INSTITUT 
DE L'ESPORT 
HÍPIC DE 
MALLORCA 

90.000,00 90.000,00 0,00       94.500,00 99.225,00 104.186,25 

      APORTACI
Ó A 
L'INSTITUT 
ESPORT 
HÍPIC DE 
MALLORC
A Total 

      90.000,00 90.000,00 0,00       94.500,00 99.225,00 104.186,25 

      FOMENT 
DE LA 
INVERSIÓ 
EN PROGR. 
MILLORA 

17226 78900 SUBVENCION
S PROJ. 
INVERSIÓ 
PER A LA 
RECUPERACI

50.000,00 0,00 50.000,00             
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CINEGÈTIC
A 

O DEL 
CONILL 

      FOMENT 
DE LA 
INVERSIÓ 
EN PROGR. 
MILLORA 
CINEGÈTIC
A Total 

      50.000,00 0,00 50.000,00             

      FOMENT 
D'INFRAES
TRUCTURE
S I 
EQUIPAME
NTS 
LOCALS 

94300 76200 SUPORT 
ACATAMENT 
SENTÈNCIES 
COOP. I ADM. 
LOCAL 

1.000,00 0,00 1.000,00             

        94310 76201 SUBVENCION
S 
AJUNTAMEN
TS PER 
AJUDES INV. 
INST. 
HIDRANTS 
COOP. 

500.000,00 0,00 500.000,00             

          76202 PLA 
ESPECIAL 
SUBVENCION
S 
P/INVERSION
S A 
AJUNTAMEN
TS 

10.000.000,0
0 

0,00 10.000.000,0
0 

      10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

      FOMENT 
D'INFRAES
TRUCTURE
S I 
EQUIPAME
NTS 
LOCALS 
Total 

      10.501.000,0
0 

0,00 10.501.000,0
0 

      10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        10.641.000,0
0 

90.000,00 10.551.000,0
0 

      10.094.500,00 10.099.225,00 10.104.186,25 
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  Desenvolup
ament local 
Total 

          11.892.241,6
5 

365.186,62 11.527.055,0
3 

      10.122.020,44 10.126.745,44 10.131.706,69 

70 Economia i 
Hisenda 

Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
ECONOMI
A I 
HISENDA 

43110 64000 INVERSIONS 
IMMOBILITZ
AT 
IMMATERIAL 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

3.000,00 3.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

        43200 64000 INVERSIONS 
IMMOBILITZ
AT 
INMATERIAL 
PROM. 
TURÍSTICA 

3.000,00 3.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

        43210 64000 INVERSIONS 
IMMATERIAL
S 
INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

3.000,00 3.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

        43900 64000 INVERSIONS 
IMMATERIAL
S ARTESANIA 

3.000,00 3.000,00 0,00       3.000,00 3.000,00 3.000,00 

        93120 62300 NOVA 
MAQUINÀRI
A ECONOMIA 
I HISENDA 

30.000,00 30.000,00 0,00       15.000,00 15.000,00 15.000,00 

          63500 REPOSICIÓ 
MOBILIARI 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24.000,00 24.000,00 0,00       12.000,00 6.000,00 6.000,00 

      INVERSIO
NS 
ORDINÀRI
ES DEP. 
ECONOMI
A I 
HISENDA 
Total 

      66.000,00 66.000,00 0,00       39.000,00 33.000,00 33.000,00 

    Cap 
VI. 
Inversi
ons 
reals 

        66.000,00 66.000,00 0,00       39.000,00 33.000,00 33.000,00 
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Total 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 

FOMENT 
DEL 
TURISME I 
LA 
PROMOCIÓ 
ECONÒMIC
A LOCAL 

43110 76200 ALTRES 
TRANSF.ALT
RES 
AJUNTAMEN
TS 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

250.000,00 0,00 250.000,00       200.000,00 300.000,00 300.000,00 

        43210 76200 TRANSF. A 
AJUNTAMEN
TS 
INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

150.000,00 0,00 150.000,00       150.000,00 100.000,00 100.000,00 

        43900 76200 CONVOCATÒ
RIA 
AJUNTAMEN
TS PER 
EQUIPAMENT 

10.000,00 0,00 10.000,00       10.000,00 10.000,00 10.000,00 

          77900 TRANSF A 
EMPRESES 
ARTESANIA 
P/INV.MILLO
RA DE LA 
COMPETITIVI
T 

150.000,00 0,00 150.000,00       180.000,00 200.000,00 200.000,00 

      FOMENT 
DEL 
TURISME I 
LA 
PROMOCIÓ 
ECONÒMIC
A LOCAL 
Total 

      560.000,00 0,00 560.000,00       540.000,00 610.000,00 610.000,00 

    Cap 
VII. 
Transf. 
Capital 
Total 

        560.000,00 0,00 560.000,00       540.000,00 610.000,00 610.000,00 

  Economia i 
Hisenda 
Total 

          626.000,00 66.000,00 560.000,00       579.000,00 643.000,00 643.000,00 

Total general           88.380.575,9
8 

25.308.782,6
6 

31.847.420,7
6 

999.502,5
9 

1.486.809,97 28.738.060,0
0 

73.696.056,04 71.786.281,04 73.221.092,29 
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Enmiendas parciales del  grupo político CIUDADANOS –PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA al anteproyecto de presupuestos Generales del Consell de 
Mallorca, para el año 2017. 
 
1. Tipo de enmienda -  Sustitución 
 
 

 
MOTIVACIÓN 
 Por ser insuficiente la ayuda presupuestada a ayuntamientos para yacimientos 
arqueológicos por el mal estado en que se encuentran. 
 
 
2. Tipo de enmienda – Sustitución 
 

 
MOTIVACIÓN 
Por ser insuficiente la ayuda presupuestada a particulares para yacimientos 
arqueológicos por el mal estado en que se encuentran. 
 
 
3. Tipo de enmienda – Sustitución 
 

 
 
MOTIVACIÓN 
Por la necesidad de los Clubs de disponer su propia subvención.  
 
 
4. Tipo de enmienda – Sustitución 
 

 
Por la obligación del Consell de Mallorca de mantener nuestro patrimonio 

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -20-33400-77900- 
A EMPRESES: FONS DE PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGR. EN 
CATALÀ 

 200.000,00 

2017-        -20-33620-76200- 
A AJUNTAMENTS INVESTIGACIÓ I CONSERVACIÓ  JACIMENTS 
ARQUEOLO 

200.000,00  

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -20-33400-48100- PREMIS, BEQUES ESTUDI I RECERCA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  50.000,00 

2017-        -20-33400-48904- INST. PÚB. AM.ALCOVER P/ DIFONDRE FIGURA/ OBRA.ALCOVER 2016  50.000,00 

2017-        -20-33620-78903- A PARTICULARS: CONS. I RESTAURACIÓ JAC. ARQUEOLÒGICS 100.000,00  

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -xx-xxxxx-22706- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  300.000,00 

2017-        -20-34101-489xx- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS FUTBOL BASE MALLORCA 300.000,00  

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -xx-xxxxx-22602- PUBLICITAT I PROPAGANDA   300.000,00 

2017-        -20-xxxxx-78xxx- CONSERVACIO I RESTAURACIÓ CAN WEYLER 300.000,00  
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5. Tipo de enmienda – Sustitución 
 
MOTIVACIÓN 
Por paliar el abandono en que se encuentra este departamento que está a la espera de 
traspasar su competencia. 
 
 
 
  6. Tipo de enmienda – Sustitución 
 

 
MOTIVACIÓN 
 
Por parecernos insuficiente la dotación a el Fondo Mallorquín de Solidaridad y 
Cooperación.  
 
 
7. Tipo de enmienda – Sustitución 

 
MOTIVACIÓN 
Por el respeto a nuestras tradiciones independientemente de las creencias religiosas. 
 
 
1. ESMENA QUE PRESENTA MÉS PER MALLORCA AL PROJECTE DE 
PRESSUPOSTS DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA PER 
A L’EXERCICI 2017 
 
 
El projecte de pressuposts per de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) per a 
l’exercici 2017 preveu en el pressupost de despeses en el programa Gestió hipòdroms 

IEHM (34230) en l’aplicació Premis de cavalls (carreres) gestió hipòdroms (48110) un 
import de 1.016.600€. Aquesta quantitat es preveia per a fer front a la dotació de premis 
de les carreres de cavalls incrementada respecte al pressuposts de 2016 degut al nou 
criteri fiscal per al qual aquest premis son subjectes a gravamen de l’IVA atès els 
informes fiscals encomanats per l’IEHM i diferents consultes tributaries existents. 
 
La dificultosa tramitació administrativa per a la convocatòria i la posterior adjudicació 
dels premis de les carreres de cavalls des de març de 2015, degut al canvi de criteri 

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -xx-xxxxx-230xx- DIETES PERSONAL   60.000,00 

2017-        -30-23155-22106- SUBM. DE PROD. FARMACÈUTICS DROGODEPENDÈNCIES 20.000,00  

2017-        -10-23155-63500- MOBILIARI DE REPOSICIÓ DROGODEPENDÈNCIES 40.000,00  

PARTIDA CONCEPTO ALTA BAJA 

2017-        -xx-xxxxx-22706- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  250.000,00 

2017-        -00-23190-48901- APORTACIÓ FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 200.000,00  

2017-        -00-23190-78901- APORTACIÓ FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERACIO 50.000,00  

2017-        -xx-xxxxx-22706- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  15.000,00 

2017-        -20-33430-479xx- CONVOCATORIA BELEN VIVIENTE JARDINES MISERICORDIA 15.000,00  
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respecte a la naturalesa d’aquest tipus de despesa, fa que la liquidació dels mateixos es 
produeixi en un període de temps més dilatat del desitjat, produint inconvenients en 
l’economia de l’activitat que genera el sector de les carreres de cavalls a Mallorca.  
 
Per altre banda a part de l’IEHM, la Federació Balear de Trot (FBT) també organitza 
carreres a l’hipòdrom de Son Pardo denominades PREMIUM i en paga els premis als 
guanyadors abonant a aquests amb IVA, segons correspongui des de l’exercici 2.013, 
mitjançant un sistema d’autofactura que du 3 anys en funcionament i ha rebut el vist i 
plau de la AEAT en diverses inspeccions realitzades. Per tant un propietari o quadra es 
troba en la situació de rebre premis per part de dos pagadors diferents i per sistemes de 
facturació o fiscals diferents. 
 
Per tal de clarificar el sistema de pagaments i agilitzar en la mesura del possible 
l’abonament d’aquests, es presenta la següent  
 
Proposta  
 
La creació d’una subvenció nominativa a la FBT per import de 920.000€ per a la gestió 
dels premis de les curses de cavalls organitzades per l’IEHM als hipòdroms de Son 
Pardo i Municipal de Manacor, al programa Gestió hipòdroms IEHM (34230) en 
l’aplicació de nova creació Federació Balear de Trot (48901); subvenció que s’haurà de 
canalitzar mitjançant el corresponent conveni de col·laboració entre l’IEHM i la FBT 
que contendrà els requisits i forma de justificació del l’abonament dels premis als 
guanyadors. D’Aquesta manera el IV de despesa passa a tenir les següents aplicacions:  
 
34230 48110 Premis de Cavalls (carreres) Gestió hipòdroms IEHM 96.000 euros 

34230 48111 Premis carreres (travesses) Gestió hipòdroms IEHM 168.000 euros  

34230 48901 Federació Balear de Trot   920.000 euros  

 
 
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. 
 
1.  

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 

      

Esmenes de modificació 

      

Partida Concepte Import altes 

20 33210 46200 A AJUNTAMENTS; CONVOCATÒRIA CATALOGACIÓ ARXIUS       50.000,00 €  

20 33210 76200 
A AJUNTAMENTS: CONVOCATÒRIA INFRAESTRUCTURES BIBLIOTEQUES I 
ARXIUS       50.000,00 €  

20 33400 48901 ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA P/FOMENT LLENGUA CATALANA       20.000,00 €  

20 33430 48918 A ASSOCIACIONS CIRCUIT, MOSTRES, CERTAMENS TEATRE AMATEUR       20.000,00 €  

20 33620 46200 CONVOCATORIA AJUNTAMENTS PER CATÀLEG PATRIMONI HISTORIC     100.000,00 €  

20 33620 76200 
AJUNTAMENTS INVESTIGACIÓ I CONSERVACIÓ JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS     200.000,00 €  

  TOTAL     440.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 
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20 33490 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CULTURA       28.500,00 €  

00 23180 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIAC.       60.000,00 €  

00 33440 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS RAIXA       10.800,00 €  

00 92400 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS PARTICIPACIÓ CIUTADANA       40.000,00 €  

00 92400 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA       45.000,00 €  

00 92430 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA RELACIONS INSTITUCIONALS       40.104,20 €  

00 92430 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES RELAC INSTITUCIONALS     109.005,00 €  

00 92500 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA GABINET DE COMUNICACIÓ     106.590,80 €  

  TOTAL     440.000,00 €  
 
 
 

  Nova creació   

      

Partida Concepte Import altes 

XX XXXXX XXXXX NOVA INVERSIÓ POLIESPORTIU SANT FERRAN     500.000,00 €  

XX XXXXX XXXXX APORTACIÓ UOC     100.000,00 €  

XX XXXXX XXXXX APORTACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI DE MANACOR       40.000,00 €  

XX XXXXX XXXXX AJUDES A CLUBS ESPORTIUS PER MOBILITAT FORA DE L’ILLA     150.000,00 €  

  TOTAL     790.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

00 23180 22721 
SVEI. ORGANITZACIÓ JORNADES PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISM     211.883,10 €  

55 15140 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI     400.000,00 €  

55 45300 21000 CONSV. INFRAEST. I BÉNS NAT. CARRETERES CONSELL DE MALLORCA     178.116,90 €  

  TOTAL     790.000,00 €  
 

 
 
 
2. Esmenes a la memòria del Departament de Territori i Urbanisme 
 
Denominació Subprograma: Carreteres del Consell de Mallorca 
Codi Subprograma: 45300 
Òrgan directiu responsable: Director Insular d’Infraestructures i Mobilitat 
 
Esmena d’addició a l’apartat “Funcions i atribucions més importants” 
 
Noves actuacions a la ronda de Costitx, ronda de Porrerres i l’estudi de les 
indemnitzacions per expropiacions de la ronda de Sa Pobla. 
 
3.  

Departament de Cooperació local 

      

Nova creació 

      

Partida  Concepte Import altes 

XX XXXXX XXXXX AJUDES A AJUNTAMENTS PER ELABORACIÓ CATÀLEG CAMINS     100.000,00 €  
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Partida Concepte Import baixes 

55 45300 21000 CONSV. INFRAEST. I BÉNS NAT. CARRETERES CONSELL DE MALLORCA     100.000,00 €  

 
 
 
4.  

Departament de Participació ciutadana i presidència 

      

  Esmenes de modificació   

      

Partida  Concepte  Import altes  

00 23167 22799 TREBALLS PER ALTRES ACTIVITATS LLIURE IGUALTAT OPORTUNITATS       28.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

00 23167 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT OPORTUNITATS       28.000,00 €  

      

      

  Nova creació   

      

Partida  Concepte Import altes 

XX XXXXX XXXX DIADA DE MALLORCA PER MÉS             50,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

65 17226 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEI DE CAÇA             50,00 €  

 
 
5. a)  

Departament d'Economia i Hisenda 

      

Esmenes de modificació 

      

Partida  Concepte Import altes 

70 43110 46200 ALTRES TRANSF. AJUNTAMENTS PROMOCIÓ ECONÒMICA     150.000,00 €  

70 43900 77900 TRANF A EMPRESES ARTESANIA P/INV. MILLORA DE LA COMPET       50.000,00 €  

00 43200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ TURÍSTICA       40.000,00 €  

70 43200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ TURÍSTICA       40.000,00 €  

70 43200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ TURÍSTICA       30.000,00 €  

70 43200 24000 PUBLICACIONS FIRES PROMOCIÓ TURÍSTICA       30.000,00 €  

  TOTAL     340.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

00 92500 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA GABINET DE COMUNICACIÓ       50.000,00 €  

00 92500 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GABINET COMUNICACIÓ       50.000,00 €  

10 92060 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS RECURSOS HUMANS     240.000,00 €  

  TOTAL     340.000,00 €  
 
 

5 b) 
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  Nova creació   

      

Partida Concepte Import baixes 

XX XXXXX XXXXX 
CAMPANYA ANUAL A FAVOR DE POTENCIAR EL COMERÇ LOCAL A 
MALLORCA     200.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

55 45300 21000 CONSV. INFRAEST. I BÉNS NAT. CARRETERES CONSELL DE MALLORCA     200.000,00 €  

 
 
6.  
 

  IMAS   

      

  Nova creació   

      

Partida  Concepte Import altes 

XX XXXXX XXXXX A AJUNTAMENTS AJUDES PER A LA TELEASSISTÈNCIA     300.000,00 €  

XX XXXXX XXXXX A AJUNTAMENTS AJUDES PER AL TRANSPORT GENT GRAN ALS CENTRES DIA     300.000,00 €  

  TOTAL     600.000,00 €  

      

Partida Concepte Import baixes 

10 23129 76700 APORT CAPITAL CONSORCI ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA     600.000,00 €  

 
 
ESMENES  AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLLORCA 2017DEL 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. 
 
 
1. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT - TERRITORI 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

55 45300 21000 
Conserv. Infraest. Carreteres Consell de 
Mallorca 

 600.000 
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55 15140 62100 
Accions sobre el paisatge serveis 
transferits territori 

 50.000 

50 70000 48902 Aportació aliança Mar Blava  15.000 

50 70000 48903 
Aportació Asoc. “Red Europea Piedra en 
seco” 

 1.000 

50 xxxx xxxx Recollida Selectiva ajuntaments 300.000  

50 17227 6xxxx Millora Refugis 65.000  

50 17000 6xxxx Senyalització GR-221 i GR-222 51.000  

55 15140 46xxx 
Ajuntaments millora serveis transferits i 
territori 

250.000  

 TOTALS 666.000 666.000 

       
MOTIVACIÓ. Baixada de la despesa d’eixos i eliminació del manteniment del Túnel de 
Sóller i augment per dotar i augmentar la millora refugis Serra de Tramuntana, millora 
senyalització GR-221i GR-222, i subvenció als Ajuntaments per adaptar i redactar el 
planejament urbanístic. 
 
 
2. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat   

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

70 43200 48902 Aportació Mallorca Turisme  400.000 

70 43110 48900  
Altes Transferència promoció 
econòmica. 

 50.000 

70 4xxxx 4xxx Aportació ISBA 450.000  

    

 TOTALS 450.000 450.000 

       
MOTIVACIÓ . Aportació a l’entitat de garantia recíproca ISBA, participant 
activament en l’accés al finançament de les empreses i emprenedors de la nostra illa. 

 
 
3. Tipus de l’esmena:     
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 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

55 45300 21000 
Conserv. Infraest. Carreteres Consell de 
Mallorca 

 400.000 

00 23190 48901 Aportació Fons mallorquí Solidaritat 400.000  

 TOTALS 400.000 400.000 

       
MOTIVACIÓ. Baixada de la despesa d’eixos i eliminació del manteniment del Túnel de 
Sóller. Millorar l’import del Fons Mallorquí de Solidaritat. 
 
 
4. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

DEPARTAMENT: COOPERACIÓ LOCAL 
 

IMPORT PARTIDA ALTA 
INGRES 

CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

60 xxxxx  Aportació SERPREISAL 1.200.000  

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

65 1xxx 6xxxx Nou parc de bombers 500.000  

10 1xxx 1xxxx Dotació places de bombers 700.000  

 TOTALS 1.200.000  

       
MOTIVACIÓ . L’Ingrés ve dotat pels convenis del Consell de Mallorca que te amb els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants que fan aportació del 0,5% dels seus ingressos. 
La despesa és per la necessitat de tenir un nou parc de bombers i dotació de les noves 
places de bombers.  
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5. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT:  COOPERACÓ LOCAL 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 13600 15000 Productivitat bombers  500.000 

10 1xxxx 1xxxx Dotació places bombers 500.000  

 TOTALS 500.000 500.000 

       
 
MOTIVACIÓ . Dotar les places de bombers que surten a concurs. 
 
 
 
6. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ LOCAL 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 92060 22606 
REUNIONS, CONFERÈNCIES I 
CURSETS RECURSOS HUMANS 

 300.000 

10 1xxx 1xxxx Dotació places de bombers 300.000  

 TOTALS 300.000 300.000 

       
MOTIVACIÓ.  Dotar les places de bombers que surten a concurs. 
 
 
7. Tipus de l’esmena:     
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 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

00 23167 22706 Estudis i Treballs Igualtat  80.000 

00 23167 22799 
Treballs per altres activitats lliure 
igualtat oportunitats 

 40.000 

00 23167 46200 
Subvencions ajuntament igualtat 
oportunitats 

50.000  

00 23167 48900 
Subvencions asoc. dones igualtat 
oportunitats 

20.000  

00 23167 48902 
Convoc. Subvencions ajudes contra 
violència gènere 

50.000  

 TOTALS 120.000 120.000 

       
MOTIVACIÓ . Prioritzar les entitats i ajuntaments per lluitar contra la violència de 
gènere. 
 
 

8. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 1xxxx 
Increment de dotació de places de nous 
programes 

 350.000 

55 33610 46701 Aportació al Consorci Serra de Tramuntana 110.000  

55 33610 76701 Aportació Consorci Serra de Tramuntana 290.000  

 TOTALS 350.000 350.000 
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IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

00 33615 22114 Material esportiu consorci serra tramuntana 30.000  

00 33615 22609 
Activitats culturals i esportives Serra 
Tramuntana 

80.000  

00 33615 62800 Fons bibliogràfic Serra Tramuntana 50.000  

00 33615 76200 Transferències de capital a Ajuntaments 70.000  

00 33615 78900 Transferència de capital a particulars 120.000  

 TOTALS 350.000  

       
 
MOTIVACIÓ. 
 
Per mantenir les ajudes a particulars i a propietaris del territori a la Serra de 
Tramuntana, així com als Ajuntaments de la Serra. 
 
Per fer donar a conèixer al màxim possible el patrimoni i la cultura de la Serra a major 
nombre d’infants. 
 
Per major promoció de la Serra a les persones que interactuen amb ella i als Ajuntament 
de Mallorca. 

 
 

9. Tipus de l’esmena:     
 
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
 
DEPARTAMENT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA – COOPERACIÓ 
LOCAL 

 
IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

10 1xxxx 
Increment de dotació de places de nous 
programes 

 1.150.000 

65 94310 76202 
Pla especial Subvencions i inversions als 
Ajuntaments  

1.000.000  

20 33620 78903 Particulars conservació jaciments 75.000  
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20 33620 76200 Ajuntaments conservació jaciments 75.000  

 TOTALS 1.150.000 1.150.000 

     
 
MOTIVACIÓ . Augmentar partida al Consorci Serra de Tramuntana, Dotació del Pla 
especial d’Ajuntaments en inversions i augment de conservació de jaciments a 
particulars i ajuntaments. 
 
 
10. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 912xx 1xxxx Òrgans de Govern  550.000 

20 33210 xxxxx Biblioteques arxius i museus 250.000  

20 33620 xxxxx Patrimoni històric  230.000  

20 33430 4xxx Cultura  70.000  

 TOTALS 550.000 550.000 

       
MOTIVACIÓ . Dotació per activitats culturals, catàlegs d’arxius i patrimoni 
d’ajuntaments, fons bibliogràfics i infraestructures d’arxius i biblioteques. Millorar 
conveni Bisbat en Patrimoni. Activitats culturals Krekôvic, i aportació Camilo José Cela 
i Federació de Corals, música i ball mallorquí. 
 
 
 
11. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
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IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

xx 23xxx 1xxxx Despeses de personal  1.500.000 

30 23152 48901  Prestacions RMI 1.500.000  

 TOTALS 1.500.000 1.500.000 

       
MOTIVACIÓ. Baixam del cap. 1 la part de Contractes Programa que es destina per 
complementar import RMI ja que l’any 2016 s’han pagat més de 8 milions d’€.  

 
 

 
12. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 912xx 1xxxx Òrgans de Govern Consell de Mallorca  250.000 

40 23140 41000 Aportació CIM a l’IMAS 250.000  

20 23135 48004 Ajuda procés de joves emancipació 250.000  

 TOTALS 250.000 250.000 

       
MOTIVACIÓ .  Per afavorir els processos d’emancipació dels joves ex-tutelats (per 
majoria d’edat) tant de centres propis de l’IMAS com de centres concertats de 
menors 

 
 
13. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 
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DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

30 24100 22711 
Serveis Formació assistencial per a la 
inclusió 

 200.000 

30 24100 xxxx Convocatòria empreses RMI 200.000  

 TOTALS 200.00 200.000 

       
MOTIVACIÓ . Per complementar la formació dels usuaris RMI amb pràctiques a 
empreses 

 
 
14. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

00 23100 22706 
Estudis i treballs tècnics Serveis 
Generals 

 17.500 

10 2312x 22723 Activitats usuaris llars IMAS 17.500  

 TOTALS 17.500 17.500 

       
MOTIVACIÓ .  Per fer possible que els usuaris de les Llars de l’Imas tinguin accés 
a més tallers i activitats 

 
 
15. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
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IMPORT 

PARTIDA CONCEPTE 
ALTA BAIXA 

20 23135 62200 
Edificacions i altres construccions 
menors i família 

 45.000 

10 23121 21200 Manteniment i conservació llar Felanitx 5.000  

10 23122 63200 Obra reposició llar Reina Sofia 15.000  

10 23123 63500 Mobiliari reposició Llar Llucmajor 5.000  

10 23124 63500 Mobiliari reposició Llar Manacor  10.000  

10 23125 63500 Mobiliari reposició Llar Av. Argentina 10.000  

 TOTALS 45.000 45.000 

       
MOTIVACIÓ . Per reforçar mínimament a les llars pròpies de l’Imas les seves 
necesitats de manteniment i compra de mobiliari. 

 
 
16. Tipus de l’esmena: IMAS 
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

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 
 
 

17. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 
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APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

55 45300 22606 
Reunions, conferencies i cursos 
carreteres. 

  

55 91207 22606 Reunions, conferencies i cursos territori.   

50 16220 22606 
Reunions, conferencies i cursos Gestió 
residus. 

  

20 91203 22606 
Reunions, conferencies i cursos Cultura, 
Patrimoni i esports 

  

20 33210 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
Biblioteques, arxius i museus. 

  

65 13600 22606 
Reunions, conferencies i cursos Central 
bombers 

  

50 17000 22606 
Reunions, conferencies i cursos, medi 
ambient i natura 

  

00 91200 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Partic. 
Ciutadana  

  

00 33701 22606 
Reunions, conferencies i cursos, CSC 
Inca 

  

00 33702 22606 
Reunions, conferencies i cursos, CSC 
Manacor  

  

65 94310 22606 
Reunions, conferencies i cursos 
cooperació 

  

20 34003 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
Medicina esportiva 

  

20 23180 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
promoció social 

  

20 34101 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
Promoció esportiva. 

  

00 92430 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Relac. 
institucionals 

  

20 33490 22606 Reunions, conferencies i cursos, Cultura   

00 33800 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Diada 
de Mallorca 

  

00 23167  22606 Reunions, conferencies i cursos, Igualtat   

20 33400 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
normalització. 

  

00 92400 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Partic. 
Ciutadana. 

  

00 33440 22606 Reunions, conferencies i cursos, Raixa   
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10 92060 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Rec. 
humans 

  

20 33620 22606 
Reunions, conferencies i cursos, Serv. 
Patrimoni històric. 

  

55 15110 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
urbanisme. 

  

70 93120 22606 
Reunions, conferencies i cursos, 
hisenda. 

  

65 17226 22606 
Reunions, conferencies i cursos, servei 
de caça. 

  

55 15140 22606 
Reunions, conferencies i cursos, serveis 
transferits de territori. 

  

50 17320 22606 
Reunions, conferencies i cursos, gestió 
projectes europeus. 

  

TOTAL   500.000 

40 23140 41000 Aportació del CIM a l’Imas 500.000  

30 23152 48901 Prevenció exclusió social residencial 500.000  

 TOTALS 500.000 500.000 

       
MOTIVACIÓ. Donar de baixa 500.000 de reunions, conferencies i cursos, ja que 
consideram que és una despesa excessiva i supèrflua del Consell de Mallorca i 
augmentam aquesta partida a l’IMAS per lluitar contra la pèrdua de vivenda habitual de 
les persones en risc d’exclusió 
 
 
18. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10 23129 76700 
Aportació capítol Consorci Atenció 
dependència 

 50.000 

10 23129 227xx 
Aportació estudi viabilitat Residència 
Miquel Mir Inca 

50.000  

 TOTALS 50.000 50.000 

       
MOTIVACIÓ . Començar els estudis per fer possible que la Residència Miquel Mir 
sigui gestionada per l’IMAS 
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19. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 

 

APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

00 43900 22602 Publicitat i propaganda artesania    

70 43900 22602 Publicitat i propaganda artesania   

00 45300 22602 Publicitat i propaganda carreteres   

00 34002 22602 Publicitat i propaganda comissió esports   

65 94310 22602 Publicitat i propaganda cooperació local   

00 94310 22602 Publicitat i propaganda cooperació local   

00 33000 22602 
Publicitat i propaganda cultura i 
patrimoni 

  

00 33800 22602 
Publicitat i propaganda diada de 
Mallorca  

  

00 92001 22602 
Publicitat i propaganda Dr. Insular 
projectes 

  

00 34101 22602 Publicitat i propaganda esport escolar   

00 92500 22602 Publicitat i propaganda comunicació   

00 16220 22602 Publicitat i propaganda gestió residus   

00 23167 22602 Publicitat i propaganda igualtat   

00 17000 22602 Publicitat i propaganda medi ambient   

00 33400 22602 
Publicitat i propaganda normalització 
ling. 

  

00 92400 22602 
Publicitat i propaganda participació 
ciutadana 

  

00 34200 22602  Publicitat i propaganda Sant Ferran   

70 43110 22602 
Publicitat i propaganda Promoció 
econòmica 

  

00 23180 22602 Publicitat i propaganda Promoció social   
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00 43200 22602 
Publicitat i propaganda Promoció 
turística 

  

70 43200 22602 
Publicitat i propaganda Promoció 
turística 

  

00 33440 22602 Publicitat i propaganda Raixa   

00 92060 22602 
Publicitat i propaganda Recursos 
Humans 

  

00 92430 22602 
Publicitat i propaganda Relac. 
Institucionals. 

  

00 17223 22602 Publicitat i propaganda Sa Dragonera   

00 17226 22602 Publicitat i propaganda Servei Caça   

65 17226 22602 Publicitat i propaganda Servei Caça   

00 93120 22602 Publicitat i propaganda Servei hisenda   

70 43210 22602 
Publicitat i propaganda informació 
turística 

  

00 43210 22602 
Publicitat i propaganda informació 
turística 

  

00 33620 22602 
Publicitat i propaganda Patrimoni 
històric 

  

00 15140 22602 
Publicitat i propaganda serveis transf. 
Territori 

  

00 15140 22602 Publicitat i propaganda urbanisme   

TOTAL   500.000 

40 23140 71000 Aportació del CIM a l’Imas 500.000  

30 23142 78xxx 
Convocatòria entitats inclusió per ajudes 
autorització centres d’inclusió 

500.000  

 TOTALS 500.000 500.000 

       
 
 
MOTIVACIÓ. Donar de baixa 500.000 de publicitat i propaganda dels departaments, ja 
que consideram que és una despesa excessiva i supèrflua del Consell de Mallorca i 
augmentam aquesta partida al’IMAS perquè es pugui ajudar a les entitats d’inclusió a 
aconseguir les autoritzacions dels seus centres adaptant-se a la normativa. 
 
 
 
20. Tipus de l’esmena:     
 
 Addició Afectació  Substitució      Supressió  Totalitat 
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APLICACIONS 

 
DEPARTAMENT: IMAS 
 
 

IMPORT 
PARTIDA CONCEPTE 

ALTA BAIXA 

10-92060-22706 
Estudis i treballs tècnics no directiu 
tècnics recursos humans 

  

70-43210-22706 
Estudis i treballs tècnics servei 
informació turística 

  

70-93410-22706 Estudis i treballs servei tresoreria   

10-92210-22706 
Estudis i treballs tècnics administració 
electrònica i bon 

  

00-92002-22706 
Estudis i treballs tècnics advocacia del 
Consell 

  

70-43900-22706 Estudis i treballs tècnics artesania   

20-33210-22706 
Estudis i treballs tècnics biblioteques, 
arxius i museus 

  

55-45300-22706 
Estudis i treballs tècnics carreteres 
Consell de Mallorca 

  

65-13600-22706 
Estudis i treballs tècnics central comand. 
Bombers Mallorca 

  

65-94310-22706 
Estudis i treballs tècnics cooperació i 
administració local 

  

20-33490-22706 Estudis i treballs tècnics cultura   

00-33800-22706 
Estudis i treballs tècnics diada de 
Mallorca 

  

20-33220-22706 
Estudis i treballs tècnics Edifici 
Krekovic 

  

00-92500-22706 
Estudis i treballs tècnics gabinet 
comunicació 

  

50-16220-22706 
Estudis i treballs tècnics gestió residus 
Mca. 

  

00-23167-22706 
Estudis i treballs tècnics igualtat 
d’oportunitats 

  

50-17223-22706 Estudis i treballs tècnics la Dragonera   

50-17000-22706 
Estudis i treballs tècnics Medi Ambient i 
natura 

  

20-34003-22706 
Estudis i treballs tècnics medicina 
esportiva 

  

20-33480-22706 Estudis i treballs tècnics Museu d’Art   

20-33400-22706 
Estudis i treballs tècnics Normalització 
lingüística 
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00-92400-22706 
Estudis i treballs tècnics participació 
ciutadana 

  

65-94300-22706 
Estudis i treballs tècnics Pla Obres i 
serveis 

  

20-34200-22706 
Estudis i treballs tècnics Poliesportiu S. 
Ferran 

  

70-43110-22706 
Estudis i treballs tècnics promoció 
econòmica 

  

20-34101-22706 
Estudis i treballs tècnics promoció 
esportiva 

  

70-43200-22706 
Estudis i treballs tècnics promoció 
turística 

  

00-33440-22706 Estudis i treballs tècnics Raixa   

00-92000-22706 
Estudis i treballs tècnics Secretaria 
General 

  

65-17226-22706 Estudis i treballs tècnics servei de Caça   

70-93120-22706 Estudis i treballs tècnics servei d’hisenda   

10-92040-22706 
Estudis i treballs tècnics servei 
d’informàtica 

  

20-33620-22706 
Estudis i treballs tècnics servei patrimoni 
històric 

  

10-92020-22706 
Estudis i treballs tècnics serveis generals 
i patrimoni 

  

10-92030-22706 Estudis i treballs tècnics serveis tècnics   

55-15140-22706 
Estudis i treballs tècnics serveis 
transferits patrimoni 

  

70-93100-22706 
Estudis i treballs tècnics svei. 
Intervenció general 

  

10-92022-22706 
Estudis i treballs tècnics Serveis generals 
ed. Llar infància 

  

55-15110-22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme   

10-92021-22706 
Estudis i treballs tècnics serveis generals 
Misericòrdia 

  

TOTAL    1.000.000 

40 23140 41000 Aportació del CIM a l’IMAS 1.000.000  

20 23135 48001 
Acolliments familiars permanents i pre-
adoptius 

450.000  

20 23135 48002 Acolliments familiars temporals 150.000  

40 23142 48901 
Convocatòria subv. Persones amb 
discapacitat 

150.000  

40 23142 48905 
Convocatòria entitats sectorials persones 
amb discapacitat 

250.000  
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 TOTALS 1.000.000 1.000.000 

       
MOTIVACIÓ. Donar de baixa 1.000.000 d’Estudis i treballs tècnics ja que consideram 
que és una despesa excessiva i supèrflua i la destinam a l’IMAS per potenciar els 
acolliments familiars i per incrementar els imports destinats a les ajudes tant per 
persones amb discapacitat com a les entitats d’aquest sector. 
 

DEBAT DE LES ESMENES PARCIALS 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé per fer un advertiment previ, pel fet que 
l’equip de govern presenta una esmena parcial (Base d’execució 14.3 del pressupost). En aquest sentit, 
informa que se fa per facilitar la incorporació de romanents de finançament afectat i que és un tema que 
s’ha negociat fins al darrer moment amb la Sindicatura de Comptes a causa de la diferència de criteri 
existent.  

Finalment s’ha aconseguit la coincidència de criteris que permet que les aportacions de la CAIB que 
arriben al Consell de Mallorca via capítol 7 se puguin afectar, fet que abans posava en dubte la 
Sindicatura de Comptes. Atès que finalment aquesta ho ha acceptat, fa notar que serà molt positiu per al 
Consell de Mallorca a l’hora de poder afectar determinats projectes que s’hauran finançat per mitjà 
d’aquestes aportacions de la CAIB via transferència de capital.  

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) adverteix que s’haurà de votar, abans o després.  

La Sra. ROIG (PP) indica que, atès que s’havia regulat el torn d’intervencions i en teoria les esmenes les 
presenten els partits polítics, amb la rèplica de l’equip de govern, el seu Grup vol entrar en el debat, tot i 
que serà una intervenció breu.  

Pel que fa a l’esmena a què s’ha referit el Sr. Bonet, que presenta el president de la institució, diu que li 
planteja un dubte, que explica tot seguit.  

Fa notar que, en el mateix correu que ha rebut el Grup Popular s’hi ha adjuntat un document (l’annex 
d’inversions) i no explica que sigui una esmena al pressupost, sinó un annex d’inversions, i a més a més 
no coincideix amb el document del que se va informar en la Comissió Informativa. Per aquest motiu, vol 
saber si aquest annex substitueix el document anterior, si també se tramita via esmena o com se tramita.  

El Sr. BONET comenta que no en tenia coneixement, que s’hagués canviat, però afirma que, 
efectivament, substitueix l’anterior document i el motiu és que contenia un petit error material.  

La Sra. ROIG discrepa sobre aquesta qüestió. 

El Sr. BONET rectifica tot seguit i diu que no és un petit error, sinó que s’han hagut d’afectar totes les 
partides que poden ser incloses gràcies a la modificació de les bases d’execució. Observa que canvia, 
substancialment, la quantitat del pressupost afectat per a 2017 i que abans pensava en les inversions que 
se volen fer, però reconeix com queden afectades, per la qual cosa són recuperables per a l’any que ve i és 
a això que afecta, bàsicament.  

La Sra. ROIG puntualitza que ara s’ha parlat de participació i de comunicació i retreu que ella hauria 
agraït al Sr. Bonet una informació telefònica, el passat divendres, per explicar-li aquestes qüestions, 
sobretot les referides al canvi de criteri de la Sindicatura de Comptes.  

Reitera que, si el divendres a les 13:00 h varen rebre el correu electrònic al qual s’ha referit i a l’esmena 
que presenta el president del Consell de Mallorca es fa constar que es tracta d’un error material, és obvi 
que el seu Grup manté el retret, perquè no és un petit error material, sinó que amb aquesta esmena se 
canvia una base d’execució. Explica detalladament en què consisteix, per fer notar l’abast i les 
repercussions d’aquesta mesura si se compara amb allò que regia fins a data d’avui.  

Tot i que no qüestiona que se faci per facilitar la gestió, sí que fa notar que per raó de l’envergadura i les 
repercussions que té el Grup Popular hauria desitjat disposar de tota la informació en la comissió 
informativa.  

Pel que fa al document annex d’inversions comenta que se va enviar en un format tan dens que és 
il· legible en pantalla (apareixen les xifres distorsionades). Adverteix que aquest tampoc no és un error 



 85 

material. En posa uns exemples concrets per fer notar que no és un tema menor, sinó tot el contrari, un 
tema molt important.  

Reconeix que, evidentment, com a equip de govern poden fer el que considerin més convenient, però 
insisteix en els retrets anteriors i en deixar constància expressa de les discrepàncies que ha explicat.  

El Sr. BONET assegura que divendres passat encara estaven negociant amb la Sindicatura de Comptes. 
Diu que tan aviat com va ser possible se va fer el canvi i s’han desglossat els agents financers, s’ha afectat 
tot allò que venia per la via del capítol 7. Consegüentment, és el mateix criteri que s’havia aplicat fins ara.  

Reconeix que va ser un oblit, tot i que la telefonada l’hagués pogut fer qualsevol persona del seu equip. 
Tot i això, un cop demanades les disculpes que correspon demanar, insisteix a considerar que la decisió 
adoptada beneficia el Consell de Mallorca. Es mostra convençut que varen ser molt positives les 
negociacions fetes amb la Sindicatura fins al darrer moment. Torna a dir que valia la pena, fer aquesta 
aportació.  

Torna a dir a la Sra. Roig que lamenta que la informació no hagi arribat tan detallada al Grup Popular.  

Pel que fa al format PDF en què s’ha lliurat el document, pensa que és possible millorar-lo. Tot i això, li 
fa notar que, en realitat, no se canvia res i reitera en què consisteix, tot el que se presenta en l’esmena.  

Reitera que no hi ha cap més secret i que l’esmena és molt clara, que tothom ho pot entendre.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que, sobre aquesta qüestió, el seu Grup s’abstendrà 
de votar perquè no està d’acord amb el seu contingut.  

Tot i reconèixer que existeixen els motius per fer-ho així, i que pot ser positiu per a la institució, discrepa 
pel que fa a les formes, que no han estat les més correctes. Pel fet que és un tema molt important, s’hauria 
d’haver reunit els Grups polítics avui, abans del Ple, per tal de donar-ne una informació més detallada.  

Per acabar, reitera que no han tengut temps per valorar-ho detalladament, raó per la qual s’abstendrà de 
votar.  

També retreu l’actitud del Sr. Bonet pel que fa als comentaris i les crítiques a la presentació d’esmenes 
dels Grups de l’oposició. Opina que costa d’entendre, i que se les hagués pogut estalviar.  

El PRESIDENT adverteix tot seguit que la votació se farà efectiva amb el conjunt de totes les esmenes.   

A continuació s’inicia el debat de les esmenes, tal i com estava previst, en torns de 15 minuts cadascun.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el seu Grup ha presentat un total de set esmenes parcials al pressupost de 2017. 

Expressa la preocupació per la reducció en un 17,4% el pressupost del Servei de Patrimoni, atès que cada 
dia es presenten més problemes per conservar el llegat dels nostres avantpassats. Retreu a l’equip de 
govern el menyspreu que demostra en aquest sentit, com demostra el fet que s’incloguin partides 
pressupostàries amb aquesta finalitat.  

També els preocupa l’estat de deixadesa d’alguns jaciments arqueològics, raó per la qual el seu Grup ha 
demanat un augment en les partides destinades a l’arqueologia, tant per als particulars com per als 
ajuntaments. Destaca la importància de conèixer els nostres orígens i també les repercussions que pot 
tenir en el turisme cultural.  

Un altre aspecte que és necessari potenciar és l’esport base, el més important. Fa notar que els clubs 
esportius necessiten el suport econòmic; han de tenir la liquiditat suficient, si interessa que funcionin. Fa 
avinent que aquesta competència pertany al Consell de Mallorca, per la qual cosa no s’entén que els clubs 
esportius hagin de patir a causa de la deixadesa d’aquesta gestió.  

Quant al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, assenyala que el mínim que es pot fer és incrementar 
les seves partides en 250.000 €. Tot i pensar que no és suficient i que per a aquests temes mai no serà 
suficient, reitera la petició d’augment. Opina que s’ha de ser solidari en la mesura de les possibilitats de la 
institució i que és un deure de tothom, fer l’esforç d’ampliar aquesta partida.  

Pel que fa al betlem vivent de La Misericòrdia, el seu Grup opina que s’ha de fer, sense cap dubte, ni que 
sigui per respecte a les tradicions, independentment de les creences religioses de cadascú. Retreu a l’equip 
de govern que s’hagi capficat a fer-lo desaparèixer, com si mai no hagués existit. 

Fa notar que no feia cap mal a ningú, i que el visitava molta gent, que el considerava el betlem del 
Consell de Mallorca. Diu que no existeix cap excusa vàlida per no fer-lo i refusa l’argument del seu alt 
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cost econòmic, perquè la il· lusió dels infants que el visiten no té preu. Destaca també el seu caràcter 
mallorquí (vestuaris, eines, gastronomia, música, etc.) raó per la qual la institució està obligada a defensar 
tota la cultura mallorquina, i en posa uns exemples.  

També s’ha d’ajudar més al Servei de Drogodependències. Tot i que és previst transferir-lo al Govern 
balear, mentrestant no es pot deixar en estat ruïnós, se li ha de donar una utilitat.  

Els exemples que ha exposat reflecteixen els motius pels quals el seu Grup rebutja el pressupost de 2017, 
per una raó d’utilitat pública.  

Assegura que el Consell de Mallorca ha de satisfer les necessitats de la societat mallorquina, que poden 
ser grans però també petites, però no menys importants i potser són aquestes les que demostren que és una 
institució propera a la gent.  

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

Recorda al Sr. Bonet que el mes de juny de 2015 el Grup de El Pi-Proposta per les Illes va iniciar les 
seves intervencions en el Ple afirmant que el Consell de Mallorca havia estat el gran oblidat, pel fet que 
s’havien “aturat les màquines” i s’havia treballat d’esquena a la ciutadania, als mitjans de comunicació i a 
les institucions. Fa notar que els augments del pressupost de 2016, que se va presentar el mes de 
novembre de 2015, varen crear una expectativa d’engegada de les màquines que estaven aturades.  

Diu que és cert que n’han engegat algunes, però no totes. El cert és que el Consell de Mallorca segueix 
essent el gran oblidat entre totes les institucions de Mallorca.  

Assegura que a data d’avui, l’expectativa creada s’ha vist frustrada. Fa notar que disposar de més doblers 
no significa millor gestió política i també que les xifres de resultats d’alguns departaments són el 
paradigma de la nul·la gestió que fa la institució. Fa una sèrie de consideracions relacionades amb la 
confusió entre pressupost i execució del pressupost i retreu que alguns departaments encara hagin de 
gastar, en dos mesos, més del 40% del seu pressupost anual.  

Diu al Sr. Bonet que el seu Grup és ben conscient del paper que té dins la institució, per la qual cosa fa les 
propostes que li pertoca fer, com a partit de l’oposició.  

Recorda que en el Ple de pressuposts de l’any passat el seu Grup se va abstenir, perquè s’havien admès 
una sèrie d’esmenes parcials de les que presentava i adverteix que encara té la mà estesa, en la confiança 
que ha explicat abans el portaveu, el Sr. Toni Pastor. Assegura que les esmenes parcials que presenten 
avui, dividides en sis grups, pretenen millorar o arreglar el dèficit d’alguns departaments. Indica que, per 
la quantia de les modificacions que plantegen, són declaracions d’intencions de la política que aplicaria el 
seu Grup si governàs el Consell de Mallorca.  

Opina que els pressuposts de la institució haurien de tenir una vessant més municipalista, la qual cosa no 
significa més subvencions ni més ajudes, sinó escoltar més tots els ajuntaments de Mallorca i els 
problemes que tenen a l’hora d’exercir les competències indirectes, que han d’assumir obligatòriament. 
Assegura que són els batles i els regidors dels ajuntaments on hi és present El Pi-Proposta per les Illes, els 
que han fet notar al seu Grup les mancances que presenta en forma d’esmenes.  

A continuació explica detalladament en què consisteixen les esmenes parcials de cadascun dels sis blocs 
als quals s’ha referit: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports; Departament de Territori i 
Infraestructures; Departament de Desenvolupament Local; Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència; Departament d’Economia i Hisenda; IMAS.  

Tot seguit fa seu el que ha dit el Sr. Bonet a l’inici de la seva intervenció: s’han acabat les declaracions 
d’intencions i s’han de convertir en projectes. Diu que ja es veurà, si la feina de gestió del pressupost de 
2017 es converteix en projectes i en activitats que reforcin Mallorca.  

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

Fa referència a l’esmena que presenta MÉS per Mallorca, amb la intenció d’agilitar la distribució i el 
pagament dels premis de les carreres de cavalls. Es tracta d’una modificació del procediment que ja té el 
vistiplau d’alguns dels implicats i que requereix d’una modificació de la partida pressupostària.  

La Sra. ROIG (PP) intervé tot seguit. 

Explica que el seu Grup presenta una sèrie d’esmenes parcials al pressupost de 2017, tot i no tenir cap 
esperança en que prosperin, però sí amb confiança en el futur, atès que potser les tendran en compte per 
als pressuposts de l’any que ve, com s’ha observat en els d’enguany, que reflecteixen peticions de les 
esmenes del Grup Popular de l’any passat; en posa uns exemples. 
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A continuació explica que se presenten dues esmenes referides a ingressos i les explica tot seguit. 

La primera es refereix a la Renda Social Bàsica, que ja varen presentar l’any passat i enguany es fa en el 
mateix sentit. Explica detalladament en què consisteix l’esmena i en fa les consideracions oportunes.  

La segona és referida al Serpreisal. Ho explica i en fa les consideracions oportunes. Retreu que a data 
d’avui no s’hagi fet res ni existeixi cap previsió per a l’any que ve, tot i estar ja signats els convenis. En 
cas que es tracti d’un error material, diu que agrairan que s’esmeni.  

A continuació puntualitza al Sr. Bonet una sèrie de temes relacionats amb l’esmena referida a la carrera 
professional que l’any passat havia presentat el Grup Popular. Li recorda tots i cadascun dels arguments 
que se varen exposar aleshores sobre aquesta qüestió.  

Exposa les discrepàncies del seu Grup pel que fa a les assignacions previstes per als Bombers de 
Mallorca, a les dotacions de places i a determinats abonaments. També discrepa dels contractes programa 
que s’han previst, pel fet que no són per feines puntuals. 

D’altra banda, destaca l’esmena relacionada amb la petició de reducció d’alts càrrecs en la institució. 
Planteja el contrasentit que representa la contractació de més alts càrrecs que varen justificar en un gran 
augment de la gestió, mentre que la realitat, a finals de novembre, és que el pressupost no està executat. 
Torna a retreure l’augment elevat del personal, perquè el seu Grup no veu la feina que s’ha fet, i ho 
lamenta.  

També demana que se rebaixin les partides d’estudis i treballs tècnics, publicitat i reunions i conferències. 
Tot i reconèixer que han minvat, en fa una sèrie de consideracions concretes perquè considera que les 
assignacions actuals encara són massa elevades.  

Fa notar al Sr. Jurado el contrasentit que representa que el seu partit polític Podemos representat a la 
CAIB estigui en contra de la Universitat de Medicina de Mallorca, perquè costarà 800.000€ mentre que 
en el Consell de Mallorca dóna suport a un pressupost del Consell de Mallorca que gastarà 1.100.000 € en 
reunions, conferències i cursets. Fa notar que és una aberració, i retreu als representants de Podem 
Mallorca que callin davant aquest fet.  

Pel que fa al túnel de Sóller, retreu que tot i no saber què costarà rescatar-lo se destinin doblers en el 
pressupost per al seu manteniment.  

Tot seguit planteja els dubtes que sorgeixen en torn a allò que fa realment el Consell de Mallorca sobre 
promoció turística o informació turística. Demana al Sr. Bonet l’aclariment necessari.  

Adverteix el Sr. Bonet que serà culpa seva, si finalment la dotació per a Promoció Turística no és la 
suficient, i ho argumenta.  

Assenyala que les reduccions de partides que demana el Grup Popular té com objectiu finançar durant 
mig any les places de bombers, el concurs de les quals ja s’ha publicat, però que no tenen la dotació 
suficient en el pressupost de 2017.  

També se pretén fer una aportació al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat i defensa 
que les ajudes han d’arribar als particulars, atès que el 90% de la seva extensió pertany a propietaris 
particulars. Adverteix que insistiran tot el que calgui sobre aquest tema.  

Opina que s’ha d’incrementar l’aportació als ajuntaments, i que s’hauria d’incorporar una partida per a la 
recollida selectiva de residus.  

Tot seguit indica altres mancances: calen inversions en la millora dels refugis i per a senyalitzar les GR i 
les necessiten per al seu planejament urbanístic. Pensa que qui té la competència en urbanisme són els 
ajuntaments, no l’ha de decidir el Consell de Mallorca, però no admet que el Consell de Mallorca tengui 
tres tècnics que indiquin als ajuntaments allò que han de fer en el seu municipi.  

Diu al Sr. Bonet que, en comptes de fer una aportació a la Fundació Mallorca Turisme és millor fer una 
aportació a ISBA, una societat de garantia recíproca, que avala tots els empresaris de la petita i mitjana 
empresa i els autònoms de Mallorca; en aquest cas, el seu Grup la podria negociar. Fa notar que la CAIB 
en forma part i destaca que aquesta entitat fa una feina molt útil i està activant l’economia, raó per la qual 
el Consell de Mallorca també n’hauria de ser part. 

Opina que s’han d’augmentar també les partides de Cultura (xarxa de biblioteques) i sobretot en l’àmbit 
de l’arqueologia (tant per allò que se destina als ajuntaments com als particulars).  

Demana també una aportació a la Fundació Camilo José Cela, pel fet que ha estat nomenat Fill Adoptiu 
de l’Illa de Mallorca.  
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A continuació es refereix a l’IMAS. Retreu que s’abaixi la dotació per al personal laboral (temporal i fix) 
i també que el seu Grup polític no hagi rebut informació sobre els motius pels quals s’ha pres aquesta 
decisió. 

Tampoc no han rebut la informació referida als contractes programa, tot i haver-ho demanat en la 
comissió informativa. Tot seguit fa una sèrie de consideracions per justificar la petició de reduir la partida 
en 1,5 M€ pel fet que només se destina a personal de gerència, no a personal que treballi directament amb 
personal usuari. Proposa que se destini aquesta quantitat a la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Aprofita 
per fer una sèrie d’advertiments a la presidenta de l’IMAS en relació a la previsió insuficient que s’ha fet 
en el pressupost de 2017 per pagar la RMI.  

Fa notar que les propostes del seu Grup de reduir despeses de publicitat, propaganda, estudis i treballs 
tècnics, etc, per un import de 2.250.000 € tenen com a finalitat destinar-lo a l’IMAS (entitats d’inclusió, 
serveis de prevenció de l’exclusió social, potenciar els acolliments familiars, canvi en la formació dels 
usuaris de renda mínima, estudi de viabilitat –com a mínim– per a la residència Miquel Mir, ajuda als 
joves extutelats per l’administració). 

Per acabar indica que també s’hauria d’augmentar l’assignació al Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, sobretot per complir allò establert en el Pacte de Governabilitat.  

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé a continuació. 

Comenta que, en general, s’han presentat esmenes interessants en alguns aspectes, per bé que han tengut 
poc temps per analitzar-les detalladament. Tot i això, fa avinent que en termes generals les baixes que se 
presenten com a proposta no són realistes ni assumibles dins el pressupost de 2017 i la resta de propostes 
són només bones intencions, com ara la que ha fet la Sra. Roig referida a ISBA, que pot ser interessant i 
se pot estudiar, però no està inclosa en aquest pressupost.  

Tot i això, fa notar el rerefons de la proposta de la Sra. Roig i tot i entendre que el Grup Popular té dret a 
qüestionar la gestió del govern de la institució, refusa la idea de tornar a dissoldre la Fundació Mallorca 
Turisme i li fa notar que l’encaix de la proposta és impossible.  

A continuació dóna resposta a les preguntes que s’han formulat. Adverteix que intentarà seguir l’ordre 
que li sembla més adequat per donar una resposta genèrica, atès que és impossible fer-ho tal i com s’han 
anat formulant.  

Torna a advertir, abans de continuar, que es fa més difícil per al seu equip de gestió compartir les baixes 
que les altes de partides que proposen.  

En primer lloc s’adreça a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Fa avinent que el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ja treballa en l’àmbit dels jaciments 
arqueològics, ja té les partides i les convocatòries adequades i s’hi fa feina. És clar que poden compartir la 
mateixa preocupació per aquest àmbit, i que se farà tot allò que calgui per atendre correctament aquesta 
competència, però no accepta que Ciudadanos ho vulgui fer marginant les polítiques de suport a la 
llengua catalana. Ho reitera, perquè considera que allò que realment proposa aquest Grup polític amb 
l’excusa d’augmentar aquestes partides és eliminar tota política de suport a la llengua catalana que fa el 
Consell de Mallorca.  

Quant al futbol base, considera que està del tot cobert l’objectiu amb el sistema que s’aplica actualment.  

Pel que fa a les esmenes sobre Can Weyler, recorda que aquesta és una inversió estatutària; la paga el 
Govern de l’Estat per mitjà d’un conveni i no necessita cap altra aportació econòmica del Consell de 
Mallorca.  

Fa notar que la partida destinada al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ja s’ha augmentat.  

Recorda que sobre el betlem vivent se’n ha parlat en el Ple ben a bastament, ja és prou sabut quin és el 
parer de l’equip de govern sobre aquesta qüestió: no ho consideren necessari i no hi destinaran doblers. 

Tot seguit s’adreça al Grup El Pi-Proposta per les Illes. 

Pel que fa a les noves inversions per al Poliesportiu Sant Ferran, recorda que és una inversió que estava 
prevista i que se podrà fer per la via del finançament afectat.  

La petició referida a Carreteres no és aplicable, tal i com la plantegen, segons el parer del personal tècnic 
del departament, atès que la ronda de Costitx i la de Porreres no estan incloses en el Pla de carreteres i, si 
s’arribés a la conclusió que és necessària, aquesta infraestructura, seria innecessari disposar d’una 
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quantitat determinada en el pressupost de 2017, atès que la modificació del pla representaria la inclusió en 
el pressupost de l’any següent.  

Pel que fa a les expropiacions de sa Pobla, recorda que l’han passat ja ho varen explicar: l’ajuntament va 
signar un conveni amb el Govern balear, aquest no ha fet front a aquest conveni, raó per la qual 
l’administració deutora és el Govern balear, no el Consell de Mallorca. Fa avinent que no acceptarà que li 
atribueixin, sense cap fonament jurídic, uns deutes que no corresponen a aquesta institució.  

Reitera el refús a les esmenes referides a rebaixes de partides i ho justifica tot seguit amb uns exemples. 
D’una banda, proposen rebaixar la destinada a pagar PAMASA, o la partida de Territori que està 
compromesa per pagar el Pla director sectorial d’equipaments comercials, mentre per una altra banda 
proposen posar una partida per donar suport al petit i mitjà comerç, quan el millor suport que pot tenir el 
petit comerç és un Pla d’equipaments comercials, que el protegeixi dels grans comerços. 

Sobre el Departament de Desenvolupament Local comenta que el parc que s’havia previst en el Migjorn 
se farà també amb finançament afectat l’any passat i, si cal, es farà ús del romanent de Tresoreria.  

Quant a les ajudes als ajuntaments per a catalogació de camins, puntualitza que qui ho fa és la Unitat de 
Camins del Departament de Medi Ambient, no el de Desenvolupament Local, com s’ha plantejat i no cal 
subcontractar ni fer subvencions. Assegura que es farà una nova convocatòria per ajudar els ajuntaments a 
fer aquesta catalogació, però ho faran, com sempre, els propis funcionaris del departament.  

Pel que fa a l’esmena referida a Participació Ciutadana fa avinent que ja s’han reduït les partides, de 
150.000 € a 58.000 €. D’altra banda, són partides necessàries per dur a terme la feina, no se poden reduir 
més.  

Quant al Departament d’Economia i Hisenda, i a les partides de campanyes de comerç, reitera que 
possiblement el Pla director d’equipaments comercials sigui la millor forma de donar suport al petit 
comerç. Fa avinent que ja s’hi fa feina, sense necessitat de disposar d’una partida específica.  

Pel que fa a Turisme anuncia que és previst signar un conveni amb l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears, raó per la qual és preferible aquesta solució que carregar-ho al pressupost de la institució.  

Quant a la petició de rebaixar en 50.000 € la partida d’estudis i treballs tècnics per a l’administració 
electrònica, quan el seu import és de 70.000 €. Fa notar el contrasentit, si és cert que desitgen modernitzar 
l’administració de la institució. Observa també que impediria complir tot allò que s’ha planificat per a 
2017.  

Certament, s’ha incrementat per a 2017 la partida de reunions, conferències i cursets (RRHH) i està prou 
justificat per la nova incorporació de bombers i les necessitats de formar fins a 60 bombers per tenir una 
borsa de treball que permeti cobrir places. Si s’elimina la partida, no se podran fer els cursos, que es pot 
deduir fàcilment que són molt cars. Posa exemples concrets del cost que representa, per a les diverses 
categories laborals i per raó de les mancances concretes del col· lectiu actual, raó per la qual considera que 
és del tot necessari.  

A continuació es refereix a les esmenes que presenta el Partit Popular. 

En general, pretenen rebaixar les partides dels contractes programa, raó per la qual vol deixar clar que la 
política del seu departament és diferent, i que no poden renunciar a la planificació que han fet.  

Quant a les peticions referides a Carreteres, fa notar que és el punt de vista del Partit Popular, i és clar que 
no coincideix amb l’equip de gestió actual. Indica que s’han fet les previsions d’acord amb allò que el 
personal tècnic considera adequat.  

Sobre les referides a la recollida selectiva, fa avinent que no cal destinar-hi cap partida, perquè ja no se’n 
fa càrrec la institució, per bé que se manté el mateix programa de l’any passat, per donar suport tècnic i és 
el que se fa. És clar que el Partit Popular no ho faria d’aquesta forma, però l’equip que ho gestiona ha pres 
aquesta decisió, diferent. Fa una breu explicació dels antecedents d’aquesta gestió i es reafirma en la 
decisió actual.  

Pel que fa als refugis observa que ja existeix una partida per fer un projecte de millora energètica i de 
gestió de l’aigua, i allò que es necessitaria és més personal. En aquest sentit, explica quines són les 
limitacions legals que existeixen.  

Sobre la senyalització, indica que el Departament de Medi Ambient considera que les mesures que té 
previstes són suficients.  
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I pel que fa a la proposta sobre ISBA, diu que podria entendre aquesta idea, però no entén que el Partit 
Popular vulgui suprimir la Fundació Mallorca Turisme. Expressa el convenciment que aquesta fundació 
és necessària per rebre les competències en matèria de Promoció Turística; tot i que no ha estat possible 
rebre-les enguany, existeix aquest compromís per a 2017. Fa notar també que s’hi ha inclòs l’entitat 
Mallorca Film Commission, que fa una bona feina per aportar bones inversions a Mallorca; és clar que no 
tendria cap sentit anul·lar ara la feina positiva que ha començat durant el darrer mig any.  

Pel que fa a Territori, fa notar que el milió d’euros de manteniment no és només per al Túnel de Sóller, 
sinó que també serà per al Túnel de sa Mola i per altres contractes de manteniment. També en aquest cas 
s’ha calculat d’acord al criteri del personal tècnic. Afirma que no considera que l’esmena sigui raonable 
ni prudent, perquè és contrària a l’esmentat criteri tècnic.  

Sobre les propostes referides a la serra de Tramuntana fa avinent que sempre pretenen donar subvencions 
a particulars, raó per la qual la consellera executiva de Territori ja ha explicat sobradament que aquesta no 
és la línia que segueix el Departament de Territori.  

Es mostra sorprès per l’esmena referida a la Renda Social atès que d’una banda acaben de criticar que 
encara no tenguin signats els convenis en matèria social i perllonguin els de l’any passat congelant els 
ingressos del Govern de l’Estat pel fet que aquest encara no ha aprovat els seus pressuposts mentre que 
d’altra banda demanen que es creï una partida de 15 M€ en el pressupost de 2017, que han de venir de la 
CAIB.  

Adverteix a la Sra. Roig que es tracta d’un “brindis al sol”, i que en realitat allò que planteja és que el 
Govern balear no hauria de gestionar la renda social i el Consell de Mallorca hauria de potenciar la renda 
mínima d’inserció. En aquest sentit, li fa notar que, al seu parer, aquest és un altre debat, no un debat de 
pressuposts sinó de model de polítiques socials.  

Tampoc no accepta les referides a la publicitat, atès que s’incompliria el contracte de publicitat que s’ha 
prorrogat per a 2017.  

Per les raons que ha exposat no comparteix globalment les reduccions de partides que proposa el Partit 
Popular. Potser s’hauria pogut arribar a un determinat consens en algunes partides concretes en cas 
d’haver tengut més temps per parlar-ne.  

Finalment, agraeix les bones intencions que contenen les esmenes, però es mostra decidit a mantenir el 
pressupost tal i com s’ha presentat. En conseqüència, anuncia que rebutjaran les esmenes parcials.  

El Sr. PONS intervé a continuació.  

Diu al Sr. Bonet que seria bo que algun dia expliqui a què se destina la partida de publicitat i propaganda. 
Observa que la institució no és una empresa, no es ven res, per la qual cosa no s’entén quina és la seva 
finalitat ni quina repercussió té.  

El seu Grup considera que es produeix un abús, en tots els departaments, en torn a aquestes partides.  

D’altra banda, també consideren excessives les dietes del personal. Observa que per raó de l’actual crisi 
econòmica i de l’austeritat que se demana a la gent, també la institució hauria de demostrar més austeritat.  

Discrepa també de tot allò referit als estudis i treballs tècnics. Ho considera el calaix de sastre de cada 
departament, de forma que no se sap molt bé a què se destina.  

Justifica la nova partida que el seu Grup ha proposat crear, per tal que es donin subvencions als clubs de 
futbol base, atès que no se sap prou bé per quin motiu no els arriben les ajudes de forma puntual.  

També retreu que el Consell de Mallorca no tengui en compte les tradicions ni la cultura de Mallorca i vol 
destacar que el seu Grup considera que s’hauria d’esforçar en aquest sentit.  

Per acabar, lamenta que no s’hagin considerat les aportacions que ha fet el seu Grup, tot i que era 
previsible.  

El Sr. AMENGUAL intervé a continuació. 

Recorda que el Sr. Bonet ha destacat que es tracta dels “seus” pressuposts, li fa notar que el seu Grup, 
com a grup de l’oposició, també té dret a presentar totes les esmenes al pressupost que consideri 
necessari.  

Retreu al Sr. Bonet la forma en què s’ha lliurat la informació, que no ha permès elaborar les esmenes amb 
el necessari coneixement a fons. Posa com a exemple la partida que té com a títol general Estudis i 
treballs tècnics – Serveis Transferits de Territori per destacar que tal i com se presenta no és possible 
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saber que se destina a elaborar el Pla director sectorial. Torna a dir que cal donar una explicació més 
acurada de les partides importants. Es això, exactament, el que li han demanat en les intervencions 
anteriors.  

També retreu que per al Poliesportiu Sant Ferran disposin de 500.000€ no del pressupost, sinó de 
romanents de Tresoreria o del finançament afectat; és clar que si treballen d’aquesta forma no és possible 
que els grups de l’oposició puguin fer propostes ni aportar idees.  

Sobre les queixes del Sr. Bonet referides a la manca de temps que ha tengut per estudiar les esmenes li fa 
notar que el calendari l’ha fet ell, no el Grup El Pi-Proposta per les Illes, i és aquest grup el que ha tengut 
només quatre dies per elaborar les esmenes parcials, mentre que el Sr. Bonet ha tengut poc més de dos 
dies per estudiar-les i per prendre partit, en un sentit o en un altre.  

Li torna a recordar que és ell, qui dirigeix aquesta gestió i insisteix a demanar-li el canvi de procediment 
en el sentit que ja ha explicat.  

Atès que el Sr. Bonet ha retret al seu Grup que confongui execució amb realització del pressupost, li fa 
avinent que per realitzar el pressupost s’ha de conèixer quin ha estat el grau d’execució del pressupost de 
l’any anterior. Consegüentment, dels seus comentaris se’n desprèn que té una informació que no té el 
Grup El Pi-Proposta per les Illes.  

Afirma que la bona gestió és ingressar els doblers que s’han pressupostat però també gastar-los, però no 
estalviar per després tenir aquests romanents de tresoreria a què s’ha referit el Sr. Bonet; si existeixen 
unes bases d’execució, s’han de complir.  

Pel que fa a les referències del Sr. Bonet a la participació i a la transparència, li demana que repensi com 
ha de ser el calendari adient perquè els grups de l’oposició puguin participar en allò que els pertoca, 
referit al pressupost, per fer-ne una gestió transparent. Reitera les limitacions que tenen els tres membres 
del seu Grup i l’equip que els ajuda per poder elaborar l’estudi acurat que cal fer, davant la manca de 
temps disponible i també la manca de transparència demostrada en la documentació que reben.  

Per acabar reitera que, si s’ho repensen i fan les coses en aquesta direcció, el Grup El Pi-Proposta per les 
Illes mantendrà la mà estesa i la bona disponibilitat per elaborar bones propostes i donar idees de gestió.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Refusa el retret de no haver llegit el pressupost i afirma que ho ha fet, més d’una vegada. Observa que 
s’ha alegrat de la millora del finançament de la institució, però es mostra dolguda per la distribució que 
se’n fa, perquè no creu que repercuteixi en benefici de la gent de Mallorca, en termes generals.  

No comparteix la defensa total que fa l’equip de govern dels contractes programa, de l’increment brutal 
del capítol 1, per raó d’un augment dels alts càrrecs i perquè el personal treballa menys hores que abans, o 
de l’augment de la partida de productivitat.  

Assegura que no és real, l’increment de 3 M€ en el pressupost. Adverteix, sobre l’oferta de tres places de 
bomber del proper concurs, que no estan dotades en el pressupost de 2017, sinó només per a dos mesos, la 
qual cosa significa que per a 2017 ja se necessitaran, d’entrada, 3 M€ més.  

També adverteix dels contractes programa que no estan ben dotats.  

Tot seguit qüestiona també alguns arguments que ha expressat el Sr. Bonet, com ara els referits als parcs 
de Bombers. Recorda que l’any passat hi havia dues intervencions estrella, al marge de Carreteres (La 
Misericòrdia i el Parc de Bombers) i aprofita per fer una sèrie de consideracions en aquest sentit, per 
manifestar la discrepància del seu Grup amb les actuacions que ha fet l’equip de govern i per afirmar que 
no ho creu, que ho faran tot via incorporació de romanents de Tresoreria.  

També discrepa sobre els comentaris referits a la formació dels bombers i demana al Sr. Bonet quan i com 
pensa fer-ho, si no existeix la dotació oportuna per al Cos de Bombers, vol saber si és que pensa fer la 
formació en el mes de desembre. Demana al Sr. Bonet que sigui congruent, perquè hi ha una sèrie de 
coses que no encaixen.  

Assegura que al pressupost de 2017 li manca inversió i li sobra capítol 1, li sobra despesa supèrflua.  

Reconeix que ha resultat molt complicat fer esmenes a aquest pressupost. Torna a dir que, al seu parer, 
s’hauria d’haver fet de forma completament diferent.  

Pel que fa a la competència de turisme, diu que no comparteixen la decisió de l’equip de govern, però ja 
no en tornarà a parlar.  
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Es mostra en desacord també en tots els comentaris del Sr. Bonet referits a la Renda Social. Planteja que 
si ho volen discutir des del punt de vista polític, ho facin, però si és que no la volen gestionar, que ho 
diguin.  

Insisteix a demanar perquè no existeix un ingrés en el pressupost del Consell de Mallorca destinat al 
Serpreisal, atès que el Departament de Desenvolupament Local té signats convenis i els ajuntaments de 
Mallorca hi destinen doblers del seu pressupost, i ja n’havien posat per a l’any 2016. Vol saber com fan 
comptes de pagar els ajuntaments. 

Per acabar insisteix a destacar que el pressupost que se presenta no millora en res l’objectiu que tenia 
l’actual equip de govern: fer un Consell de Mallorca més fort, més útil i que sigui en veritable govern de 
l’illa de Mallorca. Assegura que aquest pressupost no li dóna més pes com a tal, ni més repercussió 
política, no conté cap iniciativa nova, no pretén recuperar cap competència de gestió i únicament té uns 
capítols d’elevades despeses (capítols 1 i 2).  

Per acabar reitera la decepció del seu Grup davant aquest pressupost, per la qual cosa el votarà en contra.  

El Sr. BONET tanca el debat. 

En primer lloc respon al Sr. Pons. 

Pel que fa a la partida de publicitat, explica que hi ha una sèrie de partides de publicació i propaganda que 
es van repartint en els diversos departaments de la institució, vinculades entre elles, destinades a fer un 
contracte únic de publicitat que gestiona l’àrea de Comunicació.  

Explica que l’equip de govern simplement ha prorrogat el contracte de publicitat que ja tenia i diu que si 
apareix en cada departament és perquè és la tècnica habitual, pressupost l’esmentat contracte per mitjà 
d’una sèrie de partides vinculades entre sí; és així de simple, funciona com un tot, com un equip.  

Sobre estudis i treballs tècnics comenta que s’ha fet un esforç per rebaixar l’import de les partides. Fa 
notar que si comparen les dades dels dos darrers anys ho podran comprovar.  

Aprofita per fer referència al retret del Sr. Amengual referit a l’ús de partides amb una denominació 
genèrica. En posa una llista d’exemples i n’argumenta els motius.  

Torna a dir que veu bona intenció darrera moltes de les esmenes que s’han presentat, però també voldria 
que s’entenguin els arguments que ell ha donat per justificar el pressupost. Reitera que no és possible, 
desmuntar-lo globalment, per atendre-les.  

Pot ser calia disposar de més temps d’estudi. Tot i això, recorda que l’any passat va ser possible, arribar a 
un acord i no dubta que es pugui repetir en els anys següents. Reconeix que enguany ha resultat 
complicat.  

Afirma que eficiència significa donar una bona destinació als doblers del pressupost, fins i tot a les 
quantitats sobrants, any rere any. Fa notar que el Consell de Mallorca té un problema històric, pel que fa 
al finançament afectat, que arrossega des de fa anys i que pertany a projectes anteriors (2002, 2010...) que 
no apareixen quan se fa el pressupost inicial però que s’incorpora automàticament al pressupost a l’inici 
de l’any, com ho sap prou bé la Sra. Roig i totes les persones que l’han gestionat.  

Fa notar que representa molta feina, depurar aquests projectes, per tal que el pressupost sigui realista. Diu 
que ho saben prou bé, que tenen aquests doblers disponibles, però allò que seria irresponsable seria que 
tot i saber que tenen aquesta capacitat de finançar projectes, que prové a vegades de deu anys enrere, no 
intentassin depurar-los, incorporar-los i per tant millorar el pressupost a principi d’any, que és l’únic 
moment en què se pot fer, per mitjà de la incorporació dels romanents de Tresoreria.  

Torna a destacar la gran feina que fan tots els departaments en aquest sentit per recuperar finançament 
que prové d’aquests projectes i desitja que arribi el dia en què ja estigui del tot solucionat. Adverteix, tot i 
això, de la dificultat que representa comptabilitzar-ho.  

També fa notar que s’ha intentat millorar alguns dels documents que se presenten, entre els quals es troba 
l’annex d’inversió, que reflecteix els projectes que estan afectats. Diu que si l’observen detalladament 
podran comprovar quins projectes estan afectats i quins no s’han executat enguany però ho podran fer 
l’any que ve, amb el finançament d’enguany. Destaca la importància d’aquest document i fa notar la 
repercussió que té per aconseguir la col· laboració entre tots els grups polítics de la institució. 

Diu a la Sra. Roig que no ho dubta, que ha llegit els pressuposts, però no entén la seva crítica constant a la 
distribució que s’ha fet. Adverteix que el 90% del nou finançament no finalista va destinat a l’IMAS. 
Torna a dir que 9 M€ que van per la via de transferència de capital per a inversió; tot i discrepar sobre el 
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model de residències de gent gran, no es pot dir que els doblers no se destinin a la millora 
d’infraestructures socials i dels serveis que presta l’IMAS. Consegüentment, no s’entén que qüestionin 
que la feina que fa l’IMAS sigui beneficiosa per a la ciutadania. Li fa notar que mai no s’havia augmentat 
tant el seu pressupost, per la qual cosa resulta evident la millora aconseguida, a favor de la ciutadania més 
necessitada d’ajuda.  

Quant als retrets constants per l’augment del 5% del capítol 1, diu que pràcticament s’autofinança amb la 
contenció i amb la rebaixa que s’ha fet dels capítols 2 i 3, i ho explica. Torna a demanar que comparin les 
xifres en relació al pressupost de l’any passat. 

Sobre els retrets referits al calendari de presentació i aprovació dels pressuposts que s’ha establert, 
manifesta que si ell ho pogués decidir aplicaria el mateix model i estructura del que se fa en el Parlament 
de les Illes Balears.  

Reitera que allò que s’ha intentat, amb tota la bona intenció del món, és avançar les reunions per parlar 
del pressupost, però atès que no han servit de res no ho tornaran a fer. Tot i això, fa avinent que 
mentrestant només podien escoltar els suggeriments dels Grups polítics, no inventar-se el pressupost final.  

També diu al Sr. Amengual que convé que facin més preguntes en la reunió de la Comissió Informativa 
de Pressuposts. Li posa l’exemple del retret referit al Pla d’equipaments comercials, atès que molt 
possiblement ja li ho hauria pogut aclarit la consellera executiva de Territori, la Sra. Garrido. Un altre 
exemple seria el de la recollida selectiva. Uns i altres són temes que s’han retret contínuament i tenen una 
explicació claríssima que podrien haver tengut des del dia 14 de novembre de 2016, data de la Comissió 
Informativa de Pressuposts. 

Quant als retrets referits a les partides destinades al Cos de Bombers diu que no en donarà més detalls i fa 
notar a la Sra. Roig que ella ho sap prou bé com se gestiona perquè ha estat al capdavant del Departament 
de Funció Pública. Entén que ho posin tot en dubte per poder qüestionar tot el pressupost, però la Sra. 
Roig sap del cert que s’ha fet tot correctament per elaborar el pressupost, perquè ella mateixa l’ha 
gestionat.  

Pel que fa a la Renda Mínima d’Inserció, considera que serà suficient perquè així ho ha manifestat l’equip 
de gestió dels Serveis Socials, atès que el Govern balear ha augmentat els perfils de la Renda Social 
Bàsica. Tot i que potser aquest no és el model ideal, és el que ha triat el Govern de les Illes Balears. 

Tot seguit, obre el torn de les votacions.  
 

Votació esmenes de l’equip de govern 

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

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

Votació esmenes de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

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

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

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

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

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

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

Votació esmenes de MÉS per Mallorca 

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

Votació esmenes d’El Pi-Proposta per les Illes  

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

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

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

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

5.2.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja 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). 

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

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), desset vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).  



 95 

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

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

4.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja 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). 

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

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

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

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

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

10.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

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

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

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

14.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

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

17.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

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

19.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

20.- Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 

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

Fa notar que s’ha de remetre a les xifres i diu que l’equip de govern ha estat incapaç de desenvolupar uns 
pressuposts I+I+I, és a dir, innovadors, il· lusionants i imaginatius. 

No veuen uns pressuposts que facin un canvi, que tenguin l’audàcia de fer un gir de 180 graus. 

Volien canviar el funcionament del Consell, però això requereix audàcia i no tenir por per fer les reformes 
necessàries per agilitar i atracar al poble aquesta institució. 

L’esperança que molts de ciutadans varen dipositar en l’equip de govern, avui se tradueix en desil· lusió 
perquè se varen presentar davant els seus votants com a partits reformadors de la política, no com a 
conservadors i, si desglossen els seus pressuposts, els pareixen més de partits conservadors que no d’un 
pacte progressista. 

És en els seus pressuposts on poden veure exactament les politiques continuistes, i no just són paraules. 
Són el reflex dels seus fets. Fets que van en contra de tot el que varen predicar. 

En quin moment han intentat posar imaginació per fer actuacions noves? 

Se tanquen quan se’ls proposa qualque canvi que no tengui que veure amb el Consell. ‘No és no, això no 
és competència nostra’ i donen una portada. No creuen que han de començar a tenir imaginació? De 
somiar amb eliminar duplicitats? Volen un Consell fort, potent, però en benefici del ciutadà.  

També volen optimitzar i potenciar competències. Caminem cap aquí! Imaginin que just hi ha una 
competència en bombers, una competència en Benestar Social, etc.  

Quan els diuen que han venut fum, no ho diuen perquè sí. Ho diuen perquè no avancen, tot segueix igual, 
fent el mateix. 

Han fet promeses en el seu programa electoral que són molt difícils de dur endavant, i que possiblement si 
els ho demanassin al ciutadà, li seria igual. L’equip de govern genera problemes on no n’hi ha. N’és un 
exemple la Diada de Mallorca. Com han vist, a pesar de voler implicar tota la societat mallorquina, 
aquesta ha passat bastant d’aquest tema, no veu el perquè del canvi. 

En canvi, en temes com el de la protecció animal, que això sí que inquieta molta gent, ni se’n preocupen a 
pesar que el seu Grup ho ha demanat en diverses ocasions. 

Creu que la propera vegada duran al Ple associacions de animalistes a veure si, amb aquest motiu, s’ho 
plantegen. L’equip de govern fa i desfà i no dóna explicacions. Han de pensar que l’oposició també ha 
estat votada pels ciutadans. 

No poden acceptar aquests pressuposts perquè segueixen augmentant les despeses estructurals. Més i més 
en despesa de personal. Com ha dit en la meva primera intervenció, el que realment i directament arriba al 
poble és just el 30%. 
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Despeses supèrflues. També les de publicitat i propaganda. Despesa excessiva en estudis i treballs tècnics. 
N’hi ha d’haver, però en la justa mesura. 

Aquests pressuposts els consideren un malbaratament i una vergonya davant tanta gent que ho passa 
malament.  

És per tot això que el seu Grup els rebutja perquè no just se’n riuen dels partits de l’oposició, sinó també 
del ciutadà en general. 

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

Reconeix que, amb el gran esforç que ha fet l’equip de govern per consensuar esmenes amb l’oposició, 
tenia decidit votar en contra dels pressuposts però, durant el debat, quasi ha estat temptat de votar-hi a 
favor. 

Recalca que, de totes les esmenes que han presentat tots els grups de l’oposició, no n’hi ha ni una, per 
petita que sigui, que creguin que sigui útil i serveixi per millorar els pressuposts del Consell de Mallorca. 

Els membres de l’equip de govern són els bons i els de l’oposició són els dolents. Els membres de l’equip 
de govern són els que en saben i els que estan a l’oposició no són capaços de fer cap aportació ni una als 
pressuposts del Consell de Mallorca. 

Els membres de l’equip de govern són aquells del nou talant i de la no imposició però, de totes les 
esmenes que han estat presentades, no en troben ni una que els sigui útil. 

També han de reconèixer que haguessin pogut fer un paper una mica més digne acceptant-ne qualcuna 
per poder dir que alguna cosa de l’oposició han acceptat però ni això. Els partits que conformen l’equip 
de govern són els del pensament únic. En són un clar reflex. 

Aquest debat no té cap sentit. Aquest torn d’intervenció no té cap sentit més enllà que els portaveus dels 
grups que donen suport al govern puguin tirar flors al conseller executiu d’Economia i Hisenda. 

Aquest torn de paraula tendria sentit si haguessin modificat els pressuposts inicials atès que l’oposició ja 
s’hi ha posicionat dient que hi votarà en contra, la qual cosa ara reitera. 

Pel que fa a les xifres, diu que són més o manco correctes. Hi ha més ingressos, més pressupost, més 
partides però això no és un reflex d’una bona gestió sinó tot el contrari. Si no tenguessin l’experiència 
d’aquest any, segurament no criticarien tant els pressuposts. El seu Grup no critica només els números 
sinó com els executen. 

Un tema important que no li han contestat és el del model de residències i insisteix a demanar si pensen 
que val la pena canviar de model i pagar, per cada plaça de residència, el doble del que estan pagant ara. 
Pensen que és tan dolent el model de residències? Pensen la gestió que se fa a les residències de Sant 
Joan, Montuïri, Manacor, Inca, etc., és dolenta per als ciutadans? Pensen que pagant la meitat, els usuaris 
de les residències estan mal atesos? Per què canvien de model? Per què dupliquen el cost d’una plaça de 
residència? No ha estat capaços d’explicar-los-ho. 

Assenyala que gasten prop de 3 M€ en productivitats de personal i no n’han donat ni una sola explicació i 
demana si creuen que és correcte gastar quasi 3 M€ en productivitats.  

Opina que l’experiència d’aquest any demostra que no tenen capacitat de gestió. El Sr. Bonet podrà fer els 
esforços que vulgui per presentar uns pressuposts correctes –cosa que li ha reconegut des del primer 
moment–, encara que El Pi-Proposta per les Illes els faria d’una altra manera però per al seu Grup el més 
important és la manera en què gestionaran aquests pressuposts i si l’equip de govern tendrà capacitat per 
fer-ho. Els pressuposts són l’instrument de la gestió que podrà fer l’equip de govern durant el proper any. 

Tot seguit manifesta que el seu Grup manté el seu vot en contra dels pressuposts i lamenta que, de totes 
les esmenes que han presentat, l’equip de govern no hagi tengut la capacitat ni el saber suficient per 
acceptar-ne qualcuna que pogués millorar els pressuposts. 

Segurament la ciutadania demana coses i tots l’han d’escoltar. Observa que de totes, en demana una de 
molt clara: que totes les formacions polítiques i totes les institucions tenguin la capacitat d’entendre’s. 
Més enllà de les idees polítiques, les formes de gestionar i els convenciments polítics que tengui cadascú, 
han de tenir en compte allò que pensen els altres. Ni tot el que fa l’equip de govern està ben fet ni tot el 
que presenten els partits de l’oposició és tan dolent com avui volen fer veure. 

En aquest sentit demana a l’equip de govern que reflexioni i, si realment els grups que govern eren el 
canvi, doncs també canviïn la seva forma de fer política. 
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El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) inicia el seu torn d’intervenció. 

Recorda que fa un any, per aquestes dates, Podem Mallorca donava suport a uns pressuposts acceptables, 
però millorables per continuistes. 

Tenint en compte el poc temps de què varen disposar per conformar-los, era el menor dels mals tirar 
endavant uns pressuposts amb el major nombre de modificacions possibles això sí, dins del marge que 
varen tenir aleshores. Sempre millor aquella opció, que no prorrogar uns pressuposts d’un govern 
conservador amb majoria absolutíssima. Tots sabem a què duu això.  

Per responsabilitat i altura de mires, començaren així una legislatura amb uns pressuposts propis però 
heretats, i sobretot, condicionats substancialment. Això sí, com deia, amb modificacions substancials i 
significatives moltes de les quals, ja s’han fet tangibles durant aquest any. Ja s’han traduït en una realitat; 
una realitat que està arribant als municipis d’aquesta illa, així com a una gran part dels nostres veïns i 
veïnes. 

Segur que entendran, i probablement compartiran, que amb totes les dificultats que caracteritzen sempre 
una execució pressupostària, poden dir que el gir polític a favor de la gent, plasmat en els pressuposts de 
l’any en curs, era obvi i basta referir-se, per exemple, al substancial acreixement de les partides d’àmbit 
social, reflectit en el pressupost de l’IMAS per a l’any en curs i per al proper any, el qual va créixer en 
més d’11 M€ durant l’anterior exercici. 

Igualment era obvi i així ho varen fer saber, el seu compromís de continuar millorant i treballant en 
aquesta línia, fent, d’aquesta manera, tangible i real el contracte amb la ciutadania que els va donar el 
govern d’aquesta illa. 

Avui, els partits del Pacte, presenten en aquesta sala uns pressuposts que s’endinsen en aquest horitzó. 
Horitzó que, com a full de ruta, estableix com a prioritari, atendre les necessitats i demandes de les 
mallorquines i els mallorquins de forma global, i no les de només uns quants. 

En aquest punt insisteix a dir que al Partit Popular i a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía els sorprèn 
que el seu Grup estigui a favor d’un creixement de l’Administració però ja saben quina és la seva postura 
al respecte ja que, si no fos així, no hi hauria la Llei Montoro que els impedeix aquesta situació. És cert 
que hi ha molts contractes programa com deia la Sra. Roig, però són l’única via que els han deixat per fer 
un Consell de Mallorca realment àgil i que comenci a moure’s. Prefereixen, òbviament, dotar de mitjans 
el servei públic per damunt del sector privat. 

És per això que poden dir alt i orgullosament que proposen a aquest Ple, per segon any consecutiu, 
l’aprovació dels pressuposts més socials de la història de la institució, augmentant una vegada més la 
partida per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per sobre de qualsevol altra cosa. 

Si com ja recordaven, l’any passat varen dotar l’IMAS amb uns 11 M€ més. Aquest any, l’augment creix 
en uns altres 18,3 M€. La qual cosa suposa un total de 29,3 M€ més des de l’inici de la legislatura, dels 
quals la meitat es fan servir directament en inversió, transferències a entitats i tercer sector. Això és, en 
les persones. 

Són aquests uns pressuposts que mereixen ser posats en el panorama i context actual: 
en ple debat social i polític sobre la necessitat de modificar el sistema de finançament autonòmic, sens 
dubte injust i millorable, especialment per a aquestes illes, poden reconèixer la feina feta des del Consell 
de Mallorca i des del Govern, en la mesura que creixen en finançament fins a un total de 22,22 M€ 
enguany; 50 M€ des del començament de la legislatura. La qual cosa no és obstacle, sense que 
s’interpretin malament les seves paraules, per dir que tota la feina no està feta, ni molt manco. 
L’exigència d’un finançament més just per a aquesta illa és un deure de tots i totes. I en aquest camí 
hauran d’estar junts; més enllà de colors polítics. 

Pel que fa a Medi Ambient, volen destacar la partida dedicada a la redacció del nou Pla Director Sectorial 
de Residus, que no li agrada a la Sra. Soler perquè crea un precedent, per primera vegada, d’una 
participació realment oberta en aquesta illa, i al qual no se li està fent el cas suficient però hi insistiran. 

Ressalta també la redacció tant del Projecte de Millora Ambiental de Gestió de l’Aigua i Eficiència 
Energètica dels Refugis, més enllà que s’hagi dit al Ple que no s’hi està fent cap inversió als refugis, cosa 
que no és certa en el sentit de la implementació d’aquest projecte. Alhora s’està fent el Pla de Gestió de 
Finques Públiques. 

Ambdós documents, de forma paral· lela i coordinada, asseguraran no només l’ampliació de la Xarxa de 
Refugis sinó també la preservació i conservació del medi i l’entorn natural, de forma equilibrada i 
sostenible. 
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Especialment, volen fer menció a les auditories pressupostades sobre les concessionàries públiques Mac 
Insular i TIRME, les quals llançaran la llum necessària sobre el funcionament i procedir d’aquestes dues 
grans empreses. 

També els és grat exposar que es continua amb el Programa de Recuperació de Fiances de Residus de 
Construcció i Demolició, així com amb l’impuls al Parc Natural de Sa Dragonera. 

Així mateix és important ressaltar l’augment des dels 1.000 € a més de 95.000 € per al foment de 
l’ocupació en el Departament de Desenvolupament Local. I la bona feina a favor dels ajuts a municipis 
que converteixen aquest Consell en el més municipalista dels últims anys. 

D’altra banda, ressalta significativament la primera fase d’implantació de la carrera professional. 
L’augment del 5,2% al capítol 1, inherent a la creació de noves places previstes en la recent modificació 
de l’RLT sobre la qual, com saben, existeix el compromís de continuar treballant i així s’està fent. A més 
a més, es doten gairebé totes les places i hi haurà dues convocatòries d’oposicions per a auxiliars 
administratius i bombers (en les quals es desenvoluparan programes de formació). 

D’altra banda, amb aquests pressuposts el Consell de Mallorca pot dir que assoleix una altra xifra 
històrica a més de les ja esmentades. I no és menor. Parla del nivell d’endeutament de la institució. L’han 
anat abaixant progressivament des dels 136,6 M€ amb què el trobem, a 97,2 M€ el 2016 i 78,1 M€ per a 
2017 (un total d’uns 60 M€). Mínims històrics alhora que paral· lelament, com deien, se creix en despesa 
social. 

Pel que fa a Territori i Infraestructures, posa de relleu la feina que s’ha fet i s’està fent amb el Ministeri de 
Foment de cara a la captació de recursos per al Pla de Carreteres. Considerant a més, les complexitats 
afegides d’un Govern Estatal en funcions. 

També destaca la reducció de 100.000 € per a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. Especialment perquè es fa en un moment en què l’Agència desenvolupa cada 
vegada més feina i major activitat, pràcticament de forma exponencial. 

Afegeix que la Sra. Roig ha hagut de retreure quelcom de l’Agència i li suggereix que en parli amb el Sr. 
Rovira, que coneix perfectament el funcionament de l’Agència, perquè li digui que l’Agència no fa 
tasques d’urbanisme ni lleva competències d’aquesta matèria als municipis. 

Puntualitza que la reducció del pressupost de l’Agència està motivat per un augment de la seva activitat, 
la qual cosa demostra que se’n fa una estupenda gestió en el sentit de que és perfectament compatible 
reduir, per part del Consell de Mallorca, l’aportació a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca amb l’augment del treball i les activitats que desenvolupa. Caminen cap a un 
model d’autogestió i autofinançament. 

Assenyala, d’altra banda, les inversions pròpies en la xarxa viària secundària i el Pla d’Inversions en 
Infraestructures i Equipaments Municipals (dotat amb 10 M€). 
Finalment, sempre és possible recordar a la ciutadania així com a l’oposició, el seu compromís ferm amb 
què el rescat del túnel de Sóller serà una realitat el proper any. 

Es presenta també un important creixement de gairebé un 50% en la partida destinada a promoció 
cultural. Un sector injuriat i maltractat per anteriors governs i que ja va sent hora de revitalitzar i cuidar. 
A més, es posa un plus d’esforç igualment necessari, en impulsar la part administrativa conseqüent. 

Referent a Participació Ciutadana, Igualtat i Presidència, posa en relleu l’increment de l’àrea d’Igualtat, 
principalment de la mà dels nous espais de dones; reafirmant aquest Consell en la seva lluita contra la 
violència masclista, tot fent costat als ajuntaments per implementar plans d’igualtat i fomentant 
l’associacionisme femení. 

També ressalta l’increment del 20% en Participació i Promoció Social en coordinació, novament, amb els 
municipis en aquesta matèria tot facilitant, entre d’altres, el gaudi d’un envelliment actiu i de qualitat dels 
nostres majors. En aquesta línia s’incrementen, a més, les subvencions per a activitats de la gent gran. 

A Raixa, joia del nostre patrimoni, faran una inversió de més de 0,38 M€ a fi de millorar-ne els accessos i 
dur-hi a terme una sèrie d’obres de restauració, obviades fins ara. Així mateix, es reforcen les línies 
d’ajuda existents, se’n creen altres de noves, i s’incrementa en un 15% l’aportació al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació; implicant-se en projectes promoguts per entitats locals. 

Fa un any, per aquestes dates, donaven suport a uns pressupostos acceptables, però millorables. 
Congratulats de poder dir que s’ha incidit en aquesta feina, donaran suport també a aquesta aprovació 
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inicial dels pressuposts per a l’exercici 2017 però és cert que cometrien un error, qualsevol d’ells, si 
considerassin que existeix el pressupost perfecte. 

Des de Podem Mallorca continuaran treballant per tenir, en un futur proper, el primer Consell Insular de 
Mallorca amb pressuposts participatius, la qual cosa, per extensió, el farà encara més proper a la 
ciutadania. 

Per tant, no han de caure en el conformisme, ni desistir en l’afany de dur a aquest Ple, any rere any, uns 
pressuposts cada vegada millors i més participats, eficients i eficaços que els permetin arribar, dia a dia, a 
cobrir les necessitats dels mallorquins i mallorquines d’aquesta illa. Aquesta és la línia de feina que han 
de seguir, i això és el que faran. 

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

Avui es troben davant uns pressuposts que defineixen, clarament, quines són les prioritats de l’equip de 
govern; prioritats que van sempre, al 100%, en sintonia amb les prioritats del grup de consellers que 
representa; prioritats que van, al 100%, en sintonia amb les prioritats de MÉS per Mallorca, les persones i 
els municipis tot prioritzant la despesa social i la cooperació local, en situar-se davant l’innegable afany 
de fer d’aquesta institució una institució més propera i col· laborativa amb els ajuntaments i, en definitiva, 
amb les persones. Pressuposts amb la clara intenció de resoldre les problemàtiques reals i amb la intenció 
de millorar el benestar de tots els mallorquins i mallorquines.  

Els comptes d’aquesta casa es veuen incrementats en 22,22 € i, pràcticament, tot l’increment dels 
pressuposts es destina a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, la qual cosa demostra la vocació social de 
l’equip de govern. La vocació de fer per i amb les persones que són la seva prioritat. 

Les iniciatives de suport i col· laboració amb els sectors més vulnerables de la nostra terra es converteixen 
en l’esglaó més elevat de la seva escala de prioritats. Exemples en són la nova creació d’una unitat 
d’atenció a víctimes amb discapacitat o l’augment de pressupost en la consolidació d’accions de 
promoció de l’autonomia de les persones amb discapacitat intel· lectual, auditiva o física. 

El seu cavall de batalla és la recuperació de la dignitat de tots aquests col· lectius i, per això, la necessitat 
de dotar amb més pressupost els convenis amb els ajuntaments per a urgents necessitats de les persones 
així com dotar de més partida els convenis de serveis socials municipals. 

Des de MÉS per Mallorca aplaudeixen les inversions que serviran per millorar el benestar dels menors i 
famílies, sobretot les destinades a millorar les infraestructures del centre de visites de menors i dels 
centres de la xarxa.  

L’atenció a la gent gran i la promoció d’un envelliment actiu són prioritats seves. El foment de l’atenció a 
domicili i la construcció de noves residències, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, són 
mostres del seu afany de treballar per a un sector fonamental i clau de la nostra societat. 

Aquesta casa destinarà 27,6 M€ als ajuntaments de Mallorca de forma directa. La cooperació en el 
desenvolupament dels municipis és clau. Els ajuntaments, com entitats més pròximes i immediates a la 
ciutadania, mereixen i requereixen tota l’ajuda possible per part d’aquesta institució. Mereixen i 
requereixen tot el suport –també econòmic– possible. Mereixen i requereixen un feedback constant i 
dinàmic per facilitar la tasca i l’oferiment de serveis a la ciutadania. 

Des de Desenvolupament Local, les línies pressupostades van en aquest sentit. En són exemples el Pla 
Especial d’Inversió, el Pla Especial de Despesa Corrent, les noves línies de subvencions en matèria 
d’estalvi energètic o la segona fase del Pla d’Hidrants. 

La remodelació i redefinició d’un nou pla estratègic de subvencions culturals i de foment de la llengua 
catalana que incrementa, en un 14%, els seus recursos i que destina un 45% dels recursos totals als 
ajuntaments, són una mostra més del marcat caràcter municipalista d’aquests pressuposts. 

El seu Grup s’alegra molt especialment de la nova estructuració de les línies de subvenció i, des de MÉS 
per Mallorca, celebren especialment les línies directes per a les tasques dels ajuntaments en matèria de 
programació cultural i adequació d’espais culturals. Una mostra del dinamisme i de facilitar la feina a les 
institucions municipals. 

Celebren també, de manera molt especial, la consolidació dels premis Mallorca i l’increment de 
categories i pressupost d’aquests així com mostra el seu suport a totes aquelles partides merescudament 
destinades a les entitats que tan estretament col· laboren amb el Servei de Normalització Lingüística en la 
tasca de dinamitzar i fomentar l’ús de la llengua catalana perquè el català ha de ser la nostra llengua de 
cohesió, una llengua viscuda, sentida i valorada. 
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La col·laboració amb els ajuntaments s’estén també amb els programes de conservació de les torres de 
defensa i el pla de rehabilitació de molins. Així mateix vol fer un esment especial a l’esperat pla de 
rehabilitació del monestir de Bellpuig que, en una primera fase, començarà amb l’aprovació d’aquests 
pressuposts. 

S’estén també a les nombroses iniciatives del Servei d’Emergències, que dóna cobertura a tots i cadascun 
dels municipis de l’illa. La millora d’aspectes tècnics, l’adjudicació de les obres d’un nou parc a Migjorn i 
la convocatòria d’oposicions de bombers faran de Mallorca una illa molt més protegida pel que fa al camp 
de les emergències. 

Els ajuntaments requereixen ajuda en la tasca –amb la qual estan tots compromesos– del foment de la 
igualtat. La implementació de plans d’igualtat als municipis i l’obertura i dotació de casals de dones 
obriran el camí cap una Mallorca més igualitària. 

Com a administració, un dels objectius del Consell de Mallorca és fer passes redefinides amb un nou 
enfocament més racional i respectuós en matèria de carreteres i territori caminant cap a un model més 
equilibrat i sostenible. 

L’aprovació inicial del PIAT i del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, a més de l’inici de la 
revisió del Pla Territorial de Mallorca, ajudaran a caminar-hi. El Pla de Carreteres és ambiciós i, a la 
vegada, donarà solució a problemàtiques ben concretes. En vol destacar la inclusió de la tan demandada 
ronda d’Algaida. 

Segueixen apostant per la tasca que fa el Consorci Serra de Tramuntana i la seva redefinició en pro del 
suport a un dels espais més emblemàtics de la nostra terra i aplaudeixen la posada en funcionament de 
l’oficina d’informació territorial, el Pla de Gestió de Finques Públiques així com la posada en marxa 
d’accions encaminades a la protecció del medi ambient i la difusió del nostre territori. N’és un exemple 
l’App de la Ruta de Pedra en Sec. 

La disminució de l’aportació del Consell de Mallorca i l’augment dels ingressos propis de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca demostren l’aposta que fa la institució per 
aquest organisme i l’impuls que se li ha donat des del departament i el nou equip que està al front de 
l’ADU. L’augment dels municipis adherits justifica l’augment de plantilla, amb la creació de nou places 
noves. 

A l’augment del personal de l’ADU i la convocatòria de bombers s’hi sumen també noves places 
vinculades a la Relació de Llocs de Treball aprovada amb la convocatòria d’oposicions per a auxiliars 
administratius. 

Li sembla destacable l’esforç que mostren aquests pressuposts pel que fa al desplegament de 
l’administració electrònica i el suport als ajuntaments en aquest camp així com la millora del servei de 
manteniment informàtic. 

Necessiten una institució moderna i adaptada als avanços i, qualsevol iniciativa en aquest sentit, tendrà 
sempre el vistiplau del seu Grup. La ciutadania ha trobar en el Consell de Mallorca un aliat davant les 
seves actuacions. La ciutadania ha de ser escoltada i, des d’aquí, han de treballar per donar resposta a les 
demandes col·lectives. El Pla Estratègic de Participació i l’augment de subvencions per a promoció social 
i la targeta gran pensen que són una bona manera de treballar en aquest sentit, mostrant la importància 
que l’equip de govern dóna a la participació ciutadana i la seva dinamització. 

Pensen que els pressuposts que avui presenten són un exemple de bona gestió. Aquesta casa destinarà 
10,6 M€ més a inversió de capital, que no farà altra cosa que millorar la vida dels mallorquins i 
mallorquines al mateix temps que ajudarà a seguir activant l’economia de Mallorca. 

Estan davant uns pressuposts que s’han vist incrementats respecte als darrers anys. Uns pressuposts que 
basen el seu increment en els 18 M€ provinents de la Comunitat Autònoma a través de la Llei de 
finançament de consells insulars però, malgrat que celebren aquest increment, avui també cal reclamar, alt 
i fort, més suport econòmic per al Consell de Mallorca com també cal reclamar la receptivitat del nou 
Govern central en matèries com carreteres per poder incloure i redefinir obres necessàries en el conveni 
de carreteres. 

El model econòmic que volen per a aquesta terra és un model de consens i orientat cap al futur. MÉS per 
Mallorca aposta per una Mallorca socialment més justa, mediambientalment més sostenible, més sobirana 
i arrelada al territori, més igual entre homes i dones. En posar en marxa o consolidar polítiques 
encaminades a satisfer aquestes prioritats, creu que estan elaborats aquests pressuposts que avui sotmetran 
a votació. 
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Des de MÉS per Mallorca valoren totes les accions recollides en la proposta, de la més petita a les grans 
inversions en serveis socials i totes elles mereixen el suport del seu Grup. Per tot això i en reconeixement 
a uns pressuposts pensats per millorar la vida dels homes i dones d’aquesta terra, hi votaran a favor. 

El Sr. COLL (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Comenta, perquè consti en acta, que en la Junta de Portaveus es varen equivocar a l’hora de dissenyar 
aquest torn d’intervencions, però no perquè pensi que els grups que donen suport a l’equip de govern no 
tenen el mateix dret a expressar la seva opinió, sinó perquè creu que ho han de fer quan se produeix el 
debat i no en aquest moment en què no hi ha cap mitjà de comunicació. Assenyala que, en aquest sentit, 
s’ha de fer una reflexió de cara a l’any que ve. 

Tot seguit exposa que els pressuposts de 2017, com els de 2016, continuen tenint com a principal 
argument emparar a qui més ho necessita. Avui es consolida una idea d’institució que defensaven quan 
varen tenir l’oportunitat de presidir-la, quan varen ser a l’oposició i que, per descomptat, continuen 
reivindicant.  

Puntualitza que davant la clàssica confrontació ideològica sobre quins recursos destinar i quin paper ha de 
tenir el sector públic en la vida de la ciutadania, sostenen la idea de que les institucions han de ser fortes, 
actives, protagonistes i sensibles. 

Per tant, un pressupost públic no pot ser un compte de guanys i pèrdues, perquè s’ha d’elaborar, sobretot, 
amb humanitat i empatia. Darrere cada decisió hi ha històries de vida, hi ha projectes personals, hi ha 
esperances, hi ha el futur de persones. 

Recorda que la Sra. Serra deia que definia els pressuposts amb I+I+I i ell n’hi afegirà una altra. Els 
definiria amb quatre I: la d’impuls, la d’igualtat, la d’inversió i la d’identitat. 

En primer terme, cal dir que els pressuposts s’incrementen, i per tant, fan més forta aquesta institució i, en 
conseqüència, l’impulsa.  

Parlen d’un pressupost consolidat de 402 M€, només comparable amb el de 2010, de 437 M€. Per cert, el 
darrer pressupost aprovat per l’anterior pacte progressista.  

La realitat és que de 2015 a 2017 el Consell ha crescut en 50 M€. Les dades són fredes –o ho poden 
semblar– però són infalibles.  

Aquest increment s’ha de contextualitzar. El fet que el 75 % dels ingressos d’aquesta institució 
provenguin del Govern fa que estiguin necessàriament lligats al projecte polític de la Comunitat 
Autònoma.  

És cert que la Llei de consells redueix l’arbitrarietat, però segueixen units a la voluntat política del 
Govern:  

- Si a la comunitat s’aplica una política expansiva, el pressupost del Consell s’expandeix. 
- Per contra, si s’opta per la política de retallades, el pressupost del Consell en sofreix les 

conseqüències. I aquest no és un detall irrellevant. Probablement amb un altre Govern avui estarien 
debatent un pressupost molt diferent, allunyat d’allò que junts varen acordar per a aquesta comunitat i 
que és que les illes tenen poder de prendre decisions importants. 

Comentava abans que volia parlar d’igualtat d’oportunitats dient que són els pressuposts més socials de la 
història. 

En dos anys de govern, és la segona vegada que ho diu, i respon al principal compromís que varen 
contreure com a partit i que és donar una mà a les persones que més ho necessiten i que no són lliures per 
construir el seu propi projecte de vida, tal com ho poden fer qualsevol dels presents.  

Per aquest motiu, dels més de 22 M€ d’increment, 18 aniran van a polítiques socials i és quelcom que no 
li sembla que sigui fum. 

Coincidiran amb ell que 177 M€ donen per a molt. En tocar el final de 2017 no s’hauran resolt tots els 
problemes, és evident, però sé que a poc a poc es van acostant a allò que reclamaven quan deien que 
aspiraven a convertir el Consell en una institució útil, capaç de fer front als reptes que li corresponen. 

Destinar 177 M€ a benestar social implica posar el Consell en la trajectòria cap a aquest objectiu, una 
xifra que s’allunya dels 155 que s’hi destinaren l’any passat, però més encara dels 126 de 2015 i dels 118 
de 2014.  



 103 

177 M€ més a benestar social suposen millorar l’atenció de les persones amb discapacitat intel· lectual, 
auditiva, física i amb problemes de salut mental. Implica tenir la capacitat de crear un nou servei 
d’emergències socials a la part forana, per atendre aquelles necessitats que simplement no poden esperar, 
així com un nou servei d’atenció al domicili per a la gent gran i concertar dues noves residències, 
incrementant en 150 les places públiques. 

I, per descomptat, un increment tan gran dels pressuposts també havia d’anar lligat a un augment dels 
recursos a polítiques d’igualtat i que es destini més finançament a la lluita contra la violència de gènere. 

Val la pena parlar del brutal increment de la inversió. Respecte a aquest tema, diu que avui s’ha fet palès 
que tots no pensen el mateix.  

Fa anys que diuen que l’austeritat a ultrança ha estat una de les grans enemigues de la recuperació 
econòmica durant els anys més durs de la crisi i el seu Grup continua defensant el mateix: que la inversió 
pública és capaç de corregir els errors del mercat i les desigualtats, que permet assolir un cert nivell de 
benestar al marge dels mecanismes de mercat i que crea o consolida nous serveis públics que socialment 
no poden ser gestionats de manera adequada pel sector privat.  

Defensen, ni més ni manco, allò que aplica tothom. Fins i tot la Comissió Europea la setmana passada 
anunciava un pla de 50.000 M€ d’inversió. Ni tan sols els que defensaven l’austeritat, ja no la continuen 
defensant. El gran error durant els darrers anys ha estat contreure la inversió i és un error que 
necessàriament ha de ser corregit. 

Si aquesta és la finalitat, probablement el camí sigui injectar gairebé 90 M€ a l’economia local destinant 
prop de 3 M€ a reformar una part de la Bonanova, invertint 2 M€ en la construcció de dues noves 
residències per a majors, dedicant 1,5 M€ al pla de manteniment de residències i llars pròpies, millorant 
les infraestructures dels centres residencials de menors, etc. 

La realitat és que, a dia d’avui, encara n’hi ha que, després d’haver-se constatat el fracàs social que han 
suposat les polítiques de reducció de l’administració, segueixen dient que la inversió suposa fer engreixar 
la institució. No és, sens dubte, la seva opinió ni la dels principals experts en matèria econòmica. 

Abans parlava de recuperar la identitat i, per identitat es refereix al fet que aquesta institució assumeixi el 
protagonisme que li pertoca com a primera institució de referència de Mallorca, que assumeixi el 
lideratge en les polítiques socials, en l’impuls de les polítiques que reforcen la cultura i la mallorquinitat i 
també la promoció de l’economia. I, com no, les polítiques dirigides als ajuntaments, transversals, 
dissenyades des de tots els departaments. Els pressuposts preveuen dedicar 27,6 M€ als municipis de 
forma directa. 

Així, per tant, identitat és un concepte molt lligat al Consell tant en la defensa i preservació del nostre 
llegat històric i cultural com en la defensa de la mateixa essència de la institució que se defineix per 
l’apropament de les decisions a la ciutadania 

El Grup Socialista pensa que els pressuposts afermen aquest reforç identitari amb coses com el nou Pla 
Estratègic de Subvencions Cultural i de Foment de la Llengua Catalana, la posada en marxa del Museu de 
l’Art del Consell de Mallorca (dotat amb 120.000 €), l’increment de 90.000 € per als recuperats premis 
Mallorca, l’ampliació d’un 5% de les ajudes a federacions esportives, la creació de l’oficina d’informació 
i assessorament territorial, la posada en marxa d’un programa per la formació dels bombers, destinar 1 
M€ a signar convenis amb ajuntaments per a necessitats urgents, conveniar amb els serveis socials 
municipals per valor de 10 M€ i, per descomptat, amb el nou Pla d’Inversions als ajuntaments del 
Departament de Desenvolupament Local. 

Per acabar diu que aquests pressuposts són una demostració de la consolidació del canvi polític a la nostra 
terra, que gràcies a una aposta ideològica fonamentada en la confiança en les institucions, fa avui que 
aquest Consell hagi guanyat múscul. Alguns li diuen greix però el Grup Socialista prefereix dir-li múscul. 
I sí, pesi a qui pesi, aquesta és l’alternativa que han plantejat des de fa molt de temps i, evidentment, 
compta amb la seva confiança. 

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

Fa notar que no els han convençut els discursos de bones paraules –ni l’inicial i els posteriors– i, de fet, el 
Partit Popular no està d’acord amb el discurs del Sr. Bonet per quedar bé. No se creuen els pressuposts ni 
estan d’acord amb la manera de gestionar els de 2016. 

Assegura que no és cert que les inversions siguin prioritàries ja que no s’estan executant. Tampoc no 
coincideixen amb el punt de vista de l’equip de govern quant a potenciar coses supèrflues o innecessàries 
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mentre inflen la despesa corrent i les despeses de personal. Per això, afirma que no és cert que hi hagi una 
contenció de la despesa. 

No li serveix l’argument de la contenció de la despesa respecte a 2016. La contenció de despesa ha de ser 
general dels comptes del Consell de Mallorca i únicament s’han limitat a rebaixar un 5% algunes partides. 
Mirant exclusivament la partida de despesa de personal és per esglaiar-se. 

No entén com és possible que ni una sola de les esmenes dels partits de l’oposició hagi valgut la pena per 
a l’equip de govern. 

Tot el discurs de participació, diàleg, consens, acords, nova política, noves maneres, etc., queda en no res 
quan arriba l’hora de votar i no s’accepta ni una sola esmena de l’oposició, i ho lamenta profundament. 

Fa constar que no han rebut cap explicació sobre què passa amb les partides que davallen en els 
pressuposts i que estan lligades a convenis amb la Comunitat Autònoma com, per exemple, és el cas de 
Renda Mínima d’Inserció. Tampoc no els han donat cap explicació sobre què passa amb el tema de 
personal ja que, en definitiva, no els han aclarit perquè s’ha d’incrementar el capítol 1 amb tants milions 
d’euros. 

No els han explicat ni els han justificat per què no està incorporada als pressuposts del Consell de 
Mallorca la partida d’ingressos de Serpreisal i ni tan sols no són capaços de reconèixer que pot haver-hi 
hagut un error i que no s’hagi consignat aquesta partida perquè s’hagin oblidat de fer-ho. 

Assenyala, d’altra banda, que per més que ho reiterin, gastar més doblers a l’IMAS no significa que tot 
sigui despesa social. Un pressupost social és gastar més doblers ben gastats. Consignar més doblers a 
l’IMAS no implica que la política social del Consell de Mallorca hagi de millorar. El que implica és que 
gastaran més doblers i, per al Partit Popular, algunes de les partides que suposaran més despesa a l’IMAS 
no repercutiran sobre la ciutadania i, especialment, sobre les persones més necessitades que precisen que 
l’IMAS faci una millor política. 

Per tot això i per més que digui l’equip de govern, el seu Grup no creu que aquests pressuposts siguin els 
més socials i, en conseqüència, votaran en contra dels pressuposts atès que hi han presentat una esmena a 
la totalitat i, finalment, fa constar que lamenta profundament que cap partit de l’oposició no hagi estat 
capaç de haver convençut l’equip de govern de què alguna de les seves esmenes parcials valia la pena. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comença la seva intervenció per tancar el 
debat. 

En primer lloc agraeix les intervencions de suport dels grups que sustenten l’equip de govern però, si li ho 
permeten, també vol agrair la feina feta per l’equip d’Hisenda, a tot el personal funcionari i tècnic del 
departament. També als consellers executius i als seus equips així com a l’oposició perquè, en algun 
moment, ha tengut una postura constructiva. 

Tot seguit diu que es compromet –com ja va fer l’any passat– a donar més informació i a intentar millorar 
el procediment relatiu a tot allò que sigui millorable i que depengui de l’equip de govern. Pel que fa als 
temes que no depenen de l’equip de govern, diu que no es pot comprometre a què el Sr. Montoro faci els 
pressuposts abans, a què no hi torni a haver eleccions anticipades a l’Estat i, per tant, no tengui pressupost 
o a què la Comunitat Autònoma els passi, amb més temps, els certificats d’allò que li correspon al Consell 
de Mallorca. 

Remarca que li sap greu que el Sr. Rovira hagi acabat la seva intervenció així com l’ha acabada ja que 
abans sí que li ha explicat que la Renda Social Garantida no s’ha executat al 100% i la previsió és que, 
amb l’ampliació de perfils que se’n farà, ja no serà necessària tota la despesa de Renda Mínima 
d’Inserció. 

Refusa que l’ampliació del capítol 1 equivalgui a inflar els pressuposts, una ampliació que ja ha dit que 
respon a la necessitat de pagar algunes obligacions com són la carrera professional i uns contractes 
programa que consideren necessaris. No creu que hi hagi un excés de personal i no és cert que no hi hagi 
pressupost per abordar tots els objectius que s’estan plantejant. Confia que, més aviat que tard, podran 
veure com aquesta institució fa front a tots els objectius que s’ha marcat. 

Observa que és la primera vegada que sent dir que augmentar el pressupost en matèria social no serveix 
per a res. El PP diu que el pressupost de l’IMAS, que és el més gran de la història, no serveix per a què la 
gent estigui millor atesa. Al respecte li demana si coneixen com estan les llars d’ancians i si li diran que 
no és necessari fer-hi inversions. Dir que 177 M€, el pressupost de l’IMAS més alt de la història, no 
serveix per a res i que no és fer polítiques socials és, senzillament, un argument ridícul que cau pel seu 
propi pes i que desmunta tota l’argumentació per votar en contra d’aquests pressuposts. 
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També li resulta increïble que no hagin tengut la capacitat de reconèixer que són els pressuposts més alts 
de la història del Consell de Mallorca per a polítiques socials. Gairebé diria que no han tengut la decència 
de reconèixer que són els pressuposts més alts als quals apliquen el 90% dels ingressos no finalistes que 
rebran en 2017. Fins i tot, creu que és indecent que no ho reconeguin i vulguin girar la truita per intentar 
dir únicament que s’engreixa el personal, cosa que també és mentida ja que s’estan destinant 9 M€ per a 
inversió, és a dir, per a obra pública en estructures socials. 

Reitera que, segons el seu parer, tota aquesta argumentació cau pel seu propi pes atès que demostra que és 
no voler reconèixer la realitat que és comptar amb un bon finançament procedent del Govern de les Illes 
Balears el qual han aplicat, sobretot, a polítiques socials. No ho reconeixen i s’embullen amb històries que 
són peccata minuta en comparació amb l’esforç de l’equip de govern en matèria de polítiques socials. 

Adverteix que, a més a més, són uns pressuposts que miren cap al futur. El Sr. John Kenneth Galbraith 
deia que “si no penses en el teu futur, no el tendràs” i els pressuposts miren cap al futur perquè tot el tema 
de contractes programa o pagar la carrera professional al funcionariat és per intentar millorar aquesta 
institució. L’oposició sap que és necessària una Intervenció Delegada per reforçar la gestió d’aquesta 
casa, ho reconeixen amb la boca petita però no ho voldran reconèixer avui. 

El que més el sorprenia és que no hagin tengut la capacitat de reconèixer que estan davant els pressuposts 
més socials de la història del Consell de Mallorca ja que s’hi destinen 177 M€, la quantitat més alta que 
mai s’ha destinat a benestar social, però així i tot diuen que és despesa supèrflua i, fins i tot, s’ha arribat a 
dir que era un malbaratament. 

Destaca que es destinen 9 M€ a inversió però, quan defineixen els pressuposts, tota la dotació de l’IMAS 
la deixen de banda i la qualifiquen de despesa supèrflua, cosa que és mentida. 

Si el capítol 2 puja és perquè hi ha 2 M€ de manteniment de carreteres que la Sindicatura de Comptes els 
obliga a fer i, si diuen que estan pràcticament igual que l’any anterior, aleshores on han anat els altres 2 
M€ que hi havia en el capítol 2? 

Una prova que aquests pressuposts són difícilment atacables és que s’hagi volgut centrar el debat en 
l’execució d’un exercici que no ha acabat. Hi haurà temps per parlar de la liquidació i convocaran 
l’oposició per decidir què fer amb el superàvit que hi hagi. 

Li pareix important destacar ara la contradicció que representa qüestionar l’increment de pressupost 
al· legant no s’executa quan encara no se coneix el nivell d’execució que hi haurà enguany. De moment, 
coneixen l’execució de l’any passat, el pressupost del qual l’actual equip de govern va executar durant 
mig any i l’altre mig any el va executar l’anterior equip de govern. Recalca que han volgut cercar uns 
arguments que han reduït la seva exposició a un absurd i just per no voler acceptar l’esforç real que se fa 
amb aquests pressuposts. 

Assegura que en els pressuposts hi ha contenció de les despeses de funcionament, hi ha contenció de 
l’augment del capítol de personal per molt que ho neguin. El capítol d’inversions té 70 M€ de pressupost 
consolidat. Així mateix també s’incrementen les transferències de capital del pressupost del Consell de 
Mallorca un 74% tot i que el muntant tampoc no és tan alt en total. 

Troba que és un pressupost bo encara que no sap si és el millor que podrien fer. És el seu segon 
pressupost com a conseller executiu d’Economia i Hisenda i potser el podrien fer millor però, en tot cas, 
queda clar que prioritzen les polítiques socials, prioritzen la inversió i fan contenció en el capítol de 
despesa corrent. 

Recorda que començava aquest debat dient que era el debat més important de l’any i afegeix que hi han 
volgut deixar clares quines són les prioritats de l’equip de govern però no només per a l’any que ve sinó 
també quina serà la seva línia de feina durant tota la legislatura. 

Remarca que són els pressuposts més socials, hi ha major inversió paral· lela a la contenció del capítol de 
funcionament fent-hi una aposta transversal per les polítiques que impliquen els ajuntaments i són uns 
pressuposts que marquen les bases per fer del Consell de Mallorca una institució més eficient. Sap que 
això no és suficient per a l’oposició i ho definiria dient que “troben ossos en el lleu”. 

En canvi, ell pensa que, com se sol dir, “Roma no se va fer en un dia” i els toca perseverar en les línies 
socials, munipalistes i d’inversió que s’ha marcat. A més a més, aquests són uns pressuposts amb ànima, 
que atenen les necessitats dels mallorquins que més ho necessiten. Pressuposts amb ànima vol dir 
pressuposts pensats per a les persones i, segons el seu parer, també vol dir que darrere les xifres hi ha uns 
valors que són l’aposta per les polítiques socials, l’aposta per la inversió pública, l’aposta pel 
municipalisme. 
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Els mallorquins tenen dret a esperar que hi hagi una institució que vetlli per llur interessos i aquesta 
institució només pot ser el Consell de Mallorca. Amb aquests pressuposts creu que demostren que aquest 
és el seu objectiu. 

Votació pressupost 

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

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de B Nº 00902 a  B  Nº  01007. 

 

El secretari general              El president 
 


